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•ÖNSÖZ •
Her şey birbiriyle bağlantılıdır. Hayata ne verirseniz, o size geri
döner. Yankınız kendinize olursa, önce siz sonra diğerleri ayni gök
çatı altında şifa çemberi oluşturursunuz. Şifanın kaynağı ise
bütünlüğe olan sevgidir ve bütünlük her şey kapsar, kabul eder,
sentezler ve şifalar. Holistik yasam çemberi, soluduğumuz havadan
ayak bastığımız toprağa, içtiğimiz sudan ısındığımız güneşe kadar
her alanda birbirini etkiler. Tıpkı suya düşen bir damlanın yarattığı
yayılan çemberler gibi bizlerin düşünce ve duyguları, inanç
kalıpları ve sözleri de aurik alanda dalgalar yayar. Hatırlayalım ki
evrende boşluk yoktur, her yer doludur. İste bu holografik bir
evrende yaşadığımızı anlatır bize. Yani siz kendiniz olduğunuzda ve
sizi destekleyen enerjinizi artıran şeyler yaptığınızda herkesi ve her
şeyi etkilersiniz. Asil sorumluluk kendinizsiniz, evrene ve
hayatınıza teslim olabilirsiniz, güvendesiniz. Her şey geçicidir ve
her şey evriminiz için en yüksek hayrınıza olacak şekilde olacak
şekilde planlanır ancak farkındalıkla hızlı değişimler yaratırsınız.
Kendi holistik yaşam çemberinizi oluşturmanız başkaları için de
ilham kaynağı haline gelir. Bolluk ve bereket sürekli bir akış halini
yaşar. Böylece hayatınızda içsel bir denge, duygusal bir ahenk ve
fiziksel sağlamlık oluşur.

birer eşsiz şekilleriyiz, dolayısıyla kutsalız. Her anımızz, her
gördüğümüz, kendi kutsallığını yaşıyor ve dünyayı kurtaracak olan
farkındalık da, uzaklara koyduğumuz spirituelliğimizi içimizde
yaşamaya başladığımızda ve kutsallığımızı fark ettiğimizde filiz
verecektir. Bu kitabi yazmamın amacı önleyici sağlık tedbirlerini
holistik bakış açısıyla sizlere sunmak ve ilham vermektir. Kimi
zaman ufak birer cümle bile sizi içinizde daha önce gitmediğiniz
belki de farkında bile olmadığınız yerlere götürebileceği gibi
ruhunuzun hatırlamanızı istediklerini de hatırlatabilir. Kitabi
yazarken pek çok farklı kaynaktan yararlandım, kimi zaman çeviri
yaptım kimi zaman ilham aldıklarımı paylaştım kimi zaman da
ruhumun gönderdiklerini sizlere aktardım. Umarım içinde
bulunduğunuz ana, kuvvet ve ışık getirir cümlelerim.

Calgary, 2011

Yoğun enerjilerin içinde yaşadığımız stresli günlerimizi,
tutunduğumuz kabuklarımızdan sıyrılıp gerçek benliklerimizi
kabullenerek yaşarsak kendimizi onore etmiş olur ve hayatımızı
kendimiz kolaylaştırırız. Hatırlatırım ki, hepimiz Yaratıcının farklı
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• KISIM 1 •

GIRIŞ

Sağlık ve şifa felsefesiyle yakınlaştığımız zaman,
insan organizmasının biyolojik görevlerini sağlıkta
ve hastalıkta kontrol eden iki temel ilke karşımıza
çıkar.
Birincisi, beden, zihin ve ruhun dengeli ahengi
ya da sağlığı olarak birbiriyle olan bağlantısıdır ki
uzun etkili herhangi bir tedavide, iki öğeyi bırakıp
bunlardan sadece birini tedavi etme yaklaşımı
görülemez. Çünkü insan bir bütündür ve ‘holistik’
kelimesinin içerdiği anlam insanın bütün
bedenleriyle olan dengesini temsil eder. Holistik şifa
çemberinden kasıtım fiziksel, zihinsel, duygusal ve
ruhsal bedenleriyle bireyin kendisini bir şifa
çemberine almasıdır.

Gezegenimizdeki
hayatı yaratan, devam
ettiren ve geliştiren ön
şartları, başlıca
faktörlerini ve
güçlerini
incelediğimizde
karşımıza şunlar
çıkar:

• Bölüm 1 •

1. !
Atmosfer
(hava),
2. !
Hidrosfer
(su),
3. !
Kozmosfer
(doğasını tam
olarak
bilemediğimiz solar
ve diğer kozmik
radyasyon)
4. !
Litosfer
( kimyasal
elementleriyle
yeryüzü kabuğu)
5. !
Ve Batonosfer
(çimenlik bozkırlar,
birbirinden farklı
tohumlu bitkiler,
ormanlar ve ağaçlar;
özellikle meyve
veren ağaçlar.)

İkincisi, her türlü hastalık için doğada o duruma
iyi gelen bir çare bulunmasıdır. Bunları tabiat
ana bize meyveler, bitkiler, tohumlar ve
yaratıklar olarak sunar. Bunları kullanarak
bilimin ışığında folklorik öğelerle çözümler
bulmak için uğraşacaktır geleceğin iyileştirme
teknikleri. Doğadan koptukça kendimizden de
uzaklaştığımızın farkında mıyız? Bedenlerimizi
şehirlerin ve medyanın aşırı stimüle ettiği
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dalgaların içine yüzmekte. Etkilerini önceden
fark edip belki ufak değişikliklerle beden, zihin ve
ruh dengemize göre önlemler almak sağlığımızın
öncü adımları olmalıdır. Kendimizi iyileştirmeye
çalışmak bütüne yaptığımız bir iyiliktir bu
açıdan.
Yan nottakiler yaşamın bakımını ve gelişimini
sağlayan faktörler, güçler ve ön koşullardır.

Hayatımızda dört elementi her yerde görebiliriz. Kendi
bedenlerimiz bile toprağı, aldığımız nefes ile havayı, içimizde akan
sıvılarla suyu ve bize enerji veren besinlerin ateşini görebiliriz. Bu
elementlerin kendilerine has duruşları ve hayatımıza yardımcı olan
ruhsal özellikleri vardır. Doğumgünü pastasındaki mumu üfleyerek
dilekte bulunmak bile nefes/hava ile istek/ateşin birleşerek
holografik evrene salıverilen bir zihince tohumu olması belki biraz
batıl ama biraz da folklorik bu öğeyle sergilenmesi neden ve
nasıllığıyla ilgili soruları da elemental şifa gücüyle açıklanabilir
olmasıyla ilgi çekicidir. Suyun hafızasının keşfi ile zihinsel
düşüncelerimizin su moleküllerini nasıl etkilediğini öğrenmek
bizlere de bu elementin doğal şifa ve arınma özelliklerini
araştırmaya yöneltmeli. Tarihi hamamlar olan folklorik öğemiz,
bizi arındırması, toksinleri dışarı atması ve dinlendirmesi ile güzel
bir örnektir. Banyo yaparken yıkandığımız suya olumlu cümleler
söylemek; teşekkür etmek gibi ve arınıp hafiflediğimizi düşünmek
bile ufak ve görünmeyen bedenlerimizi rahatlatıcı bir etki yaratır.
Havanın en şifalandırıcı hali nefesimizin farkında olarak sesi
kullanmaktır. Orman içinde uzaktan duyulan bir ney sesi gibi doğal
ve sakin sesler pek çok şifa tekniğinde yardımcı element olarak
kullanılır. Ateş elementi bizi ısıtan, terleten ve yumuşatan bir etkiye
sahiptir. Ateşimiz yükselince beden kendini temizlemek için
yabancı bakteri veya virüslerle savaşır. Güneş ve sıcaklık yine şifa
tekniklerinin birer parçasıdır. Toprak ise bize bitki örtüsüyle besler
ve topraklar.

yaşam alanının vazgeçilmezidir. Öğretmenim olan Dr. Terry
Willard, bu enerjilerin vitamin, mineral ve bitki şeklinde
kullanımında otuz seneyi aşkın klinik uygulama ve deneyimi ile
Kanada, Amerika ve Avrupa’da sağlık personeli ve kamuya pek çok
konferans vermiştir. Asya’da yaşamış, geleneksel Çin tıbbıyla ve
Ayurveda şifa teknikleriyle Batı herbalizmini birleştirerek kitaplar
yazmış ve sahibi olduğu Wild Rose College of Natural Healing’de
konularla ilgili dersler vermeye devam etmektedir. Yazdıklarım ve
öğrendiklerim kendisinin ışığında, kitapları ile kendi
araştırmalarım, inceleme ve tecrübelerimle harmanlanmaktadır.
Gelin ortalama bir ailenin en sık karşılaştığı rahatsızlıklara göz
atalım. Tarih boyunca insanlara yardımcı olmuş şifalı bitkileri ve
doğal terapileri görüyoruz. Bu terapilerin genellikle (belirtilmediği
sürece) hiçbir yan etkisi yoktur. Enerjiyi çalmak yerine onu
destekleyerek çalışırlar. Örneğin, nezle ve grip olduğumuzda
sürekli antibiyotik kullanımına başvurmak bedenimizin enerjiye en
çok ihtiyacı olduğu anlarda direnç oluşturarak zayıflamasına neden
olabilir. Böyle zamanlarda dinlenmek ve bol su içmek vücüdun
kendi homeostazisinin sağlaması açısından önemlidir. Doğal
yöntemleri kullanarak ve kişisel gözleme dayalı düzenlemelerle
vücudumuzu doğal yollarla çalıştırabilir, bunun sonucunda da daha
fazla ‘iyi hissetmeye’ başlayabiliriz.
Holistik yaklaşımda bireye parçalar olarak değil bir bütün olarak
yaklaşılır. Nadiren sorunumuz tektir. Bizler zihinsel, duygusal,
spirituel, fiziksel ve vasıfsal birer karışımız. Fiziksel bedenimiz bile
kendi başına karışık bir mekanizmadır. Tıpkı makro felsefede
olduğu gibi yukarıda olan aşağıdadır da ve gökyüzündeki koca

Bu enerjileri doğal hallerinde kullanarak ürün ve tabletler, tentür,
sıvı ekstreler ve özel preparasyonlar yaparak, patente ederek
(homeopatik) metotlarla sağlığımıza sunabiliriz. Herbalizm holistik
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evreni kendi biyolojik bedenlerimiz içinde de çok boyutlu ve
katmanlı olarak görebiliriz. Örneğin; karaciğer problemi olup da,
bunun tüm vücudu etkilememesi düşünülemez. Kan kendini
yeterince temizleyemeyince böbrekler ve cilt toksinlerin dışa
atılımında zorluk çeker, sindirim sistemi eksik safra üretimiyle
zayıflar. Zihinsel olarak kafamızı yoran bir konu, baş ağrılarına ve
konsantrasyon eksikliğine yol açabilir.

Medikal Teoride Alternatif Bakış
Tedavi ve terapi şekillerinin dünya üzerinde çok çeşitli yaklaşımları
bulunmaktadır. Batı medikal felsefesi, sağlığa mekanik-bilimsel bir
yaklaşımla ele alır. Kolunuz kırıldıysa alçıya alınır. Biyokimyasal
yolunuzda eksik bir kimyasal madde varsa hemen bunun yeri
doldurulur ya da uygun bir yere taşınır. Eğer vücudunuzda bakteri
ve virüsler varsa güçlü bir biyokimyasalla yok edilir veya kontrol
altına alınır. Batılı tıp profesyonellerinin harika birer mekanik/
tamirci olduklarını kabul etmeliyiz. Özellikle tamamlayıcı sağlık
protokolleri, günümüz tıbbıyla birlikte kullanıldığında şifa
kaçınılmazdır.

Duygusal olarak hissettiklerimizi (öfke, neşe, keder vb.) içimize
atıp, bastırdıktan sonra spirituel olarak da kendimizle bağlantı
kurmazsak iste depresyon kapımızı çalmaya başlar. Böyle
durumlarda sadece kendimizi değil çevremizi de etkileriz elbette.
Tıpkı sürekli sorunlarından bahseden kişiler etrafımızda
olduğunda sıkıldığımız gibi, neşeli insanlarla beraber olduğumuzda
biz de neşelenir ve rahatlarız. Hayata olumlu bakmak ve her gün
gülümsemek en önemli ilaçtır.

Dünyada ve kendi ülkemizin geçmişinde alternatif tıbbın varlığı
bilinmektedir. Bu sistem yaşam enerjisiyle başlar ve insanoğlunun
fiziksel formu ve hastalıklarıyla ilişkilidir. Avrupa bitki biliminin
geleneksel tedavileri, yerli halkın tedavi şekilleri, Hindistan
ayurvedik tedavi yöntemleri ve geleneksel Çin tıbbı insan bedeninin
iyileşme sürecinde bilinçli enerji yönetimini kullanır.
Bu enerjiye pek çok isim verilir; yaşam gücü, çi, prana, ki ve
canlı enerji gibi. Canlı enerji modern herbalistlerin en çok
kullandığı kavramdır çünkü alopatik olmayan alternatif tıpta, bu
enerjinin bedende serbestçe dolaşımına dayanır. Eğer enerjinin
akışında tıkanıklık varsa enerji doğal yoluna yönlendirilir. Bir
herbalist/terapist, hastalıkların tembel ve doğru islemeyen
enerjiden dolayı tıkandığını hisseder. Herbalisttin görevi hastalığa
saldırmak değil, canlı enerjinin doğal akışını sağlamaktır. Enerji
kendisi hastalığı vücuttan atar. Bu durumda bir şifacıya
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gittiğinizde, sizi iyileştiren şifacı değil, siz olursunuz. Şifacı size
sadece yol gösterebilir; verilen tavsiyelere uyup uymamanız sizin
kararlığınıza ve isteğinize bağlıdır.

Eczacılık bir bitkinin kimyasal kopyasını alır ama vücudun
kendi yaşam enerjisinin bir bölümünü de yanında götürür. Ve bunu
genellikle vücudun en çok ihtiyacı olduğunda yapar. Yan etkilerden
kurtulmak ve enerji restore edebilmek için herbal tedaviyi yanında
kullanmak gerekir. Tıp bilimi, odağı konusunda tek taraflı olmuştur
ve bütün insani unutarak bireye parça olarak yaklaşmışlardır. Bu
özellikle sanayi devriminden sonra daha mekanik bir yaklaşıma
yönelmekten dolayıdır. Gelin Kaliforniya Sebastopol’da çalışan
medikal Doktor John R. Lee’ye kulak verelim: “Hekimliğe mecazen
daha uygun kelime ‘tamir etmek’ olmalıdır, ‘savaşmak’ değil. Eğer
vücudumuzu bir ev olarak düşünürsek, problemleri evin
temelindeki kırıklar ve boşluklar olarak haşereleri evin içine davet
eden şeyler olarak görebiliriz. Modern doktorlar bu probleme bu
haşereleri öldürecek ya da yakalayacak zehir veya kapan satarak
çözüme ulaştırırlar. Fakat bu gelecekte tekrar bu boşluklarda
oluşabilecek durumları engellemez. Doktorunuzun bu boşlukların
nerede olduğunu öğrenmesi ve size durumun tekrarlanmaması için
koruyucu tedbirleri öğretmesi çok daha iyi olmaz mıydı?”

Herboloji ve bitkiler bu anlamda ilaç değildirler. Onlar sadece
canlı enerjinin akışını sağlayan özel yemeklerdir. Bir herbalist
olarak bitkiler tek ve eşsizdirler. Onlar sadece bir grup kimyasal
değildir. Her bitkinin kendine has bir doğası vardır, hatta kendi
kişilikleri demek daha doğru olur. Herbal/bitkisel kişilik kavramı
herbolojinin temelini oluşturur ve binlerce yıldır bitkilerin
kullanımında önemli rol oynar.
Bitkilerin moleküllerinden öte enerjilerinin olmadığını
düşünmek çok gülünçtür. Kuzey Amerika yerli halkı bitki
ruhlarının, herbal şifa oluşumunda, direkt olarak bir hastalıkla
savaştığına inanırlar. Diğer kültürler (Çin ve Hindistan) bitkileri
renklerine, tatlarına, kokularına ve ruhlarıyla ilgili ateş, metal, su,
tahta ve toprak elementi enerjisine göre seçerler. Bitkinin kişiliği de
bedenin çeşitli organlarını etkiler. Örneğin ardıç meyvesi özellikle
böbreklerde çalışır.
Bu canlı enerji, modern herbalizimde bitkilerin nasıl
çalıştığına dair sadece bir kısmını açıklar. Bitkilerin insanin
fizyolojik mekanizmasındaki kimyasal etkileşimleri de bir o kadar
önemlidir. Pek çok herbalist birinin diğerinden daha az önemli
olmadığını bilir. Bitkinin canlı enerjisidir asil görev yapan. Canlı
biyolojik sistemde herhangi bir şeyin çalışabilmesi için canlı
enerjinin olması gerekir. Bitkiler, kendilerine has yaşam özleriyle,
şifa sürecinde biyolojik sistem ile bir harmoni şeklinde çalışırlar.
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Alternatif tıbbın başka isimleri de var mı?

! Tamamlayıcı tıp
! Bütünleştirici tıp

Not: ‘Tıp’ kelimesini medikal tedavi
ve terapiler anlamında kullanıyorum.

! Holistik tıp
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Geleneksel Modern Tıp ile Holistik Tıp Arasındaki Farklar Nelerdir?
Alopatik/Geleneksel Tıp’ta

TAMAMLAYICI/HOLISTIK TIP’TA

Ruh&Beden&Zihin, ayrıdır.

Birdir.

Vücut, bir makinedir.

Yasayan bir mikroorganizma ya da evrendir.

Hastalık, organlar bozulduğunda ortaya çıkar.

Yasam gücü enerjisi/dengesi bozulduğunda…

İlaçların amacı, hastalıkla savaşmaktır.

Ruh&beden&zihin harmonisini sağlayarak onarmaktır.

Yöntemleri, belirtileri tedavi etmek/bastırmaktır.

Harmonisi ya da dengesi bozulmuş alanları aramaktır.

Odaklandığı alanlar, bölümler ve maddedir.

Bütün / yasam enerjisidir.

Tedavileri, bozulmuş bölümleri tamir eder.

Bireysel tedaviyi destekler.

Ana müdahalesi, ilaçlar ve ameliyattır.

Diyet, egzersiz, herbalizm(şifalı bitkiler ile tedavi), stres yönetimi
ve sosyal desteği kapsar.

Sistem olarak hastalık bakımıdır.

Sağlık bakımıdır, önleyici tedbirlerdir.
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Not: İki kutuplu bu tedavi ve terapi dünyasını birleştirmek ‘sağlık’
için yapılan önemli bir karardır. Holistik sağlık uygularcılarının
modern tıp çalışmalarına karşı olmadığını hatırlatıyorum. Aksine
gerekli olduğunda hastaları gerekli departmanlardaki doktorlara
yönlendirirler. Bu özellikle akut, hayati tehlikesi olan bir hastalık ya
da yaralanma olduğunda doğrudur. Her iki sisteminde bize
sunduğu yararları var ve sağlık bakımının en bilgece şekli, bu iki
sistemi de gerekli olduğunca beraber kullanarak hastanın/bireyin
en çok ihtiyaç duyduğu yapılandırmalar için sağlık planı
çıkarmaktır.
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• Bölüm 2 •

Neden Hasta Oluyoruz?
Zor bir soru öyle değil mi? Genlerimiz mi suçlu, hava kirliliği
mi yoksa bakteri ve virüsler mi? Bu soru tarih boyunca hem
filozofları hem de şifacı lokman hekimlerin kafasını yormuştur.
Onlara göre hasta olmamızın sebebi nazar/göze gelme, cinler,
ataları kızdırma, tanrıları küstürme, kötü şans, kötü alışkanlıklar,
kötü diyet olduğu gibi günümüzde ise genetiğimiz, çevresel
sorunlar, kanserojen ve sinir sistemini etkileyen gıda katkı
maddeleri ve daha pek çok farklı stres ve toksin etkenlerdir.
Fakat hangisi, hastalıkların oluşumunu daha çok tetikliyor?
Hasta olmadan önce hangi mesajları gönderiyor bize vücudumuz?
Sağlığımızın ana faktörleri nelerdir? Sağlığımızı etkileyen diğer
faktörler hangileridir? Ve en önemlisi bunları engellemek için neler
yapabiliriz?

Dolayısıyla sağlığımızı etkileyen üç ana öğenin birbiriyle olan
ayrılmaz parçalarını anlamak, sağlığımız için önemli bir
anahtardır.

Kendimizi sağlıklı hissettiğimizde kendimiz ve çevremizle bir
denge içinde oluruz. Vücut sistemlerimiz görevlerini dengeli bir
şekilde yürütür, savunma mekanizmamız ve bağışıklık sistemimiz
pek çok tehlikeli organizma, toksin, stres vb. türlerle başa çıkar.
Kendimizi dengede hissettiğimiz zaman yaşama sevincimiz bize
güç ve enerji verir.

Bütünleyici insan modelini üçe ayırıyoruz.

10

1.

Fiziksel

2.

Duygusal

3.

Zihinsel

Bu üç öğenin arasından ve içinden canlı yaşam enerjisinin
aktığını hatırlayalım ve kısaca Dr. Terry Willard’in anlattığı şekilde
bu üç öğeyi inceliyoruz:

basıncını düşürüp, pankreası düzenleyerek kişinin duygu
salınımlarını kontrol altına alabiliriz.
o
Zihinsel beden: Bedenlerimizden içeri doğru devam
ettiğimizde zihinsel bedenle karşılaşırız. Zihinsel kavramların fark
edilmesi duygusal bedenin bulunmasından daha zordur. Bu
konuda çok sert görüşlere sahip olan birinin bedeninde fazla
kristalleşmeye yol açabilir böylece kireçlenme meydana gelir.
Fanatikleşmeler de hastalıklara davetiyedir.

o
Fiziksel beden: Özellikle Batı biliminde en çok söz getiren
bölüm fiziksel bedenimiz olmuştur. Beden katı moleküllerden
oluşup, uzay zamanda yer kaplar. Teşhisi daha kolay olması
sebebiyle daha detaylı incelenmiştir. Fiziksel bedenimiz tüm
biyokimyasal olayların olup bittiği yerdir. Bu yüzden insan
fizyolojisi ile bitkisel biyokimyanın etkileşimini birlikte anlamak
daha kolay olacaktır.

Bu üç ana temayı bir de Dr. Chitow’dan dinleyelim:
“Pozitif sağlık, birbiriyle bağlantılı üç faktöre dayanır. İlki, vücudun
yapısal sistemi yani tüm kasları, kemikleri, dokuları, sinirleri,
damarları, organları ve onların görevleridir. İkinci faktör,
besinlerin emilimi, kullanımı ve atik maddelerin atılımı gibi sağlık
ve hücresel fonksiyonlara da anahtar olan karışık biyokimyasal
ilişkilerini kapsayan vücudun biyokimyasal sürecidir. Üçüncü
faktör, zihin ve duyguları kapsadığı gibi her bireyin spirituel
boyutunu da kapsar.”

o
Duygusal Beden: Bedenden içeri doğru gittikçe duygusal
bedenle karsılaşırız. Bu kısımda gözle görülemeyen titreşimler yer
alır. Duygusal beden zamanın içinde var olur, büyür ve gelişir ama
yer işgal etmez. Duygularımızı kilo olarak tartamayız, oysa
omuzlarımızda ağırlığını hissederiz. Onun genişliğini,
büyüklüğünü, derinliğini de hesaplayamayız. Bu yüzden şöyle
diyebiliriz; ‘pozitif zaman, negatif mekânda’ varlığını gerçekleştirir.
Ama duygularımız sağlığımızı büyük derecede etkiler. Boşanmalar,
aileden birini kaybetme, kendine güvenle ilgili bir kriz gibi
durumların üzerimizde dramatik etkileri olduğu gibi bir bebeğin
doğumunun, okuldan mezun olmanın veya aşık olmanın da
üzerimizde olumlu etkileri vardır. Ayni zamanda fiziksel
bedenimizde duygusal bedenimize etki eder. Örneğin, eğer düşük
tansiyonunuz ve Kandida türü bir mantar probleminiz varsa duygu
durumunuz oldukça dalgalı olacaktır. Ve bu sadece sizi değil,
etrafınızdakileri de etkiler. Böyle bir sorunu diyete başvurarak kan

Bu üç öğenin birbiri arasında kuvvetli ve dengeli etkileşimi
oluştuğunda sağlığımıza kavuşuyoruz. Fakat bu öğelerin herhangi
birinde ya da birbirleriyle olan ilişkilerinde bir dengesizlik
meydana geldiğinde rahatsızlık oluşuyor.
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Bedenimizi, zihnimizi, duygularımızı ve spirituel bakış açımızı
anlayarak hastalıklarla nasıl başa çıkacağımızı, hangi bedenimizde
bir ahenk bozukluğu oluştuğunu bulabiliriz. Peki, bu ahenk
bozukluğunun sebepleri nelerdir? Hangi başka faktörler
bedenlerimizi zararlı bir şekilde etkilemektedir? Bu faktörlerin
genelini sıralayalım.
1.

Stres

2.

Zihinsel/duygusal stres/baskı

3.

Diyet

4.

Genlerimiz

5.

Çevresel ve jeopatik stres

6.

Diğer etkenler

o

Aşırı antibiyotik kullanımı

o

Ağız sağlığımız ve cıvalı dolgular

1.

Stres

çıkamadığımızdır. Kanadalı Doktor Has Selye’nin geliştirdiği
stres oluşumundaki üç aşamayı açıklayalım.
Bu oluşuma Genel Adaptasyon Sendromu (GAS)
denilmektedir. Birinci evre ‘alarm dönemidir’. Bu dönemde kas
ağrıları hissederiz. Bu kas ağrısı iltihaplanmaya dönüşebilir.
Ama bu ağrılar genellikle bir, iki gün gibi kısa sürelidir. Fakat
bu bölgeye daha fazla yüklendiyseniz ve diğer stres faktörleri de
etkiliyorsa o zaman vücut kendini strese adapte etmeye
başlıyor. Buna da ‘Direnç dönemi’ deniyor. Fakat bu dönem biriki sene gibi uzun sürebiliyor. Son süreç ise direncin
kaybolmasıyla sonuçlanan ‘Yorgunluk dönemidir’. İste bu
noktada, stresle daha fazla başa çıkamadığımız için hastalıklar
belirmeye başlıyor. Tedavi edilmeyen stres sonucu özellikle
eklem ağrıları ve romatizmalar oluşuyor. Tabi ki burada yine
her bireyin ne kadar adapte olabildiği ve kendi sağlık
rezervlerinin durumu gibi birbiriyle olan etkileşimi, ne tür bir
hastalığın, hangi seviyede ve ne zaman ortaya çıkacağını
belirlemektedir. Dolayısıyla bu herkes için bireyseldir ve
tedavisi de bu şekilde olmalıdır. Örneğin; başağrısı, nezle gibi
problemleri olan hastalara bu belirtileri azaltacak, kısa süreli
etkisi olan farmakolojik sentetik ilaçlar verilir ama altında yatan
sebepler araştırılmadığı için çoğunlukla büyüyerek bu sorunlar
ilerde tekrar ortaya çıkmaktadır.
Bizi etkileyen streslerden kısaca bahsediyorum. Stresin
türleri vardır, hepsi zararlı değildir. Fakat aileyle ilgili
problemler, kötümser olmak, kendi hakkımızda negatif düşünce
kalıpları üretmek, gerçekçi olmayan beklentilere girmek ve

Stres, hayatımızdaki herhangi bir alanda hissettiğimiz
harmoni bozukluğuna karşı nasıl başa çıktığımız ya da
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hatta mükemmeliyetçilik de stres yaratır. Uyuyamamak ve
dinlenmemek de keza öyledir. Bunların yani sıra yeni doğan bir
bebek, mezuniyet, evlilik ve yeni bir iş haberi gibi olumlu
durumlarda bize güç veren, bizi ateşleyen iyi stres türlerindendir.

baskıya neden oluyor. Sınav öncesi ishal olan öğrenci ile ameliyat
öncesi kurdeşen döken hasta hayatlarının bu bölümlerindeki
stresle basa çıkamayanlara örnektir. Hepimiz değişik seviyelerde
stresle basa çıkmakta zorlanıyoruz ya da ne yapmamız gerektiğini
bilmiyoruz ve hatta alınma, korkma, kızma, üzülme ya da
cesaretlenme gibi duygusal streslerimizi bastırıyoruz. Mükemmel
olmak için aşırı çalışıyoruz ya da sağlığımızı işimiz için feda
ediyoruz, endişeleniyoruz, kaygı ve rahatsızlıklarımızı saklıyoruz.
Duygu ve düşüncelerimizi doğru katalize edemediğimiz zaman,
onların kontrolü altına giriyoruz. Oysa kendini bilen insan duygu
ve düşüncelerini kontrol edebilen insandır ve her birimiz bu
yeteneğe sahibiz.

Strese bir benzetme yapacak olursam, o bir güneş
gibidir, az uzakta olsa donarız, az yakında olsa yanarız. Stresle başa
çıkabilmenin sağlığımızı korumak adına ne kadar önemli olduğunu
biliyorum. Etrafınızdaki sağlıklı ve güçlü insanlardan öğrenebilir,
onlardan destek alabilirsiniz, çünkü onların stresle başa çıkma
yetenekleri daha gelişmiştir. Fakat önceki cümlede kullandığım
‘güçlü insan’dan kastım sudur; Hayatının sorumluluğunu ‘kurban/
mağdur’ zihniyetinden çıkarak almış ve bu yüzden kendisine
duyduğu öz-saygı ve öz-sevgiyi hayatına yansıtan, kişisel gücünü
fark etmiş insandır. Böylece her birimizin ne kadar muhteşem
varlıklar olduğunu, yüce yaratanın bize vermiş olduğu hediyelerine
ve yeteneklerine şükrederek ve onun sevgisinin bir aracı
olduğumuzu hatırlayarak, eski seni yeni sevgili senle tanıştırmanın
zamanı olduğunu kendimize göstereceğiz. Çünkü kontrol
edebileceğimiz ve değiştirebileceğimiz tek GERÇEK ŞEY,
KENDİMİZİZDİR.

Duygusal stresin hormonsal dengesizliklere de yol açtığı
bilinmektedir. Örneğin, tiroit bezinin az ya da fazla çalışması ve
adrenal bezlerinin aşırı çalışması, hipofiz bezindeki dengesizlikler
gibi ve diğer endokrin bezleri problemlerinin altlarında yatan ana
sebep, kendi gücümüzü kullanmamamızdır.

3.Diyetimiz
2.

Zihinsel ve Duygusal Stres
o

Zihinsel ve duygusal stres nasıl davrandığımızı ve hissettiğimizi
etkiliyor, güçlü duygular fizyolojimizi değiştiriyor. Örneğin;
geleneksel tedaviye cevap vermeyen kronik fiziksel problemler, iş
ve duygusal ilişkilerimizdeki çalkantılı dönemler ya da yavaş
gelişmeler, duygu salınımları gibi sebepler psikolojik ve fizyolojik

Toksinler

Yediklerimiz ve içtiklerimizle beraber soluduğumuz havanın
bile vücut sağlığımıza etkisi vardır. Vücudumuzun en yüksek
seviyede etkin, enerji dolu ve sağlıklı olabilmesi için dengeli bir
diyete ihtiyacı vardır. Tarım ilacı gibi kimyasallardan arınmış
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organik sebze-meyve tüketmek, tam tahıllı mamuller, çekirdekler
ve yemişler, organik antibiyotiksiz yetiştirilmiş kümes hayvanları
ve balıkları yemek vücudumuzun ihtiyaç duyduğu gıda maddelerini
karşılar. Ne yazık ki günümüz diyeti soframızı sağlıksız yiyeceklerle
dolduruyor. Pek çok gıda katkı maddesi hem sinir sistemimizi hem
de hormonsal sistemimizi kötü şekilde etkiliyor. Çocuklarımız su
yerine kola gibi gazlı, şeker dolu sağlıksız meşrubatları içiyor,
boyalı ve katkılı abur cuburlar ana yemek olarak tüketiyorlar.
Özellikle gelişim dönemindeki çocukların sağlık durumlarına etki
eden bu maddeler reklamlarla teşvikleşiyor. Beyaz unun çok
kullanıldığı simit sarayları aslında şeker, yağ, karmaşık
karbonhidrat ve katkı maddeleriyle dolu, az tüketilmesi gereken
besinlerdir. Genelde öğlen yemeği olarak tüketilen hamburger,
pizza ve soslu kızartmalar sadece sizi şişmanlatmakla kalmıyor,
aynı zamanda psikolojik ve duygusal olarak da sizi zehirliyor.
Dengenin diyetinizde önemli bir bilinç kapısı olduğunu
hatırlayalım. Midenizi dolduracak kadar çok yemeyin ve içmeyin.
Zayıflamak istiyorsanız, sağlıklı gıdaları diyetinizde çoğaltın ve
sağlıksız gıdaları yarıya hatta en aza indirerek bol su için.

12 Tehlikeli Gıda Katkı Maddesi
Marketlerden alışveriş yaparken etiketlerini, içeriklerini
okumayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Eğer kendimize olan
değerimizi başkalarından beklersek, kansere, astıma, alerjilere,
sinir hastalıklarına ve benzeri hasarlara daha elverişli bireyler
haline geliriz, geldik hatta. Bu hem kendinizin hem de
coçuklarınızın edinmesi gereken bir alışkanlık. Farkında olması
gereken kişiler bizleriz. Duyarlı olmak zorundayız.

Bu maddeler yerine taze gıda maddeleri, mevsiminde çıkan
meyve ve sebzeleri, olabildiğince organik ürünleri yemeliyiz.
Dondurulmuş gıdalar, içerisinde bir sürü bilinmeyen renk, tat,
kıvam artırıcı, baharat gibi bilinmeyen maddelerle dolu olan
gıdaları almamalıyız. Özellikle diyet ve düşük kalorileri ürünlere
dikkat ediniz. Bu tip ürünler düşük besin değerleri ve bir sürü
kimyasal madde ile sizi zehirliyor.
1. Sodyum Nitrat/Sodyum Nitrit

Yediklerimize ve içtiklerimize dikkat etmediğimiz zaman
diyetimiz sağlıksız gıdalarla doluyor ve pek çoğu içlerindeki yüksek
şeker içeriği ve katkı maddelerinden dolayı, besinlerin ihtiyacımız
olan enerjiye dönüşebilmelerinde önemli rol oynayan biyolojik ve
fizyolojik anatomimizi toksinlerle dolduruyor. Gelin, sağlığımızı
tehlikeye atıp tükettiğimiz gıdaların içlerinde hangi zararlı
maddeler var ve bizi nasıl etkiliyorlar görelim.

Nedir? Nitrat/Nitritler pek cok işlenmiş et ürünlerine kırmızı
rengi veren, koruyan ve tat veren maddedir.
Hangi ürünlerde bulabiliriz? İşlenmiş et ürünlerinde- sosis,
salam, sucuk, hazır et yemekleri, tütsülenmiş balık, tuzlanmış
bifteklerde.
Neden uzak durmalıyız? Nitritler vücutta kalıcı kanserojen
nitrozaminlere dönüşürler. Nitrozaminler bilinen en güçlü
kanserojen maddelerdir ve küçük bir miktarı bile kansere yol
14

açabilir.Yapılan araştırmalarda nitratların insanlarda prostat,
meme ve mide kanserine yol açtığı bulunmuştur.
!

3. E310 Propyl Gallate

Nitratlar hayvanlarda yapılan incelemelerde düşük yapma,

Nelerde bulabiliriz? Bitkisel yağlarda, işlenmiş et ürünlerinde,
dilimlenmiş patateslerde, corn-flakeslerde, hazır çorbalarda ve
sakızlarda koruyucu katkı maddesi olarak kullanılır.

cenin ölümleri ve doğum kusurlarına yol açmıştır.
!

Kanada ve Amerika’daki kural koyucu organlar işlenmiş
Neden uzak durmalıyız? Şüpheli kanserojen maddedir. Böbrek,
karaciğer ve gastrointestinal (sindirim sistemi) problemlerine yol
acmaktadır.

ürünlere nitrat/nitrit seviyelerini düşürmüştür.
Alternatifi nedir: Nitrit/Nitrat içermeyen etler, organik, bilindik
kasaplardan temin edinilmesi.

4. E621 MSG (Monosodyum glutamate)
2. E320 BHA ve E321 BHT
Nedir? Lezzet artırıcıdır.
(Butylated hydroxyanisole and butylated
hydrozyttoluene)

Hangi ürünlerde bulabiliriz? Konserve, hazır çorbalar, salata
sosları, cipsler, krakerler, dondurulmuş ürünlerde.

Nedir? Yaygın işlenmis yiyeceklerin koruma maddesidir.
!

Pek çok üründe, zararsız gibi gözüken ‘doğal aroma’,

Hangi ürünlerde bulabiliriz? Sakız, Patates cipsleri, bitkisel
yağlarda, tahıl ve ürünlerinde, tazeliğini muhafaza etmek icin bazı

‘baharat’, ‘çeşni’ gibi isimlerle yer alırlar.

paketlenmiş gıda maddelerinde.
Neden uzak durmalıyız? Tekrarlayan araştırmalarda kanser
riskini artırdığı, vücut dokusunda biriktigi, karaciğer büyümesine
sebep olduğu açıklanmıştır. Ayrıca DNA sentezi ve hücresel
gelişimi de düşürmektedir. Bebe mamalarında izin verilmemiştir,
alerjik reaksiyon yapabilir, hiperaktiviteye, estrojen etkilere ve
diğer olumsuzluklara neden olabilir.

Neden uzak durmalıyız? Bazı kişilerde şiddetli reaksiyonlara
sebep olurlar; baş ağrısı, mide bulantısı, kusma. Ayrıca sinir
hücrelerinin ölümüne sebep olabilirler.

5.Hyrogenated Vegetable Oil ( Hidrojene edilmiş bitkisel
yağ)
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Nedir? Trans yağdır.
Nelerde bulabiliriz? İşlenmiş cipsler, mikrodalga patlamış
mısırlar, krakerler, kurabiyeler, un mamulleri, kekler, yağlar,
margarinler, kuru pasta, ekmek. Bunlar ürünün raf ömrünü

!

Aspartame Pentagon tarafından ‘Biyokimyasal Savaş Ajanı’

uzatmak, lezzetini sabit tutmak ve ucuza mal etmek icin kullanılır.
Neden uzak durmalıyız? Trans yağlar LDL kötü kolestrol
seviyesini yükseltir ve iyi HDL kolestrol seviyesini düşürürler. Bu
da kalp hastalıklarına, kalp krizine, böbrek yetmezliğine yol açan

onaylamadı. Çünkü pek çok bilim adamı, davacı ve tüketici
grupları, aspartamın merkezi sinir sistemine zarar verdiği ve
hayvanlarda kansere yol açtığı kanıtlarını sundular.

şansı yükseltirler.
Alternatifi: Monounsaturated yağlar içeren Ekstra Virgin Zeytin
Yağı, kötü LDL kolestrol seviyesini düşürür ve iyi HDL kolestrol
seviyesini yükseltir.

Alternatifi: Stevia, Xylitol düşük kalorili ancak doğal şekerli
tatlandırıcılar, doğal tatlandırıcılar; bal, pekmez.

olarak listelenmişti.
!

8 yıl boyunca Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi Aspartamı

7.E950 Acesulfame-K
Nedir? 1998′de onaylanmış yeni bir yapay tatlandırıcıdır. Normal
şekerden 200 kat daha tatlıdır.

6. Aspartam
Nedir? Yapay tatlandırıcıdır.

Hangi ürünlerde buluruz? Fırın ve pasta ürünlerinde,
sakızlarda, jelatinli şekerlemelerde ve meşrubatlarda
kullanılmaktadır.

Hangi ürünlerde bulabiliriz? Diyet yemekler, diyet içecekler,
düşük kalorili tatlılar, jelatin, puding, dondurulmuş tatlılar, yoğurt,
bazı coçuk vitaminlerinde…Equal, NutraSweet tatlandırıcılarda…

Neden uzak durmalıyız? İki fare araştırmasında bu maddelerin
kansere sebep oldukları ve diğer çalışmalarda ise bu katkı
maddesinin güvenilirliğinin bulunmadığı ispatlanmaktadır.

Neden uzak durmalıyız? Gıda ve İlaç İdaresine yapılan
şikayetlerin %75′sinden aspartam sorumlu. Gıda ve İlaç İdaresi
(FDA) , 10,000′den fazla tüketiciden 92 adet zehirlenme
semptomu listeledi. Bu şikayetler arasında baş ağrısı, hafıza kaybı,
titremeler, görüş kaybı, koma ve kanser bulunmaktadır.

Alternatifleri: Stevia ve Xylitol düşük kalorili, güvenilir
tatlandırıcılardır. Doğal tatlandırıcılar olan bal ve pekmez önerilir.
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Nerelerde bulunurlar? Olean markası ile krakerlerde ve patates
cipslerinde.

8.Gida Renklendiricileri E133 Blue 1 ve Blue 2 , E127 Red
3, E110 Yellow 6

Neden uzak durmalıyız? Bu madde ishale, gevşek bağırsak,
karın ağrıları, beden gücünün azalmasına ve gazlanmaya sebep
olabilir.

Blue 1 ve Blue 2: Renklendirici; sentetik kömür katranından
üretiliyor; mandıra ürünleri, tatlılar ve içeceklerde kullanılır;
farelerde beyin tümörüne sebep olmuştur. Çocukların tüketmesi
tavsiye edilmiyor, Belçika, Fransa, Almanya, İsviçre, İsveç,
Avusturya ve Norveç’te yasaklandı.

10.Potasyum Bromate

Red 3: Renklendirici; kiraz ve vişne, konserve sebze, muhallebi,
tatlı, pasta,biskuvi ve çerezlerde kullanılır; ışığa karşı duyarlılığa ve
troid hormonu seviyesini arttırıp hipertroidism’e neden olabilir;
farelerde yapılan çalışmada troid kanserine neden olduğu
saptanmıştır; Avustralya, Amerika ve Norveç’te yasaklandı.

Nedir? Beyaz undaki hacim artırıcı, beyazlaştırıcı katkı
maddesidir.

Yellow 6: Renklendirici; sentetiktir;unlu gıdalar, pasta, tatlı,
çerez, dondurma, içecek ve konserve balık, hazır çorba ve bazı
şurup cinsi ilaçların üretiminde kullanılır; yan etkileri kurdeşen,
rinit (burun akması), burun tıkanıklığı, alerji, hiperaktivite, böbrek
tümörü, kromozom hasarı, karın ağrısı, bulantı ve kusma,
hazımsızlık ve iştahsızlıktır; Norveç’te yasaklandı.

Neden uzak durmalıyız? Hayvanlarda ve insanlarda kansere yol
açtığı bilinmektedir. Amerika ve Japonya dışında yasaklanmıştır.

Nerede bulabiliriz? Ekmekler, unlu mamuller ve pizza
hamurunda.

Alternatifi: ‘Bromatsız’ etiketli ürünlere bakın.

11. Beyaz Şeker/ Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu(Glikoz)
Neden uzak durmalıyız? Çok fazla beyaz şeker tüketimi, fazla
kilolara, depresyona, diş çürümelerine, kan şekeri değişimlerine ve
diyabete sebep olur.

9. Olestra
Nedir? Sindirim sistemi tarafından emilemeyen sentetik yağdır.
Ayrıca yağ içinde eriyebilen önemli vitaminlerin (A,D,E, & K)
karetonoidlerin de vücut tarafından emilmesini önlemektedir.

Alternatifi? Pekmezler ve Bal gibi doğal tatlandırıcılar.
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!

Alkalin/Asit Yapısı

12. Sodyum Klorür
Dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta ise kanımızın ph oranıdır.
Asit ve alkalin yapılı besinleri bilmek, sağlığımız için yapacağımız
yararlı yatırım olur.

Nedir? Masa tuzu olarak bilinir. Tadı artırır ve koruma sağlar.
İşlenmiş gıda ürünlerinde aşırı derecede tuz bulunur.
Neden uzak durmalıyız? İşlenmiş masa tuzunun %99.9′u
sodyum klorürdür. İşlenme sürecinde içindeki doğal mineral ve iz
öğeleri kaybolmaktadır. Sonra yüksek ısıya maruz kalıp
beyazlaştırılır ve alüminyum gibi kimyasallar içine katılır.
!

Asit ve Alkalin Yapılı Besinler Nelerdir?
Alkalini yüksek diyetin sağlığımıza yararları, hem sağlık
çevrelerince yaygın hem de kitaplara konu olacak kadar fazladır.
Kanımızın doğal pH oranının alkalin olması sebebiyle fazla asidik
yiyecekler yediğimizde kanımızın pH seviyesi de asidik bir hale
gelir ki bu bütün vücut için
oldukça tahrip edicidir.
Natalia Rose’un pişmemiş
gıdaların yaşam gücüyle ilgili
kaleme aldığı asit ve alkalin
yapılı besinleri anlatan
yazısının bir bölümünü
burada sizlerle paylaşıyorum:

Çok fazla tuz alımı böbrekleri ve böbreküstü bezlerini zorlar.

Kalsiyumu tüketir, ve önemli besinlerin emilimini azaltır. Yüksek
tansiyona ve kalp krizine sebep olur.
!

‘Düşük-sodyum tuzu’ daha da toksiktir. İçinde daha fazla

kimyasal vardır.
Alternatifi: Yemeklerinizi baharatlarla, limon ve şil limonla,
şlenmemiş kaya tuzu ile tatlandırın.

Alkalin yapılı besinlerin
diğer yararı ise
hücrelerimizden atık ve
toksik maddeleri dışarı doğru
magnetize etmesidir. Biliyorsunuz ki her yaratımın bir kutbiyeti
vardır ve atomları pozitif ve negatif yüklü olarak gözlemlenir. Atom
altı seviyede, proton pozitif olan, elektron da negatif yüklü olandır.
Asit yapılı uygun olmayan yiyecekler de pozitif yüklüdür. (Bu

Kısacası ne yiyoruz, ne içiyoruz dikkat edelim.
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bağlamda, “pozitif” kötüdür, “negatif” iyidir.) Bu istenmeyen
pozitif yüklü asit yapılı yiyecekler, bedenimizde arzuladığımız
negatif yüklü enerjiyi azaltırlar. Bunaltıcı pozitif yüklü enerji
bedenimizde çoğaldığında ( asitik yediğimizde) tıkanıklıklar ortaya
çıkar ve oksijenin bedenlerimizde etkin bir biçimde akmasını
engeller.

3.

Bedeninizi canlandırın; yoga, dans, masaj ve spor yapın.

4.

Alkalin yapılı bir diyete geçin.

5.
Negatif duygularınızı kontrol altına alın ki asitik ve anlamsız
titreşimlerden uzak kalın.
Neyi, ne kadar değiştirebiliyorsanız, o kadarını yapın.

Öte yandan pişmemiş sebze ve meyveler ve suları, temiz hava
ve güneş ışığı negatif yüklüdür. Mıknatıslarda olduğu gibi negatif
ve pozitif yükler birbirini çeker. Toksik tortu ve atıkları
bedenimizden dışarı atmanın bir diğer yolu da, alkalin yapılı ve
negatif yüklü yiyecekleri tüketmektir.

Alkalin olan her şeyin negatif yükü yoktur. Bu alanda da bazı
istisnalar var, örneğin; kalsiyum, sodyum ve potasyum. Bunlar
alkalin mineraller oldukları ve bedende de alkalin yapılı oldukları
halde pozitif yüklüdürler. Aynı zamanda bazı alkalin yapılı
besinler; turunçgiller gibi doğaları gereği asidik ama bedende
geride alkalin bir kül bıraktıkları oldukça yararlı alkalin yapılı
olarak ele alıyoruz. Aynı sebepten ötürü bazı alkalin elementler,
süt ve et gibi, aslında yüksek derecede beden için asidiktir ve
oldukça zararlıdır.

Aynı nedenle çevremizdeki pek çok pozitif yüklü iyonlara
maruz kalarak da bizi sağlıklı tutan negatif yükü azaltmış oluruz.
Eğer biz “dengeli yüklenmişsek” (negatif/alkalin yüklü) ama asitik
yemekler yemeye başladıysak, zamanımızın çoğunu içeride,
floresan ışığının altında, bilgisayar ekranlarının önünde ve
kablosuz teknoloji denizinde geçiriyorsak, bu ideal manyetik yükle
uzlaşmalıyız.

Eğer harmonili ve yüksek titreşimli yiyecekler yeme fikrine
bağlı kalırsanız, doğal olarak yüksek-alkalinli bir diyete sahip
olursunuz.

Ne yapmalıyız?
Yüksek Alkalin
1.

Olabildiğince temiz hava alın, dışarı çıkın.
Güneş ışığı

2.
Oksijenlenmek için karnınızdan derin nefesler alın ve
enerjinizi dengeleyin.

Taze dağ havası
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Taze yeşil sebze suyu

Yapay gıdalar

Diğer taze ve pişmemiş sebze ve meyve suları

Gıda katkı maddeleri

Pişmemiş sebzeler

Nikotin/Sigara

Tüm filizler

İlaç ve Narkotikler

Nötr (her gün yenebilir)

Kola ve diğer gazlı içecekler

Bütün pişmiş sebzeler
Pişmiş kökler ve nişaştalı sebzeler

Çevremizin ve teknolojinin fiziksel ve enerjetik
bedenlerimize nasıl da asit yüklediğini biliyor muyuz?

Yüksek kaliteli buğdaygiller; darı, quinoa (“kin-wa” okunur, Güney
Amerika’da pirinç yerine kullanılır), amarant (Orta ve Güney
Amerika’da amarant bitkisinin tohumlarından yapılan bir tür
gevrek), kaplıca/kılçıksız buğday, kamut (yüksek proteinli ve ilkel
buğday).

Modern yaşamın sizin doğal güzelliğinizi ve titreşimsel
harmoninizi ne kadar etkilediğini öğrendiğinizde şaşırabilirsiniz.
Hiç dağlara çıktığınızda yada havası temiz bir yere gittiğinizde
kendinizi daha iyi hissettiniz mi? Dağ havası derinden tazeler,
canlandırır ve şifalar. Bunun elektromanyetik bir sebebi vardır:
taze hava negatif iyon yüklüdür ve varlığınızı harmonize ederek
kirliliği bizden çeker böylece kendimizi iyi hissederiz.

Düşük Asit ( düzenli tüketime açık)
Filizlendirilmiş buğday ekmekleri ve diğer bütün ve işlenmemiş
tahıllar
Çiğ süt ürünleri

Tabi ki hepimiz dağlara yakın yaşamıyoruz. Hayatımız
şehirlere bağlanmış durumda. Pek çoğumuz yorgun, huysuz ve
dengesiz hissediyoruz. Buna şaşırmamalı çünkü insan vücudu taze
ve doğru yüklü havada yaşamak için yaratılmıştır. Şimdi kendinizi

Yüksek Asit ( kaçınılmalı)
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televizyon yada bilgisayar ekranı önünde hayal edin. O ekran
pozitif enerji yüklü ve bu iyonlar üzerinize atlıyor, sağlıklı negatif
yüklü hücrelerinize yapışıyor ve vücudunuzun toplam negatif

yağlı süt yerine yağsız süt ürünlerini veya soya, badem, pirinç ve
keçi sütü gibi diğer süt seçeneklerini deneyebilirsiniz.

yükünü azaltıyorlar.
Sürekli pozitif iyonlara maruz kalmak fiziksel semptomlara da yol
açıyor. Baş ağrısı örneğin en yaygın semptomlardan biri. Kronik

Eğer bir gıdaya karşı alerjiniz ya da hassasiyetiniz olduğunu
bulmak istiyorsanız, hangi yemekten sonra susadığınıza bakın.
Belki mantarlı pizza yedikten sonra susadınız ama mantar alerjiniz
yok. İçindeki diğer malzemeleri inceleyin. Mesela domates olabilir
hassasiyetiniz; domatesli başka bir ürün yiyin ve susayıp
susamadığınıza bakın. Böyle ardından susadığınız gıdaları bir not
defterine not edin. Bununla beraber herhangi bir mide ve bağırsak
rahatsızlığı, baş ağrısı, zihinsel bulanıklık ve yorgunluk gibi
belirtiler de gıda hassasiyeti belirtileridir.

yorgunluk ve soğuk algınlıkları da yaygın semptomlar arasında.
Bu teknolojik iyonların etkilerini azaltan ve onlarla savaşan
araçlarda var. Örneğin Planet Tachyon’un manyetik araçları ve
Şifalı taşlar.

Unutmadan geçmeyeyim, gülümsemek ve kahkaha atmak
harika bir alkalinazatördür. Hamam ve saunalarda negatif yüküyle
bizim için yararlıdır.
!

Alerji olduğunuz gıdaları belirledikten sonra o gıdaları en az
bir ay boyunca diyetinizden çıkarın. Sonra azar azar tekrar
tüketebilirsiniz ama arada bir aylık ayrılıklar vermenizde yarar var.

Gıda Alerjileri

Eğer gıdalara karşı hassas bir yapınız varsa, patates, domates,
soya fasulyesi, mısır gibi ürünleri alırken genetiğiyle oynanmış mı,
oynanmamış mı inceleyin, sorun. Genetiği ile oynanmış gıdaların
pek çoğu beklenmeyen alerjilerle birlikte toksinleri de yanlarında
getiriyorlar.

!

Bol miktarda su için, kendinizi susuz bırakmayın.

!

Bioflavonidleri bol gıdalar ve destek suplemanlar alın.

!

Isırgan otu, Ginkgo Biloba, Zencefil ve Meyankökü gibi anti-

inflammator yani iltihap sökücü özelliği olan bitkileri kullanın.

Çok masum görünen ama oldukça tehlikeli olabilen
içeceklerden biri süttür. Çocuklara gelişimleri için bol miktarda süt
içirmek geleneksel bir davranıştır. Oysa günümüz araştırmaları
sütün diyabete, yumurtalık kanserine, katarağa, demir eksikliğine
ve hem yetiksin hem de çocuklarda alerjiye neden olabilir. Tam
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!

Akupunktur yararlı olabilir.

!

Homeopatik anti-histaminleri de rahatlıkla kullanabilirsiniz.

basit şekeri fotosentez yoluyla yapar sonra da bunu şeker veya
nişastaya çevirerek gıdayı depolarlar.
!

Şeker Tehlikesi
Karbonhidrat yediğimiz zaman metabolizmamız bu enerjiyi
yakar, depolanmış enerjiyi salıverir ve tekrar su ve karbonhidrat
olarak böler. Sonuç olarak enerji için hızlı bir gıdadır. Bütün diğer
gıdalar glikoza çevrilerek doku ve hücrelerimize gönderilir. Nişasta
da hızlı bir enerji yaratır. Eski zamanlarda şeker günümüzdeki
kadar yaygın değildi, fakat nişasta tarımcılıktan itibaren daha
yaygın bir biçimde kullanılmaya başlandı. Örneğin; patates, pirinç,
mısır, fasulyeler, ekmek ve makarna gibi.

İrdoloji ile incelediğim gözlerin çoğunda stresin dalak,
pankreas ve böbrekler üzerindeki etkilerini fark ettim. Şeker
metabolizmasındaki fonksiyon bozuklukları tüm fiziksel ve
duygusal bedenlerimizi etkilemektedir. Şeker aslında kendini
gizleyen tehlikeli bir karbonhidrattır. Besin değeri düşük bir besin
grubudur, fakat tat alıcılarımız için bayramlık bir şölen
hazırladıkları için çoğumuz şekere hayır diyemeyiz. Gelin şekere
kısaca bir göz atalım ve sonrasında neden tehlikeli olduğunu
anlayalım.

Yirminci yüzyılın sonlarına doğru yapılan araştırmalar sonucu
şeker tehlikesini belli etti. Şeker diş çürümelerinden, depresyona,
obeziteden kansere kadar geniş bir yelpazede hastalıklara sebebiyet
vermektedir.

Öncelikle şeker basit bir karbonhidrat grubudur. Bitkiler
şekeri karbondioksit, su ve güneşten gelen enerji ile yaratırlar. En
tanıdık şeker grubu şunlardır:
!

Glikoz: Kan şekerimiz ve üzüm şekeri,

!

Früktoz: Meyve şekeri,

!

Dekstroz: Mısır şekeri,

!

Şukroloz: Şeker pancarından üretilen sofra şekeridir.

Şeker veya nişastalı yani basit veya kompleks
karbonhidratlardan ziyade vücudumuza aldıktan sonra ne kadar
hızlı sürede kan şekerimize karıştığı daha önemlidir. Bu
dönüşümün hızına glisemik indeks denilmektedir. 0 ile 100 arası
değer verilir. Karbonhidratın glisemik indeksi ne kadar yüksek
olursa, kan şekerimiz üzerinde o denli büyük etkisi olur. Pankreas
daha fazla insulin salgılamak zorunda kalır ve kan şekerinin
hücrelere girmesine izin verir.

Nişastalar daha kompleks karbonhidrat grubudur, daha geniş
molekülleri basit şeker zincirlerinden oluştururlar. Bitkiler ise en
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makarna salatasındaki mayonezli soslar gibi liste uzatılabilir.
Ayrıca bu ürünlerin kalorileri de oldukça yüksektir. Eğer yeterli
egzersiz de yapmıyorsanız sonuçları tehlikeli davetiyeler
çıkarmaktadır.

İlgilendiğim arkadaşlarım ve danışanlarım ile nüfusumuzun
%50’sinden fazlasından genetik olarak insuline karşı direnç
oluştuğunu ve tekrar eden stres dönemleri ile yüksek glisemik
indeksi olan karbonhidrat gıdaları tükettiklerini fark ettim. İnsulin
direnci bir sure sonra metabolik bir sendroma dönüşmektedir. Bu
duruma ‘sendrom x’ olarak adlandırılmıştır. Kitabın sonunda
‘sendrom x’ testi yaparak şekere karşı direncinizin seviyesini
belirleyebilirsiniz. Metabolik insulin sendromu kilo alımıyla
(özellikle karin bölgesinde) kendini göstermektedir. Bunun yansıra
yüksek tansiyon, yükselmiş kandaki yağ oranı ve aşırı durumlarda
tip-2 diyabete dönüşmektedir. Şekere karşı günümüzde giderek
artan bu direncin sebebi genlerimizdeki evrim süreciyle alakalıdır.
Uzak geçmişte atalarımızın günlük diyetlerinde şeker oldukça azdı
ve ancak bayram zamanlarında tüketilen bir festival yemeğiydi.
Oysa günümüzde marketlerde bulunan gıdaların neredeyse
tümünde yüksek miktarda şeker bulunmaktadır. Örneğin; cipsler,
krakerler, bisküviler, unlu mamuller- pastalar ve kekler gibi-,
ketçap, mayonez gibi işlenmiş ve rafine edilmiş ürünlerin glisemik
indeksi oldukça yüksektir. Glisemik indeksi düşük olan yiyecekler
arasında fasulyeler, tatlı patates, kabak, tam tahıllı hububatlar yer
almaktadır. İnternetten gıdaların glisemik indekslerini
bulabilirsiniz. Ayrıca kitabin arkasında da kısa bir listeye yer
verdim.

Eğer aktif biriyseniz ve düşük glisemik indeksli
karbonhidratları az yağla birlikte yiyorsanız işin dengesini
yakalamışsınız demektir. Nişastalı ürünler en kolay aerobik
egzersizleriyle yakılmaktadır.

Şeker ile nişasta arasındaki temel fark vücudun şekeri hemen
yakmaya meyilli olmasıdır ve enerjisini depolayamamasıdır.
Nişastalar ise bu zorluğu yaratmazlar. Vücut nişastanın kalorilerini
depolar ve gerektiğinde şekere dönüştürür. Şeker tüketiminden
sonra hızlı bir kan şekeri yükselişi ve ardından da bir o kadar hızlı
bir iniş yaşandığı için modumuzda, duygusal durumumuzda
dalgalanmalar yaşanır. Kimi insan daha yorgun ve uykulu bir hale
getirir. Şeker yemeyi bıraktığınızda duygu durum salınımlarınız da
kaybolur. Özellikle şekeri yüksek bir diyetle beslenen çocuklarda
hiperaktivite, davranış ve konsantrasyon problemleri
görülebilmektedir. Hepimizin birbirimizden farklı metabolizmalara
sahip olduğunu hatırlayalım. Tıpkı alkolün herkeste yarattığı farklı
etki gibi.
Şekerin bir bağımlılık yarattığını hatırlayalım. Bu yüzden kimi
insanlar şekeri bir gıda olarak değil, bağımlılık yaratan bir madde
olarak adlandırırlar.

Dikkat etmemiz gereken gıda kombinasyonlarından biri de
karbonhidrat-yağ ikilisidir. Peynirli makarnalar buna güzel bir
örnektir. Ekmeğin üzerine sürülen yağ ve reçeller, patates ve
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!Hazır neskafe, şekerli Türk kahvesi, salep
Şekere karşı direnci olduğunu düşündüğüm kişilere ‘şeker
olarak ne yiyorsunuz’ diye sorduğumda genellikle ‘az şeker
kullanırım, hiç sevmem, çok yemem’ gibi cevaplar alıyorum.
İnsanların akıllarına ilk olarak çaylarına kattıkları masa şekeri ve
tatlılar geliyor. Zihinsel olarak sınırlarını bu şekilde koyuyorlar.
Oysa onlara beyaz ekmek, poğaça, börek, kek ve şekerleme gibi
gıdaları ne kadar sıklıkta tükettiklerini sorduğumda cevap %90
‘oldukça fazla’ oluyor.

!Tatlılar, dondurmalar, şekerlemeler
!Genel olarak işlenmiş ve rafine edilmiş gıdalar, bisküviler.
!Vitamin ve Mineral Eksikliği ve Suplemanlar
Her ne kadar her sene piyasaya sürülen çok çeşitli ve
hastalıkları tedavi ettiği iddia edilen bitki özlü ürünler ve
suplemanlar çıksa da, asıl şifanın insanın kendi
mekanizmasindan geldiğini vurgulamakta yarar var. Vitaminler
ve mineraller de en düşük dozlarda alınmalıdır, çünkü yüksek
dozlarda vücuda toksik etki bırakmaktadır. Hangi vitamin ve
mineral eksikliğiniz olduğuyla ilgili lütfen doktor, beslenme
uzmanı ve holistik terapistinize sorarak bulunuz. Aktarlarda
satılan ve her türlü derda deva olduğunu anlatan kişilere gözü
kapalı inanmayın. Gerekirse önce detaylı araştırın ve
sorumluluğu kendi elinize alın.

Şeker ihtiyacınızı meyvelerden, kuru meyvelerden, meyveli
buzlardan, bal ve pekmez gibi doğal şekerlerden almanızı tavsiye
ederim. Ayrıca şekeri bir sebep olmaksızın değil, kendinizi
ödüllendirmek için yerseniz, şeker tüketiminizi azaltırsınız. Şekerli
gıdalardan hemen sonra ağzınızı suyla çalkalarsanız dişlerinize de
büyük bir iyilik yapmış olursunuz. Fakat belirtmek lazım ki şeker
şekerdir. Früktozun kalorisi düşük ve tadı sukrolozdan daha
tatlıdır. Ancak işlevselliği vücudu daha zorlayarak karaciğer
metabolizmasını etkiler ve kandaki yağ oranını yükseltir. Lütfen
şekerden olabildiğinizce kaçınmaya calisin. Detoks diyetin güzel bir
yanı sizi on iki gün boyunca şeker ve nişastadan uzaklaştırmasıdır.
Tekrar edersem dikkat etmeniz gereken şekerli gıdalar arasında
şunlar var:
!

Ketçap, mayonez

!

Kola, gazoz, meyveli soda ve işlenmiş meyve suları

Dengeli, bol lifli bir diyet, düzenli spor ve sigaradan uzak bir
yaşam biçimi ile vücudunuzun vitamin ve mineral rezervlerini
tüketmeden en yüksek sağlığınıza kavuşursunuz. Taze organik
sebze ve meyveleri günlük 3-5 porsiyon şeklinde tüketirseniz ki
bunların suyunu sıkabilirsiniz, salatasını yapabilirsiniz ve
lezzetli az zeytinyağlı yemekleri ile gerekli vitamin ve mineralleri
almış olursunuz.
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Yararlı Yardımcı Supleman ve Bitkiler
Eğer alkol, sigara
ve kafeini (siyah cay,
kahve gibi) bolca
tüketiyorsanız ve stres
altındaysanız,
diyetinize tahmin
ettiğinizden daha çok
vitamin ve mineral
eklemeniz gerekir.
Genel olarak alınan
günlük bir multivitamin ve mineral
desteği yeterli olacaktır. Fakat dikkat etmeniz gereken bir nokta
aldığımız multivitaminlerin demir içermemesidir, ancak kan
seviyeniz düşük ve doktorunuz tavsiye ettiyse kullanabilirsiniz. Aksi
takdirde toksik olabilir.

Chlorella (Cilorella): En iyi beş gıdadan biridir. Genel bir süper
gıda olan cilorella, vücuttan ağır metalleri çeker, bağırsakları
temizler. Tek hücreli bir su yosunudur. Kolon rahatsızlıklarına iyi
gelir.

Balık Yağları:En iyi beş gıdadan biridir. Tıpkı arabaların yağa
ihtiyacı olduğu gibi insanlarda bu iyi yağlar olmadan yaşayamazlar.
Beynin iyi çalışmasını sağlar, açıklık, konsantrasyon ve hafızayı
güçlendirir. Üreme organlarını şifalar, modumuzu iyileştirir,
zihinsel rahatsızlıkları iyileştirir, cildi güzelleştirir. Özellikle eklem
ve dizleri ağrıyanların balık yağı kullanmaları tavsiye olunur.
Not: Balık yağları bilenenin aksine şişmanlatmaz, et yağları
şişmanlatır.

Vitaminler özellikle aç karnına alındığında mide bulantısı,
mide yanması, gastrit gibi mide rahatsızlıklarına sebebiyet
verebilir. Yemeklerden sonra alırsanız bu yan etkileri azaltırsınız.

Multivitamin: En iyi beş gıdadan biridir. Genel sağlığı artırır,
direnç kazandırır.

Mineraller içinde aynı kurallar geçerli, azı en iyisidir.
Vitamin ve mineralleri ayrı ayrı ele alip, incelemeyeceğim fakat
yararlı, yardımcı supleman ve bitkilerden en çok önerdiklerimi
kısaca açıklayacağım.

Acılar (Bitters): En iyi beş gıdadan biridir. Düzgün sindirimi
sağlayarak genel sağlığımızı güçlendirir, karaciğeri nazikçe temizler
ve atılımı destekler. Bu gruptaki bitkilerin tatları acı olmasından
dolayı onlara ‘bitters’ yani ‘acılar’ denmektedir. Safra salgısını
artıtırlar ve pankreasa da yardımcı olurlar.
Örneğin; radika (Cichorium intybus), yılan otu (Gentiana
lutea), karahindiba (Taraxacum officinale), kediotu (Valeriana
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officinalis), acı marul (Lactuca virosa), meyan
köküdür(Glycyrrhiza glabra). Acilari cay olarak icmek daha
yararlıdır, çünkü acı tadını tatmak işlevselliğini artırır.

Meyan kökü (Glycyrrhiza glabra): Bağışıklık sistemini
güçlendirir. Faydaları çok fazladır, pek çok hastalığın tedavisinde
kullanılır. Genel kullanım alanı stres, sindirim sistemi
rahatsızlıkları ve adrenal bezlerinin yorgunluğudur. Akciğer ve
solunum hastalıklarına da iyi gelir.

Reishi Mantarı (Ganoderma Lucidum): En iyi beş gıdadan
biridir. Stresi, anksiyeteyi ve endişeleri şifalar. Bütün bedene
faydalıdır. Kan şekeri düzensizliklerinde, yüksek kolestrolde, kalp
hastalıklarında, yüksek tansiyonda ve kanser tedavisinde etkilidir.
Bağışıklık sistemimizi artırır.

Celtic Deniz Tuzu: Elektrolitleri fazladır. Susuzluktan oluşan baş
ağrılarına iyi gelir. Su bardağınıza bir tutam eklemeniz yeterlidir.

Astragalus: Bağısıklığı artırır. Derin iltihaplanmalar için iyidir.

Rhodiola (Rhodiola Rosea): Adrenal bezlerin aşırı
çalışmasından kaynaklanan yorgunluğu giderir. Stress ve hafıza ile
konsantrasyon için faydalıdır.

Soğuk algınlığı ve boğaz ağrılarına iyi gelir.
Kedi Tırnağı/Cats Claw: Enerji sağlar, virüsleri öldürür, AIDS
hastalığında, romatizmada kullanılır… Genel bir toniktir.

Sibirya Ginsengi: Güçlü bir bağışıklık ve direnç artırıcıdır.
Stresli, gergin sinirleri yatıştırır. Genel enerjiyi artırır.

Genlerimizin Sağlığımız Üzerindeki Etkileri
Genlerimiz atalarımızdan kuşak kuşak DNA’mız ile bizlere
geçtiğini biliyoruz. Dolayısıyla ailemizde olan hastalıklara karşı
daha hassas olabiliyoruz. Örneğin; ailede kalıtımsal olan seker veya
kanser gibi hastalıkların diğer aile üyeleri ve akrabalarda da
oluşabilmesi dikkat etmemiz gereken önemli bir noktadır. Fakat
hemen belirtmeliyim ki, bu kalıtımsal zayıflıklar çoğu zaman
uyumaktadırlar, zayıflıkları bilip o organları temizlemek ve
kuvvetlendirmek önleyici bir tedbir olarak size daha bilinçli ve
sağlıklı bir insan yapacaktır. Bir şey daha var ki; bu uyuyan
tehlikeleri uyandırmamak için o bölgeyle ilgili stres yaratacak

B Vitamini complex: Stres, anksiyete ve yorgunluğa iyi gelir. B
vitamini sinirlerimizi besler. Sindirimimizi kuvvetlendirir. Cilt, saç
ve tırnaklarımızı güçlendirir.

Kelp: Tiroid bezleri hastalıklarında kullanılır. Bağışıklık sistemini
artırır. Romatizma ağrıları için de kullanılır. Kalsiyum ve iyot
deposudur.
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durumlardan kaçınmalıyız. Sürekli o konu üzerine daha hiç bir
şeyiniz yokken fazla kafanızı kurcalamanız o alanı tetikleyebilir.
Önemli olan organlarımızı yılda en az bir kez, daha güzeli iki kez
detoks diyet ile toksinlerden temizlemektir. Böylece ileride
oluşabilecek hastalıkların önüne geçmiş olursunuz.

Genlerimiz bir hastalığın tedavisine verdiğimiz cevabi da
etkiler. Örneğin; NQO1 adli gene sahip olan bir kadının belirli
ilaçlarla göğüs kanserini yenmesi o gene sahip olmayana göre daha
olasıdır. Vücudumuzun farklı tedavi yöntemlerine verdiği cevaplar
yine genlerimizin etkisi altındadır. İste bu yüzden kişiye özel tedavi
biçimleri çok önemlidir.

Bizi hasta eden genler dışında bizi sağlıklı kılan genlere de
sahibiz. İste o genler hayatta kalma mücadelemizi derinden
etkiliyorlar. Atalarımızın güzel miraslarına teşekkür etmeyi de
bilmeliyiz.

Miras aldığımız genler konunun sadece bir kısmıdır. Zayıf ve
güçlü organlarımızı bilerek ona uygun bir yasam sekli seçmemiz
sağlığımıza ve bütün bedenlerimize yaptığımız bir yatırımdır.
Genlerimiz ne olursa olsun sağlıklı ve dengeli bir yasam stili
kendimizi korumak için önemlidir.

Genlerimiz bizi biz yapan ve değişik bölge ve organlarımızı
hatta psikolojik, duygusal ve ruhsal haritamızı bile belirleyen
talimatlardır. Eğer bu talimatlar size kuvvetli bir zihin veriyorsa,
mental hastalıklara yakalanma şansınız daha azdır, ya da kuvvetli
bir kalp ve dengeli bir dolaşım sistemi, kardio vascular hastalıklara
yakalanma riskinizi de azaltacaktır. Ayni zamanda hücrelerinize
giden talimatlar DNA’nızı tamir etmede iyiyse, kanser riskinizde
azalmaktadır.

Genlerimizin yarattığı protein denizi bedenlerimizde bilim
adamları DNA’mızın sadece %2’lik bir kısmının proteinden
yapıldığını ve geriye kalan %98’lik bölümünün ne için var olduğunu
bulamadıkları için ona ‘cop DNA’ adini vermişlerdir. Fakat bilim
dalının da kavrayamadığı, belki de bilim ve metafiziğin birleştiği
alanlarda özellikle kuantum fizik de anlatılan enerjinin bu noktada
görev aldiginida farklı araştırmacılar öne sürmüşlerdir. Dolayısıyla
ben bu kısma ‘cop’ demekten ziyade ‘kuantum DNA” demeyi tercih
ediyorum.

Gördüğünüz gibi genler, genel sağlık haritamızı ve ortalama
yasam suremizi ortaya çıkarır. Hangi hastalığa yakalanacağımızın
yüksek ihtimalini ve bu hastalığı ne kadar surede veya ne kadar
zor/kolay atlatacağımızı belirler. Sağlıklıyken kendimize bakmak,
zayıf organlarımızı tespit ederek onları temizlemek ve desteleyerek
yasamak hastalıklara yakalanma riskimizi azaltmada en birincil
yöntemdir.

Genetik ve fizyolojik yapımız ile bireyin kişisel deneyim ve
çevresiyle olan etkileşimi hastalık oluşumunda kadın ve erkek, yaş
grubu ve vücut tipi ile orantılı olarak değişiklik göstermektedir. Bu
farklılıklar sadece hormonlara bağlanamaz. Cinsiyet, davranışları,
algıyı ve çeşitli yönlerden sağlığı farklı açılardan etkilemektedir.
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Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre 25 yaşın altındaki
gençlerin 1990’daki genel sağlık harcamaları 1,057$ iken 2006
yılında bu rakam 3,016$’a yükselmiştir. 65 yas ve üzeri ise 1990’da
7,619$ harcarken 2006’da bu sayı 21,116$ olmuştur. Bu istatistikler
Tüketici Araştırma Statiklerinden alınmıştır.

Kirlian fotoğrafçılığı ve kuantum fizik ile her maddenin
enerjiden oluştuğu ve atomlarının titreşimleriyle çevrelerinde
elektromanyetik bir alan oluşturduğu araştırılmaktadır. Bu enerji
alanları sürekli birbirleriyle bir iletişim halinde titreşmektedir. Bu
çevresel güçlerin bedenlerimize olan etkisi oldukça ciddi
olabilmektedir. Örneğin; bazı evlerin altından gecen jeolojik fay
hatları, o evde yasayan insanların sağlıklarını etkileyerek kanser,
lösemi, glokom gibi hastalıklara neden olabilmektedir. Yerkürenin
enerjisinin sağlığımız üzerindeki etkilerine jeopatik stres
denmektedir. Evin altından gecen su akıntıları, fay hatları, biz
uyuduğumuzda bedenimizi etkileyerek, bağışıklık sistemimizi
yıkmaktadır.

Ulusal Sağlık ve Gıda Araştırma anketlerine Gore de,
1999-2004 yılları arasında her yastaki kadınların her yastaki
erkeklere oranla daha fazla vücut yağına sahip oldukları
belirlenmiştir. Erkek/kadın arasındaki en küçük fark 8 ile 11 yas
arasındayken bu oran 16-19 yasları arasında yüzde 12,0 olarak
artmıştır. 16-19 yaslarındaki erkeklerde genel vücut yağ indeksi
%22,9 iken 60-79 yaşlarında %30,9 olarak yükselmiştir.
Kadınlarda ise 8-11 yaslar arasındaki genel vücut yağ oranı %32,0
iken 60-79 yasları arasında %42,4’e kadar yükselmektedir.

Çevresel stres örnek olarak su stresi, titreşim stresi, elektrik
stresi ve kimyasal stres gibi pek çok stres faktörünü sayabiliriz.

Tekrar edecek olursam, yaşam biçimimiz genlerimizin iyi veya
kötü huylarını tetikleyen güce sahip olduğundan, tüm sağlığımızın
kendi içimizde ve ellerimizde olduğunu bilmeliyiz.

!

Kimyasal stres: Koruyucu kıyafetler olmaksızın emilen

kimyasallardır.
!

Çevresel Stresin Sağlığımız Üzerindeki Etkileri

Elektrik stresi: Bilgisayarlar, ofis gereçleri, elektrikli

battaniyeler, kotu/sağlam olmayan prizler, dönüştürücüler, güç
hatları, bazı buzdolapları, su pompaları, fay hatları gibi.

Çevresel stres kavramı 1929 yılında Baron Gustav Freiherrvon
Pohl tarafından keşfedildi ve diğer Alman doktorlar tarafından
incelenmeye başlandı. Çevresel stres daha çok cep telefonları,
televizyonlar, bilgisayarlar, mikrodalga fırınlar, kablosuz ağlar gibi
görünmeyen stres tetikleyicileridir. Yaptıklarımızdan çok
bulunduğumuz yerlerle ilgilidir.

!

Titreşimsel stres: Ultrasonik sinyaller, florsan ışıklar,

televizyonlar, kablosuz telefonlar, hırsız alarmları, geniş metal gaz
boruları, elektro statik nem geçirmez tabakalar, Ultrasonik böcek
kovucular, infrared uzaktan kumandalar, kaya tasları, jeneratörler
gibi.
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!

Uğuldama stresi: Çevredeki yüksek sesli gürültüler.

Sağlığımızı etkileyen diğer etkenler

!

Materyal stres: Doğal kaynaklardan oluşan ve diğer

!

Aşırı antibiyotik kullanımı

materyaller tarafından emilen stres.
!

Güçlü bir bağışıklık sisteminiz olduğu sürece vücudunuzun
iltihaplanmara karsı koruması yeterli olacaktır. Sağlıklı bir
bağışıklık sistemi sizi korur ancak düşük bağışıklık iltihaplamalari
ve kansere yol acarken, çok kuvvetli olması da alerjilere ve
otoimmun rahatsızlıklarına yol açabilmektedir.

Mobil stres: Çevredeki kişiler tarafından oluşan yabancı

enerjiler.
!

Radar stres: Mikrodalgalardan yayılan stres.

!

Şekil stresi: Bazı bina dizaynları, boğulama çeşitleri, dokuz

Şaşırtıcı gerçeklerden biri modern tıp doktorlarının
bademcik, lenf bezi, apandis, timüs bezi ve dalak gibi organlarımıza
işe yaramaz gözüyle bakıp cerrahi operasyonlarla bunları
almalarıdır. Bağışıklık sistemimiz sindirim veya kas sistemimiz gibi
bir arada olmadığından tek başlarına bulundukları bölgelerde
gereksiz gibi anlaşılmışlardır. Oysa vücudumuza giren bakteriler
sadece bir bölgede toplanmamaktadırlar. Bağışıklık sistemimizin
birbirinden dağınık gibi görünen bademcikler, lenf bezleri, timüs
bezi, kemik iliği, dalak, apandis ve bağırsaklardaki lenfoid doku
parçalarının hepsi bağışıklık sistemimizi oluşturmaktadırlar.
Hatırlayın, hastalıkların çok nadirinin nedeni tektir, çoğunlukla
immuno-endokrin-psikolojik olarak çeşitlilik göstermektedir.

kenarlı figürler, sekizgenler, altıgenler gibi tüm köseli objeler.
!

Statik stres: Bazı arabaların yaydığı, hastane ve diğer

yüksek plastik içerikli yerler. Yünlü bir kazağı çıkardığımızda ya da
saçımızı taradığımızda deneyimledigimiz statik enerjisin stresi.
!

Su stresi: Akarsular, yeraltı su paketleri, gizli demir

huzmeleri elektriksel stres yaratır.
Bu stresleri en aza indirmek için uyuduğunuz odalarda
olabildiğince az elektronik eşya bırakın. Evinizde tuz lambaları ve
kristal kuvars taslar yerleştirin. Kendi enerji alanınızı korumak için
sizin göreviniz. Enerji çark sisteminizi dengeleyin, dengeli beslenin
ve olumlu düşünün. Haftasonları doğa yürüyüşlerine katılın,
enerjinizi topraklayın. Dilerseniz yoga, meditasyon yapın dilerseniz
ibadet edin, ama her zaman dua edin.

Bağışıklık sistemimizin canlı organizmaları tanıyabilmesi,
seçmesi, hatırlaması açısından onu korumalıyız. İltihaplanmaların
uzun sürmelerine izin vermemeliyiz. Örneğin; uzun suren ateş,
gece terlemeleri, şişen lenf bezleri gizli enfeksiyonların habercisi
olabilirler. En çok göz ardı edilen iltihaplanmalar dişlerde
yaşanmaktadır. Dr. Andrew Weil’e göre sağlıklı dişlerin ve ağız
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sağlığı oluşabilecek enfeksiyonlari önlemek adına oldukça
önemlidir. Ayrıca cinsel yolla bulaşan iltihaplanmalar bağışıklık
sistemimizi düşürdüğünü vurgulamaktadır. Güvenli seks ve az
sayılı cinsel partnerler sağlığınız için önemlidir.

toksinler beyin, hipofiz bezi, adrenal bezler, böbrek ve karaciğer
gibi organlarda birikmektedir.
Lütfen bu cıvalı dolguları diş hekimlerinize çıkarttırın.
Özellikle toksinlerle ilgili, endokrin bezlerinizle ilgili problemler
yaşıyorsanız. Diş hekimleri cıva yerine reçine dolgular
kullanabilirler. Cıvalı dolgular çıkarıldıktan bir sure sonra toksin
değerleri azalmaktadır.

Normalde daha önce bağışıklık sistemimizin tanıdığı bir
iltihaplanmayı vücut kendi başına yenebilmektedir. Her küçük
enflamasyonda antibiyotik kullanmak vücudun direncini
azaltmaktadır.

Aspartam içeren diyet ürün ve içecekleri içmeyin. Aspartam
özellikle sinir sistemi ve karaciğere yük bindirmektedir. Sigara ve
alkolden uzak durun. Doğal kaynak suyu kullanın, yemek pişirirken
teflon ve metal ürünlerin tercih etmeyin, cam ve güveç kapları
kullanın. Sağlığınızı etkileyen stres etkenlerini en aza indirmek
sizin elinizde, sağlıklı mutlulukla ve umutla gülümsemek sizin
elinizde! Lütfen hayatinizin sorumluluğunu âlin!

Antibiyotikler ancak vücudun kendisi başa çıkamadığı ciddi
durumlarda alınmalıdır. Uzun süreli antibiyotik kullanımının
bağışıklık sistemimizi zayıflattığını hatırlayın.
!

Diş Sağlığımız ve Cıvalı Dolgular

Ağzınızdaki cıvalı dolgulara dikkat! Bu gümüş renkli dolgular
yaşam boyu tehlike arz ediyor. Her çiğneyişimizde, içişimizde,
yutuşumuzda ve hatta nefes alışımızda dolgulardaki cıvalar
akciğerlerimiz tarafından emiliyor ve sindirim sistemimiz
tarafından kanımıza karışıyor. Cıva bilinen bir nedeni olmayan,
bilinen bir tedavisi olmayan sağlık durumlarına yol açabilen
tehlikeli bir toksin kaynağıdır. Bağışıklık sistemimizi etkileyerek
iltihap ve kansere karşı direnci düşürmektedir.

*** *** *** *** *** *** *** ***
Alışkanlık haline getirdiğimiz diyetimizin sağlığımız
üzerindeki etkisini anladıkça alışveriş listemizi daha dikkatli
seçmeye başlarız. Lütfen omzunuza dokunun ve kendinize
duyduğunuz saygıyı, sağlıklı beslenmeye başlayarak desteklemiş
olduğunuzu kendinize tekrarlayın. Yaptığınız bu ufak değişimin
uzun vadede size getirileri olacağına emin olun. Kararlılık ve istek
motivasyonunuzu etkileyen ve hatta sizi test eden unsurlar olarak
çeşitli kılıklarda karşınıza çıkacaktır. Arkadaşınızın doğumgünü de
belki bir dilim pasta kaçırdınız diye diyetinizi bırakacak mısınız?
Hak ettiğiniz o parçadan sonra diyetinize devam mı edeceksiniz?

Bedenimiz Glutathione isimli antioksidan bir enzim yayar ve
vücuttan cıva ve diğer ağır metallerin, toksinlerin atılımını sağlar.
Glutathamione enzimini dengeli bir diyet ile bedenimiz alır, fakat
cıva bu enzimin sentezini bloke etmektedir. Cıvanın yaydığı
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Ya da yemek yapmaya üşenip hazır yemeklere mi geri döneceksiniz
yoksa yeni malzemeler (özellikle sebze) ve tariflerle kendinizi mi
şaşırtacaksınız? Kararlığınızı ve buna olan isteğinizi devam
ettirmek istiyorsanız;
!

Esnek olun ki farklı bakış açılarına açık olabilin.

!

Yaratıcı olun, kendinizi şaşırtın. Değişik yollar deneyin.

!

Sizi destekleyen dostlarınızla vakit geçirin, sosyallesin ve

!

yakıtı size verecektir. Sevgi dönüştürür ve iyileştirir.

birlikte ortak kararlar/goller âlin.
!

Doğada daha çok vakit geçirmeye calisin. Haftasonları sinema

yerine hava güzelse piknik alanlarına gidin, sahil kenarında
yürüyüş yapın, grup halinde ormanda yürüyüşlere katilin.
!

Karanlıkta tozlanmış bisikletinizi, patenlerinizi, kay-

kaylarınızı çıkarın. Çoğunluk bisiklete binseydi, şehirler daha temiz
olurdu, böylece daha temiz oksijeni ciğerlerimize çekerdik. Benzinli
araçlara olan bağımlığımızı, çevremize ve kendimize duyduğumuz
sevgiyle alternatif ulaşım araçlarına bağlılığımızı sunabiliriz.
Burada tabi ki kentlerin bisiklet yolları yapmaları, insanları buna
teşvik etmeleri ve kurallar koymaları gerekli. Hem ikili, üçlü ve dört
kişilik bisiklet modelleri bile kullanılmakta. Okula giderken
çocuğunuzla beraber ayni bisikleti kullanarak yol alsanız daha
zevkli olmaz mıydı hatıralarınız?
!

Kendinizi sevdiğiniz için kendinizi sevin. Bu ihtiyacınız olan

Farklılıkları çekici hale getirmek bizim elimizde.
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• KISIM 2 •

HOLISTIK SAĞLIK VE KORUYUCU TEDBIRLER

Hastalanınca tedavi olmaktansa sağlıklıyken
koruyucu tedbirler almak hem mevcut sağlığımızı
korumak, geliştirmek hem de zayıf ve güçlü
organlarımızı öğrenerek doğal yollarla kendimizi
beslemek yirmi birinci yüzyılın en büyük sağlık
adımıdır ve sağlığa yapılan yatırım hastalık
tedavisine yapılan yatırımdan daha düşüktür.

Holistik tedavilerde bireye sadece fiziksel olarak değil,
duygusal, zihinsel ve ruhsal açılardan da bedenler arası denge
kurarak yasam standardı artırılır, böylece geç yaşlanır hatta
yıllanırız ve hayatin bize sunduğu güzellikleri hasta olmadan önce
şükrederek deneyimleriz. Enerjimizi kaybetmeden önce
oluşabilecek aksaklıklar için tedbirler alarak yasam kalite ve
standardımızı yükseltiriz. Bu konuda bilinçlenmek, kendimize
yârdim etmek hastalandığımızda tüm gücümüzü doktor, hemşire
ve ilaçlara vermekten daha kuvvetli ve sevgi dolu bir anlayıştır.
Saldırgan olmayan güvenli doğal terapi ve tedavilerle
vücudumuzda toksin biriktirmeden düzenli bir diyet ve egzersiz
programı ile tüm bedenlerimize sağlık aşılarız. Dinlenmek stresten
uzak kalmanın en basit yöntemidir. Ama bu ne TV karşısında ne de
sürekli uyuyarak olmalıdır. Denge her alanda anahtar
kelimemizdir. Bazen saatlerce doğanın içinde oturmak, kimi zaman
sizi seven insanlarla bir arada olup olumlu şeyler konuşmak sizi
dinlendirir ve enerji verir. Hayatınızdan siz sorumlusunuz, zaman
yaratmak da sizin yaratıcılığınız ve zaman ayırmak da sizin
ihtiyacınız.

kabul edin ve gelişiminiz için calisin. Düşünce ve duygularınızda
yeni kapılar açıldığını göreceksiniz. Hayatınızda yolunda gitmeyen
her şey sizin değiştirmeniz gereken ya da dönüştürmeniz gereken
alanlardır ve genellikle karanlık zindanlar gibi korkutucu
gözükebilir. Oysa ufak bir mumla bile olduğunuz yeri
aydınlatabilirsiniz. Kalbinizin sıcaklığı ve ruhunuzun ışıltısıyla en
derin karanlıklarınızı hafifletebilir ve ışıklandırabilirsiniz.
Kendinize destek olmak için elinizden geleni yapmaya calisin.
Farlarınızı açtığınızda korkunuzun cesaretinize dönüştüğüne tanık
olacaksınız. Sizi engelleyen korkuların bir anda en güçlü yanınız
haline geldiğini fark ettiğinizde şaşıracaksınız. Tıpkı yüce melekler
gibi tanrının bizlere bahşettiği ışığıyla kendinizi yıkayacaksınız. İste
asil ne mutlu Ben Benim diyebilene ama yargısız, koşulsuz ve saf
sevginizle!
Bu duygularınız eğer gerçekten içinizdeki kaynaktan gelip sizi
ateşlerse herkesin tıpkı sizin gibi bu duyguları
denetimleyebileceğine inanır ve başkalarına da hem ilham hem de
destek olursunuz. Fakat bunu egonuzdan ve karanlığınızın
korkularını örterek hareketlendirirseniz kendinizi diğerlerinden
sanki daha özelmiş, iyiymiş ve harikaymış gibi hissedersiniz. Ve
eğer bunu ışıkla kendini yıkamış birine gösterirseniz,
maskelerinizin altındaki sevgi diye ağlayan ve bağıran kişiyi
yansıtmış olursunuz. Siz ‘gibi yapmak’, ‘gibi olmak’ istediğiniz
maskenin aslında şeffaf bir deriden oluştuğunu göremezsiniz. Ve
karşınızdaki sizin gibilerinde maskelerini kalın siyah duvarların
üzerindeki şatafatlı boncuklar olarak algılarsınız. Bu bir kısır
döngüdür ta ki kendinizi fark edip, kendinizle ve hayatınızla ilgili
sorumluluğu alıp onunla ne yapmak istediğinize karar verene dek

Vücudunuzu, duygu ve düşüncelerinizi dinleyin, kendi
sessizliğinize izin verirseniz ruhunuz size fısıldar fakat egonuzun
oyunlarına düşmeyin çünkü o küçük bir çocuk gibi sürekli ilgi
bekler ve avazı çıktığı kadar bağırır. Kişisel gelişiminiz için öz
izlenim yani kendinizi hem içerden hem dışarıdan izlemeniz ve
karşınızdaki/içinizdeki sizi tanıyarak olumsuzluğunuzu,
öğrenmeniz gereken gelişim konuları ve olumluluğunuzu da
kendinizi destekleyen güçlü dostlar olarak görün. Karanlığınızı da
sevin, kendinizi mükemmel olmayı beklemeden olduğunuz gibi
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bu sürer gider. Fakat bunun içinde kendinizi daha sonra
yargılamayın veya suçluluk duygusuna kapılmayın. Tekâmülünüz
için yani evriminiz için atlamanız gereken değerli ve zorlu
basamaklar olduğunu hatırlayın. Kendinize ve başkalarına karşı
toleranslı olun, sağduyunuzu kullanın ve empati yeteneğinizi
güçlendirin. Her şey olması gerektiği gibi siz izin verdiğiniz için
olur. Peki, o zaman sevdiğim kişiler neden ölüyor diye
sorduğunuzu duyar gibiyim. Ölüm sandığımız gibi karanlık ve yok
oluş değildir. Bizim için bilinmezliğin ve hiçliğin içinde var olmak
ve kaynağa kavuşmaktır. Hepimiz bu dünyaya gelmeden önce bir
hayat kontratı imzalarız; kimlerle tanışacağımızı, neler
yapacağımızı, ne tür sorunlar ve iyiliklerle karşılaşacağımızı biliriz
ve özgür irademiz buraya gelmeden önce devreye girerek evrimimiz
için gereken durumları/dersleri bize en hassas dengede hazırlar.
Yani hayatımızı biz seçeriz hatta ruh ailemizle de (buna ‘monad’
derler) bu tür anlaşmalar yaparız. Bunu ruh halinde iken
yaptığımız için bedene girdiğimizde unuturuz. Fakat astral
âlemlerde yüksek benliğinizle iletişime geçerseniz kendi hikayenize
kavuşabilirsiniz. Böylece bugün dünyada olma sebebinizi
kendinizden öğrenebilirsiniz. İste o zaman bedenli siz ile ruhani siz
arasında bir köprü oluşur ve eski aynalarınız kırılmaya başlar. Eğer
yeniye ve gerçeğe karşı direnç gösterirseniz, daha fazla ayna yaratır
ve o kalıpları tekrar ve tekrar kırmanız için gereken durum ve
kişiler hayatınıza gönderilir. Bunlar bir trafik kazası, ciddi bir
hastalık gibi veya boşanma, aileden birini kaybetme gibi dramatik
şekillerde gelebilir, aksine çok olumlu ve heyecan dolu fırsatlarla
da! Çok derinlerde bir yerde, yüzeye çıkmak için sabırsızlanan bir
bebek gibi büyür içinizde gerçeğiniz, onlarla yüzleşmek,
karşılaşmak, kabul etmek ve dönüştürmek hep sizin elinizdedir.

Aramızdan ayrılanların da ayrılmalarının (bedenen kabuk
değiştirmek bir anlamda) kendi kararları olduğunu bilin.
Ölüme yakin deneyimler yaşamış insanların gördükleri beyaz
ışık aslında kendi gerçekliğimizin göz kamaştırıcı yansımasıdır.
Kimimiz o ışıltıyı alıp geri döneriz, kimimiz ise o ışıltıya karışmayı
tercih ederiz. Yani tüm olumsuzluklar ve sorunlar aslında
evrimimiz için gereklidir ve hepsi bizi ışığımıza taşıma görevi
görür. Algılarımızı maddesellikten maneviyata çevirdiğimizde
sorunlar ortadan kalkar sadece yalın bizler kalırız, tanrının
ruhumuza üflediği, atomlarımızın durmadan titreştiği ve
dönüştüğümüz ilahi yaratıklar olduğumuzu fark ederiz. Üzerinde
oturduğumuz toprağın, soluduğumuz nefesin, ısındığımız güneşin,
yıkandığımız suyun ve hissettiğimiz, hayal ettiğimiz ruhun bir
karışımı olduğumuzu fark ederiz. Bu fark ediş bizi yeryüzünde
güçlü ışık bedenler yapar ve öykündüğümüz güzellikleri yaratmanız
için bize gereken itici kuvveti verir. Düşüncelerimizin madde
boyutunda yaratımı için birbirimize olan sevgi, saygı ve destek
bağlarını kurar. Onurlu ve yaratıcı yaşamları yaratarak ancak
tanrıya teşekkür edebiliriz. Biz kendimiz olduğumuzda sadece
insanlıkla değil, hayvan, doğa ve mineral âlemiyle de bir
olduğumuzu hissederek dünya medeniyetini evrende ışıldayan bir
merkez haline getirebiliriz. Bizler gökkuşağı aşiretiyiz, bir sevgi
kabilesiyiz. Dilimiz, dinimiz, ırkımız, seklimiz hepsi yaradanın bir
tezahürüdür ve ancak birlik olduğumuzda gerçek gücümüze
kavuşacağız. Farklı renklerin evrenden yeryüzüne bir köprüsü,
rengârenk meşalesi olacağız. Bilimi metafizikle birleştirip,
günümüz tıbbını doğal yöntemlerle kaynaştırıp ilimi bilgelikle
konuşacağız. Cesaretimizi dönüştürdüğümüz korkumuzdan,
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sevgimizi ruhumuzun derinliklerinden evrene yayacağız. Çünkü
dünyada oluş amacımız sevginin rengârenk tezahürleri olarak
birleşmek ve büyük bir patlama ile yeni bir dünya yaratmaktır.
Kendimizi, ailemizi, sevgilimizi, dostumuzu, işimizi, yurdumuzu,
evimizi vb. sevmemiz gibi sevgiyi paylaşmak en kor içgüdümüzdür.
Bunları hatırlama zamanıdır, sevmenin ve harekete geçmenin!
Sizleri benliğimin saf sevgisiyle sarmalıyorum. Bu kelimelerin
düşüncelerinizin ötesinde hissedeceğiniz titreşimlerini size bir
hediye olarak gönderiyorum. Simdi sıra sizde! Gülümseyin ve
kendinize inanın.

4.

Flüorürlü su içiyor musunuz? (musluk suyu)

5.

Günde altı saatten az mı uyuyorsunuz?

6.

Gözaltı torbalarınız veya morluklarınız var mı?

7.

5 kilodan fazlanız mı var?

8.

Düzenli olarak reçeteli ilaçlar kullanıyor musunuz?

9.
Düzenli olarak eğlence amaçlı ilaç ve maddeler kullanıyor
musunuz?

Bağışıklık Sisteminiz Ne Durumda?
10. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde ya da yakınlarında yaşıyor
musunuz?

Frances Sheridan Goulart’in hazırladığı Bağışıklık Testi’ni
yapalım ve holistik açıdan neler yapabiliriz kendimize yon verelim.

11.

Diyetiniz %50den fazlasını işlenmiş gıdalar mı oluşturuyor?

12.

Nadiren mi organik gıdalar alıyorsunuz?

13.

Haftada birden fazla fast-food yiyor musunuz?

14.

Günde sekiz bardaktan az mı su içiyorsunuz?

Soruları evet ve hayır olarak cevaplayın.

1.
Senede bir veya ikiden fazla soğuk algınlığı geçiriyor
musunuz?
2.

15. Her zaman ya da çoğunlukla kendinizi yorgun hissediyor
musunuz?

Sigara kullanıyor musunuz?

3.
Neredeyse her gün gazlı içecekler, kahve ve alkol içiyor
musunuz?

16.
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Ayda birden fazla kabız ve/ya ishal oluyor musunuz?

17.

Canınız tuzlu, yağlı veya tatlı yiyecekler istiyor mu?

Kuvvetli Bağışıklık Sistemi: 5-9

18.

Nadiren mi gıda destekleri/suplemanları alıyorsunuz?

Mükemmel Bağışıklık Sistemi: 0-4

19. Değişken duygu durumları ve sık baş ağrısından şikâyetçi
misiniz?

Daha bilimsel bir bağışıklık testi isterseniz, C-reactive protein
(CRP) testi yaptırabilirsiniz. Yüksek seviyede çıkması hastalık
belirtisidir.

20. Kötü ağız kokusu ya da cilt problemleri yaşıyor musunuz?
21.

Haftada iki kereden az mı spor yapıyorsunuz?

22.

Meditasyon, yoga gibi rahatlama tekniklerine kapalı mısınız?

Dünya Sağlık Örgütüne göre sağlık; fiziksel, zihinsel ve sosyal
sağlığın bütünsel durumudur. Sağlık, hastalığın yokluğu değildir.
Sağlıklı yaşamanın asil anlamı ideal sağlığa ulaşmak için yapılan
stratejiler, hareketler ve adımlardır. Sağlıklı yasamak, sorumluluk
almayı ve simdi ile gelecek için akilli ve sağlıklı kararlar almayı
gerektirir. Düzgün beslenmek, fit olmak, duygusal ve spirituel
açıdan sağlıklı olmak ve bunları korumak sağlıklı yaşamın
parçasıdır. Bu yüzden bütün bedenlerinizin total sağlığa kavuşması
için her bir bedeninizin dengeli bir harmoni içinde çalışması
gerekir.

23. Kimyasal ojeler ve organik olmayan hijyen ve güzellik
ürünleri kullanıyor musunuz?
24. Kulaklık kullanmadan ya da radyasyon önleyici alet takmadan
cep telefonu kullanıyor musunuz?
25. Arkadaşlarınız ve çevrenizle olan sosyal bağlarınız az sayıda
mı?

Bedeniniz ya da Fiziksel siz; iyi beslenmeyi, uygun kiloyu,
yararlı egzersizleri, yeterli dinlenmeyi ve uygun stres yönetimini
gerektirir.

Evet, cevaplarını toplayın.
Zihinsel ya da Duygusal siz; kendisini destekleyen tavırlar,
pozitif düşünce ve bakış açılarıyla olumlu kişisel imajı gerektirir.
Ayrıca affediciliği, sevgiyi ve merhameti kabul edebilmeli ve
verebilmelisiniz. Kahkaha atmalı ve mutluluğu deneyimlemelisiniz;
hem kendinizle hem başkalarıyla neşeli ilişkiler içinde olmalısınız.

Puanlama:
Düşük Bağışıklık Sistemi: 15-23
Orta Derece Kuvvetli Bağışıklık Sistemi: 10-14
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Ruhsal siz; içsel sakinliği, yaratıcılığa olan açıklığınızı ve içsel
sesinize güvenmenizi gerektirir. Ve bazıları için bu spirituel güçle
daha fazla bağlantı kurulması gerekir.

8.
Her gün verdiğiniz kararlar sizi hedeflediklerinize götürüyor
mu?
Eğer bu soruların çoğunluğuna ‘evet’ dediyseniz, tebrikler.
Ama birden fazlasına ‘hayır’ dediyseniz, hayatinizin o alanında
değişiklik yapmak isteyebilirsiniz.

Hepimiz fiziksel dengemiz bozulduğu zaman hissederiz.
Vücudumuz hemen cevap verir. Yorgun hissederiz ya da grip oluruz
ya da kronik bir hastalığımız olur. Fakat duygusal ve spirituel
bedenlerimizin dengesinin bozulduğunu nasıl anlarız?

Oturun ve kendi sağlıklı yasam planınızı çıkarın. Negatif
alışkanlıklarınızı yazın ( sigara, fazla alkol tüketimi gibi). Hatta
cinsel alışkanlıklarınızı da gözden geçirebilirsiniz, güvenli olmayan
seks yaptınız mı kendinize sorun. Simdi güncel sağlık durumunuzu
listeleyin. Holistik sağlık testi, sağlık planınıza eklemeniz gereken
alanları size gösterdi, onları da ekleyin. Simdi planı yapma zamanı:

Amerikan Holistik Sağlık Derneği bunun için bir test
geliştirdi:
1.

Başlayacağınız yeni gün için coşkuyla uyanıyor musunuz?

2.
Yapmak istediklerinizi yapabilecek yüksek enerjiye sahip
misiniz?
3.

İstediğiniz kadar hedef ekleyebilirsiniz. Planınızı yazmayı
bitirdikten sonra sıra onları öncelendirmeye geldi. Önce en önemli
birkaç hedefi ele alın ve onlarla başlayın. Bütün hedeflerinizi bir
anda yapmak başarısızlığa yol acar. Her ay 1-2 durumla ilgilenin.
Total sağlığa kavuşmak sorumluluk almayı, kendinize söz vermeyi,
bir sağlık planı yapmayı ve harekete geçmeyi gerektirir. İşte size
basit adımlar:

Kolay ve çok güler misiniz, özellikle de kendinize?

4.
Hayatınızdaki zorluklara kendinizden emin olarak çözümler
buluyor musunuz?
5.

Kendinizi değerli ve itibarlı görüyor musunuz?

6.
Başkalarını takdir ediyor musunuz ve bunu belirtiyor
musunuz?
7.

Her durumda pozitif kalmaya çalışacağım.

Sıcak ve düşünceli bir arkadaş çemberine sahip misiniz?
Beni bu hedefe götürecek adımlar:
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Beni bu hedefe götürecek adımlar:
Duygu ve düşüncelerimin daha farkında olacağım.

Beni bu hedefe götürecek adımlar:
Düzenli spor yapıyorum.

Beni bu hedefe götürecek adımlar:
Sağlıklı besleneceğim.

Beni bu hedefe götürecek adımlar:
Sigara, alkol ve diğer bağımlılık yapan maddeleri
bırakıyorum.

Beni bu hedefe götürecek adımlar:
Kendimi ve yaratıcılığımı takdir ediyorum.
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Duygularımı uygun şekilde ifade ediyorum.
Yeni fikirlere açık olacağım.
Beni bu hedefe götürecek adımlar:
Beni bu hedefe götürecek adımlar:

Kararlarımı en yüksek yararıma olacak şekilde
veriyorum.
Yeteri kadar dinleneceğim.

Beni bu hedefe götürecek adımlar:
Beni bu hedefe götürecek adımlar:

Kendime ve başkalarına saygı duyuyorum.
Değişimi istekle kabul ediyorum.

Beni bu hedefe götürecek adımlar:
Beni bu hedefe götürecek adımlar:
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da stresi tetikleyen eski, sizi sınırlayan düşünce ve zihinsel
kalıplarınız üzerinizdeki güçlerini kaybedecekler.
Önleyici sağlık kurallarıma uyacağım.
Olumlamaları kullanmak ‘iyi’ olmayan diğer düşünceleri
bastırmak değildir ama. Aksine olumlamalar, sizin için olumlu bir
amaca hizmet etmeyen düşüncelerden kurtulmak için
kullanacağınız şekillendirme araçları olarak kullanılırlar. Örneğin;
eğer bas ağrısına eğilimliyseniz ve düşünceleriniz bir suredir
başınızın ağrıdığını size tekrar ediyorsa, bu tarz düşünceleri
beslemek yerine “Artik bas ağrılarım iyileşti ve ben bu şekilde
devam etmesini hak ediyorum” gibi bir olumlamayı tekrarlayarak
bunun üstesinden gelebilirsiniz. Başlangıçta bu size saçma gelebilir
ya da kendinizi kandırıyor gibi düşünebilirsiniz, ama olumlamaya
dikkatinizi vererek tekrarlamaya devam ederseniz çok geçmeden
olumlamaya inanarak söylemeye başlayacaksınız ve sonuç kendini
gösterecektir.

Beni bu hedefe götürecek adımlar:

Şimdi bir de bolluk ve bereket programıyla bilinçaltımızı
programlayalım ama bundan önce olumlamaların ne olduğuna ve
nasıl ise yaradıklarına göz atalım.
Olumlamalar

Olumlamalar hayatınızın her alanında kullanılabilirler. Daha
etkili olması için sizi en çok rahatlatan bir veya iki olumlamayı
ezberleyin, her negatif düşünce aklınıza geldiğinde olumlamanızı
tekrar edin. Ayrıca her gün ya da günde iki defa olumlamanızı
10-20 defa tekrarlamanızda oldukça yararlı olacaktır.

Olumlamalar, -’oto-öneriler’ olarak da bilinirler- kendi
hakkınızda ve/ya sağlığınız hakkındaki düşünüş biçiminizi
değiştirmek için kullanılan pozitif ifadelerdir. Bilinçaltımız gerçek
ile hayal edilen arasındaki farkı bilmediğinden, hangi öneriyi
sunarsak ona cevap verir. Böylece, en baskın inançlarınızla,
davranışlarınızla ve düşüncelerinizle uyusan gerçekliği yaratmak
için size yardımcı olurlar. Aklınıza gelen negatif ve/ya kendinizi
onurlandırmayan düşünceleri, onların ardından pozitif bir
olumlamayı tekrar ederek zihninizi tekrar eğitebilir ve etrafınızdaki
dünyaya kendinizden daha emin cevap vermeyi öğrenip, genel
sağlığınızı da iyileştirebilirsiniz. Zamanla anksiyete, depresyon ya

Yararlı olumlamalardan bazıları şunlardır:

‘Sağlıklıyım, rahatım ve ağrı ile hastalıktan uzaktayım.’
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‘Kendimi seviyorum, sağlıklı ve canlı olmayı hak ediyorum.’

Amaç? Amaç sizi ‘Bolluk ve Bereket Kanalına’ çekmektir. Evren
sizi, olabildiğiniz kadar siz olmanız için bekliyor. Bolluk ve bereket
sizin tam olarak bilinçli bir birey olmanızın vesilesidir. Eğer
gerçekten hayatınızda ilerlemeye hazırsanız, bu Bolluk ve Bereket
Şifa Programı size oraya götürecektir.

‘Kendimi onaylıyorum, ben olmak güvenli.’
‘Kendime ve başkalarına karşı esneğim, açığım ve sevgi doluyum.’
‘Her gün, her şekilde daha iyi olmaya devam ediyorum.’

Hazırlık? Bu çalışmayı 60 gün boyunca her gün yapmaya söz
vermeniz, sorumluluğu almanız gereklidir. Eğer bir günü
kaçırırsanız, programa tekrar baştan başlamanız gerekmektedir.
Tam olarak 60 gün boyunca bu şifa programını tamamladıklarında,
pek çok insanin hayatlarının daha iyiye doğru dönüştüğünü fark
ettiler.

‘Hayatin akışındayım ve hayatta olduğum için minnettarım.’
‘Her şekilde iyileşiyorum ve hayatin sunduğu neşeyi kabul etmeyi
öğreniyorum.’
‘Hayatımın sorumluluğu bana ait ve sorunlarımı kolaylıkla
çözüyorum.’

Bu program nasıl uygulayacağız?
Bu alıştırma her gün 15 dakika boyunca yapılmalıdır.
Alıştırmaların sırası önemlidir. Sırasıyla yapılmalıdır. 3 bolümden
oluşmaktadır:

Bolluk ve Bereket Şifa Programı
1. Bolluk ve Bereket Şifa Duası ( 2 dk.)
2. Bolluk ve Bereket Olumlamaları (12 dk.)
Nedir? “Dilediğini iste ve sana dönsün” Tanrı’nın bizden
yapmamızı istediği şeydir. Tanrı herkese yetecek kadar çok, hayal
edilemeyecek kadar fazla bolluğu ve bereketi olan bir evren yarattı.
Tek yapmanız gereken İlahi Doğum Hakkınız olan bolluk ve
bereketin kapısını çalmaktır ve o size açılır.

3. Bolluk ve Bereket Şifa Anahtarları (1 dk.)
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1> Bolluk ve Bereket Şifa Duası

hayatımdaki hareketidir ve herkese karsı harika bir biçimde,
bütünsel olarak bir kutsanmadır.

Teşekkür ederim Tanrım. Simdi bilinçaltımda paraya ve
bolluğa olan tavırlarımın içsel şifasını kabul ediyorum. Bütün
kalbimle bu iyileşmenin tüm yanlarını minnettarlık, teşekkür ve
sevgiyle kabul ediyorum. Sadece bir tek Yaratıcı Sebep vardır, o da
Tanrı. Sadece bir tek ortak bilinç vardır, o da Tanrı. Sadece bir tek
yaşam vardır, o da Tanrı. Sadece bir tek öz vardır, o da Tanrı.
Sadece bir tek kaynak vardır, o da Tanrı.

Evrenin bolluğuna dâhil olmak benim doğuştan gelen
hakkımdır. Parasal bolluğa sahip olmayı hak ediyorum ve
hayatımda bu parayla zenginleşiyorum. Tüm istediklerim ve
ihtiyaçlarım için gerekenden daha fazla paraya sahibim. Her zaman
paramı akıllıca ve sorumluca kullanıyorum. Parayla ilgili cömerdim
ve onu hem kendim hem de diğer tüm kişilerin en yüksek hayrına
olması için dolaştırıyorum. Paranın bana ve diğerlerine iyi
olduğunu biliyorum.

Bu mevcut sürekli yayılan evren, Tanrının medarı iftiharıdır.
Evren esnek, akıcı, ilerleyen bir yaratıdır. Yaratıcılık, Bilinç, Hayat
ve Tanrının Özüyle birlikte tamamen canlıdır. Tanrı, herkesin bu
evrensel bolluk ve bereketin ihtişamını paylaşması demektir. Tanrı
benim için onun bolluk ve bereketini paylaşmam demektir.

Para, Tanrı’nın hayatımdaki aktivitesinde, banka
hesaplarımda, yatırımlarımda ve elimi koyduğum her şeydedir.
Benim param Tanrı’nın parasıdır: İçeri ve dışarı akmasına izin
veriyorum. Bütün düşlerimi yerine getirmek için gereken desteği
sağlayacak olan paranın kullanılabilir olduğuna olan inancıma her
zaman güveniyorum.

Tanrı beni yarattı o halde onun isteğinin bir aracıyım. Tanrı
beni yarattı böylece benim içimden kendini gösterdi. Tanrı beni
ilahi sevgi ve bilgeliğin bir kanalı olmam için yarattı. Tanrının
isteklerini yerine getirebilmek, onun işlerini yapabilmek ve
Tanrının sevgisini alabilmek ve bu olası basarîyi meydana
getirebilmek için evrendeki tüm olası kanallardan gelen bolluk ve
berekete açığım. Bolluk ve bereketin bana dönmesini hak ediyorum
ve buna layığım.

Paramı verdiğimde, onun bana binlerce kat daha fazla
geleceğini biliyorum. Para bana özgürlük getirir. Para beni
keyiflendirir: Onu takdir ediyorum ve Tanrı’ya onun için teşekkür
ediyorum. Bu özgürce akan bolluk ve bereketin her zaman bana
aktığını ve Dünya sona ermeksizin devam edeceğini biliyorum ve
bileceğim. Tüm bu inançlarımı simdi gerçekliğime
dönüştürüyorum.

Bu yüzden Tanrı’nın bolluk ve bereketin para, enerji, neşe ve
sevgi kalıplarındaki sirkülâsyonunu kabul ediyorum. Para benim
için Tanrı’nın bana olan sevgisinin fiziksel manifestosudur. Para,
Tanrı’nın mali işler dünyası ruhunun dolaşımıdır. Para, Tanrı’nın

Âmin.
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2> Bolluk ve Bereket Şifa Olumlamaları:

kendinize olan değerlilik duygunuzu veya ne kadarını hak
ettiğinizi düşünmeniz( genellikle başkalarından miras kalır) ya da
Bolluk ve Bereketinizi başkalarından alarak sahip olabileceğiniz
gibi korkularınızdan (yanlış bir inanç, mitostur) kaynaklanır. Bu
limitlerinizi bırakmanız gerekir- ki bunlar iluzyondur- böylece
bolluğa kendiniz açmış olursunuz.

Toplamda 12 olumlama var. Her olumlamanın altında
anlamını anlatan bir açıklaması var. Her olumlamayı niçin
yaptığınızı anlamanız oldukça önemli. Olumlamaları kendinize
sesli okurken gereken duygu ve hissi ortaya koyun. Sessiz de
söyleyebilirsiniz ama sesli konuşursanız daha güçlü olurlar.

‘Farkında olmak, anlamak ve Tanrı’nın içimdeki
iyiliklerin Kaynağı ve Özü olduğunu bilmek için kendi
varlığımı –fiziksel&zihinsel ve ruhsal olarakYükseltiyorum. Tanrı’nın evreninin mükemmelliğini
Kabul ediyorum. Mükemmel zamanda, mükemmel bir
şekilde, simdi Bereketli bir insan olmam için gereken
rehberleri ve derslerimi kendime çekiyorum.’

SADECE OLUMLAMALARI SÖYLEYİN, AÇIKLAMALARI
DEĞİL. Olumlamalara kelime olarak sadık kalın, kendiniz
değiştirmeyin. Eğer herhangi bir kelime sizi rahatsız ediyorsa onu
değiştirebilirsiniz ama bu olumlamaların bu kelimelerle
verilmesinin bir amacı olduğunu unutmayın. Herhangi bir
değişiklik yapmadan önce onlarla çalışmaya çalışın.
‘Her zaman her yerde var olan Tanrı’nın Bolluk ve
Bereket evrenini paylaşmamı engelleyecek, beni
sınırlayan davranışlarımı, tavırlarımı ve inançlarımı
atıyorum ve bırakıyorum. Benim doğuştan hakkim olan
Bolluk ve Bereketi talep etmeyi hak ediyorum ve buna
layığım. Benim Bolluğum ve Bereketim herkesin ve her
şeyin en yüksek hayrına işler ve diğerleri için de Bolluk ve
Bereket yaratır.’

2. Olumlama hakkında: içinde ve Bereketli olmanız için
Bolluk ve Bereketin prensiplerine, fiziksel & zihinsel & ruhsal
olarak bir bütün olarak kendinizi adamanız gerekir. Eğer
vücudunuz Bolluk ve Bereketle ilgili korkular barındırıyorsa yâda
zihniniz bollukla ilgili eski korkularınızı hatırlıyorsa veya spirituel
ve dini inançlarınız size azla yetinmenizle ilgili inançlar
yerleştirdiyse, bolluk ve bereket içinde ilerlemeden önce bu
problemlerden kurtulmanız gerekmektedir. Evrenin en büyük
zenginliklerinden biri de öğrenebileceğiniz başkalarının olması
yâda öğretebileceğiniz başkalarının olmasıdır, bu da sizin bolluk
anlayışınıza büyük bir kavrayış getirir.

1. Olumlama hakkında: Yeni bir inanç sistemini yüklemeden
önce, eskileri kaldırmanız esastır. Şimdiki Bolluk ve Bereket
seviyenizden memnun değilseniz, bunun sebebi size sınırlayan, size
geride bırakan inançlarınız, tutumlarınız ve davranışlarınızdır. Bu
tür kendinizden kaynaklanan sınırlamalar her zaman sizin
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‘Tanrı boldur, sürekli ve sabit Bolluk/Berekettir, her
zaman ve her yerde olan zengin Evrenin özüdür. Bu her
zaman temin edinen sonsuz zenginlik Kaynağı ben olarak
bireyselleşti- benim Gerçeğim olarak.’

Bereketi açabilmeniz için bilincinize kök salması gereken bu ruh
tabanlı programın kökleri de Dürüstlük, Doğruluk ve Bütünlüktür.

3.Olumlama hakkında:Gökyüzünde yıldızlara baktığınızda
Tanrı’nın yaratımının mucizelerinin sadece ufacık bir parçasını
görüyorsunuz. Her bir kişi için yeterli sayıda görünen sahip
olabileceği birer yıldız var. Daha keşfedilmeyi beklemeyen bir o
kadar da çok yıldız daha var. Kendinizin bir yıldız olduğunu
düşünün ve bir sürü gezegenin sadece sizin kullanımınız için
ganimetlerini olduğunu düşleyin. Simdi eğer ihtiyaç duyarsanız
kullanabileceğiniz başka yıldızların, gezegenlerin ve ganimetlerin
olduğunun farkına varın. Bildiğinizden yâda hayal edebildiğinizden
daha fazlasının olduğunu bilin. İste simdi Bolluk ve Bereketin
gerçek doğasını anlamaya başladınız.

‘İçimdeki Tanrı’nın sürekli devam eden aktivitesine
olan farkindaligim, anlayışım ve bilgim benim Bolluk
İkmallerimdir/İhtiyaçlarımdır. Benim bu Doğruluğa olan
farkindaligim benim bolluğumu yaratır.’
5. Olumlama hakkında: Bolluk ve Bereket, evrenin size
sağladığı ‘bütün olanaklara’ olan açıklığınızdan gelir. Eksiklik
genellikle belirli birine yâda bir sonuca olan insani bağlanma
duygusundan ileri gelir. Bu sizi sınırlayan bağlılıklar bırakıldığında
özgür ruhunuz kendisini, sizin evreninizde olabilecek en
mükemmel olanakları yaratır. Çoğunlukla ruhunuz size tamamen
değişik bir sonuç yaratacaktır ve bu sizin hayal edebileceğinizden
daha iyi bir sonuçtur.

‘Tanrı’nın benim dolu ve sonsuz Bolluk ve Bereketim
olduğunun bilincindeyim. Tanrı’nın benim Sonsuz
Zenginliğimdeki sürekli hareketinin her zaman
bilincindeyim. Benim bilincim Gerçekliğin Işığı ile
doludur. Ben sınırsız bir varlığım.’

‘Kaynağım olarak Tanrı’nın bilinciyle, Ruhun özünü
kendi benliğime çekerim. Bu Öz, benim teminim ve bu
sebeple içimdeki Tanrı’nın bilinci benim Bolluk ve
Bereket teminimdir.’

4. Olumlama hakkında: ‘Paranın kötülüklerin kaynağı
olduğu’, ‘Paranın kirli olduğu’ fikirleri İnsan bilincinin derinine
islemiştir. Gerçek şu ki, para sadece Tanrı’nın Dünya üzerindeki
işlerini, insanlarının yerine getirebilmesi için dışa vurulmuş bir
ruhtan başka bir şey değildir. Doğum hakkınız olan Bolluk ve

6. Olumlama Hakkında: Herkes – fark etsinler yâda
etmesinler- Tanrı için çalışıyor. Tanrı size sağlık, yetenek, iş ve para
formlarında gelen Bolluk ve Berekettir. Bolluk ve Bereket
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eksikliğinin nedeni, zenginliğinizin insanlar tarafından yapılmış
kurumlara bağlı olduğu iluzyonuna kendi dikkat ve inançlarınızı
koymanızdır. Bolluk ve Bereket kaynağa duyduğumuz tüm
güvenden gelir.

8. Olumlama Hakkında: Bütün evreni sonsuza dek
sarmalayan yıldız denizini tekrar düşünün. Bu enginliği tasarlamış
Tanrı eksikliği bilmez. Bizim sınırlı akıllarımız Tanrı’nın görkemli
yaratımının bütünlüğünün bolluğunu kavrayamaz, bu yüzden onun
sınırlarını eksiklik iluzyonu olarak algılarız. ‘Salıverme ve Tanrı’ya
izin vermek’ ruhun, bizim kendi kendimize kavrayamadığımız
Bolluk ve Bereket yönlerine bizi göndermesidir. Tanrı’nın ve
evrenin sizin için yaratacağı her zaman sizin kendi kendinize
yaratacağınızdan daha iyidir. Bırakın olsun…

‘Benim Bol içsel ihtiyaçlarım hemen ve sürekli şekle
girer ve isteklerime göre deneyimlenir. Tanrı hem
ihtiyaçlarımı hem de isteklerimi içimdeki Bolluk ve
Bereket Temini Prensiplerine göre toplamını yerine
getirir.’

‘Benim Bolluk ve Bereket Kaynağım olarak içimdeki
Tanrı bilincim beni yükselten ve Bolluk Zenginliğinin
Anayolunda tutandır. Bu eksiksiz farkindalik, anlayış ve
Tanrı’nın bilgisi bu anayolda her türlü şekil ve deneyim
olarak ortaya çıkar.’

7. Olumlama Hakkında: ‘Aradıklarınız aramanıza sebep olur’.
Basitçe söylemek gerekirse, düşleriniz var çünkü Tanrı bu düşleri
sizin aklınıza soktu. Tanrı bunları oraya koydu çünkü sizin onları
tamamlayabileceğinizi söylüyor. Bolluk ve Bereket, Tanrı’nın sizin
içinizde yarattığı her türlü ihtiyaç ve isteklerinizin desteklediği
‘şekil ve deneyim’lerin tamamlanmasıdır.

9. Olumlama Hakkında: Toplumdan para ve bolluk/bereket
hakkında yanlış tutumlar devralırız. Gerçek şudur ki para ve
bolluk/bereket iyi veya kötü değildir ama içinde ve dışında
tarafsızdır/nötrdür. Sadece onları kullanışımıza bağlı olarak pozitif
ve negatif sonuçlar doğururlar. Para ve bolluk/bereket şimdi
olduğunuzdan daha fazlanız olmanıza izin verir. Şu andaki siz,
şimdiye dek deneyimlediklerinizin yâda olacağınız yâda önceki
yaşamlarınızda olduklarınızın bir göstergesidir.

‘İçimdeki Tanrı her zaman Bolluk ve Bereketin bol
sarf eden gerçek doğasını ifade ediyor. Bu gerçeğin
farkındayım, tamamıyla eskileri bırakmaya ve Tanrı’nın
benim her türlü görünüşüme yeterli Bolluk ve Bereketi
şeklinde hayatıma girmesine izin veriyorum.’
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‘Benim eksiksiz tamamlanmam olan içimdeki Tanrı
benliğimin farkındayım. İlahi Bolluk ve Bereket
eyleminin ebediyen hayatımda çalıştığını biliyorum.
Yaratıcı Enerji akışının sürekli, kolayca ve çaba
harcamadan Tanrı tarafından benim bilinçli
farkındalığıma aktığının farkındayım.’

zorlamak için vardır ki böylece Tanrı’ya olan inancınız
tamamlanmış olsun. Sonuç olarak inanç, nereye gideceğinizi tam
olarak bilmeden gideceğiniz yere varacağınıza olan güveninizdir
yâda o yolda neye ihtiyacınız olacağıdır. Bolluk ve Bereketin her ne
zaman ihtiyacınız olursa orada olacağına güvenin.

10. Olumlama Hakkında: Bedenlerimizin güçsüzleştiği ve
zihinlerimizin unutkanlaştığı dünyada, keyif ve acı bizi ‘insan
seklindeki spirituel ruhlar’ olarak değişmemize motive eden
kuvvetli güçlerdir. Bizden önce sürekli, kolayca ve çaba
harcamadan bir şeyler oluştuğunda doğru yolda olduğumuzu
biliriz. Uğraşma, acı yâda eksiklik olduğunda bu bizi
cezalandırmak için değil farklı seçimler yapmamız için bizi motive
etmek amaçlıdır, böylece doğum hakkımız olan neşeyi, sevgiyi ve
bolluğu/bereketi deneyimleyebilelim.

‘Bolluk ve Bereket içinde yasadıkça, Bolluk ve
Bereket ile hizmet eder ve veririm. Almak ve vermek her
zaman benim içimde dengededir. Kendimi
onurlandırdıkça, seni de, Tanrı’yı da, kaynağı da ve
kendim için olan nedeni de onurlandırırım. Bende olanı,
elimden gelenin en iyisi olmak için kullanırım. En büyük
bolluk benim ben olmamdır, hayatimi yasamamdır ve
sana hizmetimi vermemdir.’
12. Olumlama Hakkında: Evren Tanrı’nın islerini yapmakla
ilgilidir. Eğer gerçekten anlam taşıdığın işi iyi yaparsan, iş artik
sıkıntı, caba ve mücadele olmaktan çıkar. Is yapmaktan
hoşlandığın şeydir ve kolay, çaba gerektirmeyen ve keyifli bir anlam
taşır. Kalbinden hizmette bulunduğun zaman, evrenden binlerce
kat halinde sana dönen bolluk ve bereketi alırsın. Bu alma ve
vermenin daha büyük devirleridir, daha büyük çemberleridir, daha
hızlı dönüşleridir ki böylece Tanrı’nın bütün varlıklarının
paylaşması ve tadını çıkarması için genişlik ve bolluk/bereketi
yaratılır.

‘Bütün odağımı içimdeki Tanrı’ya veririm çünkü
benim Bolluk/Bereket Zenginliğimin tek sebebidir.
Tanrı’yı her şeyin özü olarak Kabul ediyorum. Bolluk ve
Bereketin içimdeki harekete geçen prensiplerine inancım
var.’
11. Olumlama Hakkında: Tanrı’ya inanmak –İlahi Bolluk/
Berekete, Sevgiye ve Merhamete- mantık ve bilimin gidemediği ve
‘pratik’ bir yararı olmayan boşlukları doldurur. Bu boşluklar
atasözlerinde olduğu gibi sizden bir inanç sıçraması yapmanıza
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3> Bolluk ve Bereket Şifa Anahtarları

diğerlerinin dayatmaya çalıştığı negatiflikler,
yargılamalar ve dogmalardan serbest bırakıyorum. Kendi
benliğimi gerçekliğin ışığıyla, açıklığın sıcaklığıyla ve
sevgi dolu iyiliğin ruhu ile dolduruyorum.’

Toplamda 6 anahtar var. Her anahtarın altında onun
anlamının açıklaması var. Her anahtarı niçin Kabul ettiğinizi
anlamanız çok önemli. Her anahtarı sessizce söyleyin çünkü
anahtarları zihincinizi yeniden programlamak ve onu bolluk/
bereket için koşullama adına kullanacaksınız (olumlamalar sizin
evreninizi programlamak içindi).

2. Anahtar Hakkında: Gerçek su ki, ‘iyi insanlar önce bitirir’.
Müşterisine (dolayısıyla evrene) hizmete odaklanmış firmalar ve
insanlar, gerçekten başarılı olanlar ve devasa-zenginliği
kazananlardır. Başkalarına kendinize davranılması istediğiniz gibi
davranırsanız, sayısız zenginliğin kapısını açarsınız.

SADECE ANAHTARLARI SOYLEYIN, ALTINDAKI
ACIKLAMALARI DEGIL. Çok gerekli olmadıkça anahtarları
değiştirmeyin.

‘Amacımın tamamlanması için her turlu olası
kanallara açığım. Kendimin ve başkalarının başarılarıyla
keyiflenirim. Başarısızlık sayılmış mevcut durumları
öğrenme ve hediye olarak görürüm. Başarı yâda
başarısızlık olarak açıklanmış olsun yaptıklarımın hepsi,
herkesin en yüksek hayrı içindir.’

‘Bu hayatta özel ve eşsiz bir görevim var ki bunu her
gün her şekilde takdir ediyorum. Amacımın benim
tarafımdan, başkaları ve Tanrı tarafından her zaman
desteklenmesini umut ediyorum. Bu beklenti her zaman
karşılanır.’

3. Anahtar Hakkında: Herhangi biri düş yada istek
tamamlanabilir çünkü evrenin bolluk ve bereketi sınırsızdır.
Tamamlanmayı sınırlayan şeyler kanalların ne olacağı hakkındaki
negatif yargılamalar yâda başarı ve başarısızlık olarak adlandırılan
şeylerin ne olması gerektiğidir. Herkesin en yüksek hayrı için
hizmet ettiğiniz zaman, kaçınılmaz şekilde daha büyük bir bolluk/
bereketin içinde çekilirsiniz.

1. Anahtar Hakkında: Kendine ve diğerlerine en iyi hizmeti
verdiğin zaman, Tanrı’nın sevgisini ifade etmiş olursun. ‘Sevdiğin
işi yap ve para gelir’ sözü doğrudur.

‘Özel amacımı, kendimin ve etrafımdakilerin
eşsizliğini tamamen takdir ederek sürdürürüm. Benliğimi
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‘Benim özel amacımın tamamlanması için gereken
her neyse isterim ve alırım. Amacıma niyetime olan
eksiksiz bütünlük, açıklık ve kararlılıkla odaklanırım.
Benim niyetimin saflığı yolumdaki bütün engelleri aşar.’

‘Hayatin bana verdiği bütün hediyeleri için gerçekten
müteşekkürüm ve minnettarım. Hayatımın özel amacına
ulaşmak için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Ben
her zaman en yüksek ideallerim için yasarım. Bütün iyi
dilekler sürekli aksin inşallah.’

4. Anahtar Hakkında: Niyetinin saflığı, her zaman hedefine
ulaşman için önüne çıkan engelleri aşman için seni ileri iter.
Engellerin boyunca yolunda çalıştıkça, bu problemlerin her zaman
sana ellerinde hediyelerle geldiklerini göreceksin. Kararlılık, açıklık
ve eksiksiz bütünlük yoluna çıkan hediyeleri Kabul etmene ve
görünür eksiklikten bolluk ve bereket yaratmada kullanman için
izin verir.

6. Anahtar Hakkında: Hayatında kalbinden sevecenlikle,
teşekkürle ve minnettarlıkla koyduğun her şey, sana binlerce kat
daha fazla geri döner. ‘Sevgi ve yetenek birleştiğinde, bir şaheser
bekle’ sözünü duymuşsunuzdur. En yüksek ideallerinizin altında
kararlar aldığınızda, evrende size ayni şekilde cevap verir.

‘Özel amacımın etrafımda doğallıkla, kolayca ve çaba
sarf etmeden açılmasına izin veriyorum. Ben kendi özel
amacımı takip ederken, karsılaştığım diğer tüm kişilere
olabildiğim kadar yardımcı oluyorum. Hizmet ettikçe
hizmet alıyorum, Sevgiyi alıyorum ve veriyorum.’

Bu program Nazi Katliamından dolayı hayata küsmüş birini
bile mutlu ve umutlu bir insana dönüştürmüştür. Bunu bilmenizin
tek yolu sizin bu program denemenizdir.
John Randolph Price’in Prosperity Program, Sunny
Jimenez(HLC)’nin Treatment for Money Yeni Zelanda Karal
Studio’nun Keys to Abundance kitaplarından alıntılarının Türkçeye
çevirisidir.

5. Anahtar Hakkında: Hayatinin anlamını takdir ettiğin
zaman, senin en yüksek potansiyelinden faydalanırsın. Varlığının
bütün zengin genişliği hedefini fizikalitede meydana getirebilmen
için sana açılır. Hayatin kararlılık ve açıklık ile akar. Başkalarının
hedeflerini meydana getirebilmeleri için yardımcı olman daha
iyidir. Bu diğerleri de karşılığında seni motive ederler ve
desteklerler. Uzun vadede, herkes sevgiyi alıp verme yeteneğiyle
ortak zenginleşme hedefine ulaşmada daha iyi olacaktır.
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• Bölüm 3 •

İridoloji/iris okuma
İridolog, müşterisini
eğitir ki böylece kişi
sağlığı hakkında
bilinçli kararlar alsın.
Teşhiş yerine bedenin
alt yapısındaki
dengesizlikleri
beliryerek bedenin
doğal iyileşme
sürecine analiz
yapılır.
İridolog koçluk
görevini üstlenir ve
bedenin nasıl işlediği,
hangi gıda
tercihlerinin yararlı
olduğu, hangi
düşünce/inançların
değişmesi gerektiği,
hangi terapi veya
supplemanların iyi
geleceği hakkında
danışanı eğitir. Kişi
pasif değil, sağlığı
konusunda aktif bir
rol üstlenir.

Çeşitli Holistik Yaklaşım ve Terapiler
İrdoloji
İrdoloji, irisleri inceleyerek vücudumuzun
çeşitli organlarının doku dayanıklılığı saptamak
için kullanılan bir tekniktir. Genellikle herboloji
ile birlikte kullanılır. İrdoloji bize kişinin genel
sağlık durumu hakkında bilgi verir fakat belirli
bir hastalık tespit etmez. Organların dokularının
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durumu hakkında bilgi verir fakat dokuyu neyin
etkilediğini, hastalığı belirlemez. Örneğin; birine
düşük kan şekeri olduğunu söylemez ama
pankreas ve adrenal bezlerin durumu hakkında
bilgi verir. Dokuların durumuna göre kişinin
yaşam stili hakkında sorular sormamıza yardımcı
olur. Sinir sistemimizin aşırı stimule olup
olmadığını işaret eder. Böylece irdoloji restoratif

bir terapi olarak bedeninizdeki zayıflıklar ve aşırı stimule olmuş
organları belirleyerek gelecekte ortaya çıkabilecek sağlık
durumlarını önlemek için kullanılır.

!

Bağırsaklardaki sinirsel durumlar ya da iltihaplanma,

!

Kalbe olan baskı,

Irdoloji ile neleri bulabiliriz:

!

Çeşitli organların dolaşım seviyeleri,

!

Sinir gücü ve sinir boşalması,

!

Organların, dokuların ya da bezlerin hiper ya da hipo

!

Vücudunuzun ana besin ihtiyaçları,

aktiviteleri
!

Kalıtımsal güçlü ve zayıf olan organlarınız, dokularınız ve

bezleriniz,

!

Bir organın diğer organa olan etkisi ya da bir organın başka

bir durumu desteklemesi,
!
!

Genel kuvvet ve zayıflığınız,
!

Lenfatik sistemdeki tıkanıklık,

!

Besinlerin zayıf emilimi,

Hangi organınız en çok tedaviye ve kuvvetlenmeye ihtiyacı

var,
!

Organ, doku ve bezlerinizdeki toksinlerin toplanma bölgeleri,

!

Organ, doku ve/ya bezlerindeki minerallerin azalması,

!

Hangi bölgede iltihaplanma olduğu,

!

Fiziksel veya zihinsel yorgunluk veya stresin vücudunuz

üzerindeki etkisi,
!
!
!
!

Dokunun iltihap seviyesi ve aktivitesi,
!

Bağışıklığınızı artırmak için dinlenme zamanı,

!

Vücudun iyileşme durumu ve gücü,

!

Hastalık ortaya çıkmadan önce oluşan toksin materyal

Bağırsakların çok çalışması ya da tembel olması,
Kolonunuzun spastik ya da balonlaşmış durumunu,
Trans verse kolonun prolapsus durumu,

birikintileri,
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!

Sinirleri, kan ikmalini ve kemiklerin mineralizasyonu

!

etkileyen genetik zayıflıkları,

Kişinin daha önce kullandığı ya da kullanmakta olduğu tıbbi

ilaçlar ya da sokak narkotikleri,

!

Simdi de baskın olan semptomların genetik etkileşimleri,

!

Kişinin geçirdiği ameliyatlar,

!

Organ, doku ve/ya bezlerin güçlenme ve iyileşme işaretleri,

!

Kişinin hangi tur diyette olduğu,

!

Vücudun asit/alkalin seviyesi ve mukus salgılı

!

Vücudundaki ürik asit seviyesi,

!

Cinsiyeti,

!

Gebelik,

!

Ameliyatın gerekli olup olmadığı,

!

Tümör olup olmadığı yada büyüklüğü,

!

AİDS,

!

Diğer hastalıklar.

iltihaplanmanın gelişimi,
!
!
!
!
!
!
!

Yoğun mukus durumu,
Bunama potansiyeli,
Kirli çevrenin üzerimizdeki etkisi,
Adrenal bezlerin yorgunluğu,
Hastalığa karşı olan direnç,
Bedenin tedaviye cevabi,
İrdoloji’nin doğruluk oranı %75′tir tir. Elektromanyetik/
Holografik teori ile çalışır; yani vücut, kendi biyomanyetik ya da
holografik alanını yansıtır. Her organ, doku seviyesi ve hayati
görevi, hem fiziksel hem de soyut bir alanda çalışarak kendi
manyetik alanına etki eder… Holografik resmin holistik terapilerin
temeli olduğunu hatırlayalım.

Genel olarak vücudunuzun durumu ve organlarınızın nasıl

çalıştığı.
Irdoloji neyi belirlemez?
!

Tansiyonunuzu,

51

Irdoloji bize vücudunuz hakkında genel bir resim sunar. Bu
matriks, vücudun bir bölgesinin diğerini etkileyip etkilemediğini
belirlemede bize yardımcı olur. Örneğin; yana yatmış bir
Kadınlardan
rahim, aşağı kaymış transvers kolondan dolayı
iyi şair olmadığına dair bir inanış
oluşabilir ve bel ağrısı ile karin kaslarının
var. Hem de bunu kadın bir yazardan bile
zayıflığına neden olabilir.

Blogumdan bir
makale:

Sağlığa Şiirsel Bir Bakış
Açısı

duymuşluğum var. Ne garip!
Şiir aslında ruh işidir, duyguyla kelimelerin düşünceler
üzerinde süslemesidir. Şiir düşlerin saçları gibidir. Uzun yazılar gibi
bir yolculuktan farklıdır. Boyutlar arası bir duraktır şiir. Ağaç dalının
rüzgarla bükülmesi, fırtınayla kırılmasıdır. Bir otobüs camından izlenen
manzarayla beraber müziğin eşliğiyle sizi götürdüğü başka bir zamandır.
Tombala gibi kelimeler içinize dolmaya başlar, hangisini çekseniz başka bir
manzara sunar. Bingo için tek gerekli şey o manzaranın içine girip duyguların
peşine düşmektir. Kalbinizin gölgesinde durun, diğer kelimeler gözlerinizi
kamaştırmadan büyülü kelime ormanını izleyin. Her ağaç bir melodi fısıldar,
her hayvan gözlerinde bir hikaye taşır, çiçekler güzel rüyalar görürler. Sonra
bir bakmışsınız dibinizde hindibaları üflersiniz periler dağılır.
Gökyüzü sonra toprağın şapkası, geceleri boncuklu tacıdır. Toprak
annemizin içinde parlak kristaller, damarlarında şifalı ve zehirli
sular akar.
Üzerinde insanlar büyük yalanlar içinde bir oraya bir
buraya koştururken unuturlar bu güzel gezegen
içinde hapsedildiğimizi.
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Okyanusun kolları sonra tüm enginliğiyle ve serinliğiyle

uygun bir kıyafet giyer. İnsan onu inceleyince ona

yıkar bizi. Ne gökyüzü ne okyanuslar üzerinde

güvenebileceğini anlar, onu dinleyeceğini bilir ve eşyalar

duramadığımız için en özgür olduğumuz renk mavidir.

evler yapar ondan. Onu yakar ısınmak için, onun üzerine

İkisinin de bulutları ve dalgaları ile bunun için ne kadar temiz

yazar.

bir bilinçaltıyla yaptığını anlatır sanki bize. İkisini de toprağın
Bir ağacın ne çok mesajı vardır ama hiç konuşmaz.

üzerinden kirletmeye çalışırız oysa. ..yeşili griye çeviririz,
kahverengini siyaha ama mavi-yeşil-beyaz bizi kendimizi

İnsanda böyledir işte. Ruhu kelimelerle konuşmaz,

unutturarak ve kimi zaman korkutarak hatırlatır amaçsız

sayılarla sınırlamaz, şekillerle kalıba girmez. Gökyüzü

varoluşumuzu. Amaç aslında bizim anlamlandırmaya

gibidir, okyanus gibidir ruh, insansa bir ağaç, ikisi arasında

çalıştığımız zamandan başka bir şey değilken herkes yüksek

uzamaya çalışan. Ruh ise hepsini gözlemleyen bir gezegen

amaçlar, başkalarını kurtarmak için çabalarla kıvranırken

dnasıdır. Ufak bir hücredir ve kapsamlı bir organizmadır.

yaşamın en temel ihtiyacını unuturlar. Evet, nefes almak.

Kuşlar ve balıklar ne farklıdır bizden. Korkutmazlar ama

Nefes aldığımızda yaşarız elbette ya var olmak?

bizi aslında karadaki hayvanlar kadar. Çünkü onlar
özgürdür. Zihinleri özgür, ruhları özgür. İnsanlar ise diller,

Var olmak için yaşam amacımızı arar dururuz. Oysa o

dinleri, ırklar, sınırlar, markalar, ideolojiler içinde karman

aranınca bulunacak bir şey değildir hiç. O ruhun fısıldadığı ve

çorban netliğini kaybetmiş bir gezegen turşusudur. İnsan

sürekli bizi ittirip görmemiz için düşürdüğü bir nefestir. Asıl

özel olmak ister, özel olduğunu göstermek için ekolojik

amaç ruhun nefesini içine çekebilmektir. Bendin içindeki

dengede kendisini piramitin üzerine yerleştirir, doğayı

koskoca nostaljik ve çok boyutlu ruhu misafir edebilmektir.

katleder, atomlarla bile kendini kendi cinsinden korumak

Nasıl her kelime kendi içinde bir sembolü barındırıyorsa

için böler, parçalar. Bir fikri amaç edindiği zaman, kendini

bizlerde bedenlerimizi bir sembol olarak okuyabilmeliyiz.

kaybedebilir kolayca. Çünkü ruh zihinde tıkalı kalır,

Ruhu gördüğüyle ilgilenecektir, zihin odaklandığıyla,

bedende sıkışır, duygulara esir olur o zaman. Böyle

duygular hissettikleriyle. Ruh gördüklerini bir telgraf gibi

zamanlarda strese girer insan. Stres her organı etkiler, her

başka boyutlara gönderir, bilince uygun cevaplar geri döner,

hücre hisseder iliklerinde bu ilkel hayatta kalma

zihin bu mesaja takılır bazen hisler yaratır. Dış dünya bunu

dürtüsünü ve modern rekabet kodlamasını.

yargılar ve kategorize etmeye çalışır. Ne de olsa bir ağaç
Sonra hasta olduğumuzda bunun bizim suçumuz

toprakta yetişir, mevsimlere göre şekil değiştirir ve doğasına

olduğunu söyleyen yeni çağ öğretilerine bakıyorum,
53

gülüuorum. Kim hasta olmak istesin ki? Neden bu bize bir

biriktirdiğimizi anlatır bize. Bazen de görsek de, kabul etsek

cezalandırılma olarak öğretilmeye çalışılıyor düşünüorum.

de yine hastalanırız. Sadece temizlenmek için. Beden başka

Oysa bakış açımızı biraz değiştirdiğimizde hastalıkların

türlü temizlenmezse kendisi sizi durdurarak yapar bunu. Size

aslında bizi iyileştirmek için oluştuğunu pekala görebiliriz.

nefes almanızı söyler ve dinlenmenizi. Yoga bu yüzden güzel

Belki sadece soğuk algınlığına yakalanırız. Alınırız işte, artık

bir fiziksel aktivedir ama bundan ötedir. Zihin-beden, sinir-

bir alınganlığı bırakmamız için beden kendini temizlemek

kas ilişkileri, omurilik-denge-kuvvet ekseninde ele alır,

ister. Bazen daha ciddi bir yaklaşımla gelir, kanser oluşur

dinlendirir, zihni berraklaştırır, ana odaklanmamızı,

hücrelerde. O uzun yılların birikimidir bedende, ama her

bedenimizi dinlememizi öğretir ve içimizdeki kutsallığımızla

zaman değil. Uzun yıllar uğraşmadığımız ruhumuzun en acı

olan bağlantımızı hatırlatır bize. Bu yüzden holistik bir

kendini en derinlerimizde temizlemek istemesidir. O yüzden

terapidir.

hasta olduğumuzda aslında bu hastalığı onurlandıracak
Refleksoloji de keza biriktirdiklerimizi ayaklarımızın

şeyler yapmalıyız. Öyle ki hasta olduğunuz için
sevinebilirsiniz bile. Çünkü bu sefer gerçekten kendimizle

aynasında toplayarak veri sunar. Yine ayaklar üzerinde

detaylı bir şekilde ilgilenmemiz gerekecektir. Dua etmeye

çalışılarak bu birikim azaltılabilir, yeryüzüne bırakılabilir,

başlayacağızdır, eskiden telaş ettiğimiz veya zevk

organlara daha fazla oksijenli kan dolaşımı gönderilir ve kişiyi

almadığımız şeylerin ufak keyiflerini görür oluruz. O eski

rahatlatır.

ruhun kalıplarını atıp özgürleşmek için acı çekeceğiz belki
Bazen sorunlarımızın çözümlerini sadece spritüel

ama her hastalık yeni bir doğuşun simgesidir. Yeni bir siz
yaratır, yeni bir bakış açısı yaratır, şimdiye kadar görmezden

dünyada veya enerjisel alanda arıyoruz. Bu yanlış değildir

geldiklerimizi gözümüze sokar. Gözlerden hepsi açığa çıkar

fakat tek taraflıdır, tıpkı sadece bir organın bozuk olduğunu

sonra…

düşünerek tek onu iyileştirmeye çalışmak gibi. Beden,
organlar, sistemler, duygular, düşünceler ve ruh birbirleriyle
sürekli bir etkileşim halindedir. O yüzden bireye bir bütün

Gözler o saklı derinlerinde nasıl olduğumuzu anlatır bize.
Neyi taşıdığımızı, neyi bırakmamız gerektiğini, neye

olarak ele almak gerekir. Çok boyutlu organizmayı farklı

katlandığımızı, neyin bize iyi geldiğini, neyin zarar verdiğini

parçaları birleştirerek okumak gerekir. Bunların çözümleri de

anlatır. Ruh kadar bedeninde haritasını çıkarır. Hastalık

yine tek tek parçaları tamir etmek değildir. Bütünsel

gelmeden çok önce hangi yönde duygu, düşünce

yaklaşımlarla ve olabildiğince doğal yöntemlerle bulmaya
çalışmak kişide daha huzurlu ve bütünleyici etkiler bırakır.
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Çiçek Özleri ile Duygusal ve Titreşimsel Terapi

Sizi mutlu eden şeyler, sizi her zaman tatmin eden şeyler
olmadığı gibi salt mutluluk da sadece duyguları besler. Huzur

Çiçek Özleri nedir?

gerekir ruh için, sağlık gerekir beden için ve açıklık gerekir
zihin için ki bunlar arasında dengeli bir çalışma gerçekleşsin.

Çiçek özleri bitkisel infuzyon ve dekoksiyonlardir. Bitkilerin
çiçek bölümlerini suyun içinde kullanarak duygusal ve zihinsel
sağlığımıza kavuşmamızı sağlayan doğal harikalardır. 1930′larda
ilk defa İngiliz Doktor Edward Bach tarafından formüle edilmiştir.

Diğer türlü çeşitli fonksiyon bozuklukları ortaya
çıkabilmektedir. Bedeni temizlemeden önce ruhu
hazırlamalıyız.

Çiçek özlerinin nasıl ise yaradığını anlamak için öncelikle
vücudumuzun nasıl çalıştığını kısaca anlamamız gerekir. İnsanlar
fiziksel bedenden ötesi varlıklardır. İçimizde yaşamsal enerjiyi
taşırız, duygusal ve zihinsel enerjilerimiz ve ruhsal enerjilerimiz
vardır. Her şey enerjiden oluşmuştur. Fizikalite birer iluzyondur.
Enerjisel alanda hiçbir şey kati değildir. Sadece enerji vorteksleri
vardır. Tıpkı atomlarımız, şakra noktalarımız, meridyen
çizgilerimiz gibi. Mantıksal dünyada pek de mantıklı gelmeyen
kelimeler aslında. Kuantum seviyesinde ise bizler kendilerimizin
halüsinasyonlarıyız. Zamanın içinde bedenlerimizi donmuş halde.
Oysa duygusal ve zihinsel bedenlerimizdeki titreşimler gözle
görülemese de çiçek özleriyle onlara olumlu etki edebiliyoruz. Yani
çiçek özleri titreşimsel tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkıyor.
Mystery okulları, Ezoterik okullar beden, zihin, ruh üçlüsü
fenomenini uzun zamandır araştırmaktalar.
Bizim (subtle) gözle görülemeyen, elle tutulamayan saydam
bedenlerimiz ışık hızından daha hızlı bir frekansta
titreşmektedirler. Bu yüzden onları göremeyiz. Çakra bölgelerimiz
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bizi besleyen, yüksek benliğimizden bilgi alan, enerjiyle iletişim
sağlayan kapılardır.

Çiçek özleri morfik (biçimsel) yankılanma kuşağının araçları,
taşıyıcıları. Ruhumuzun yüksek frekansta çalışmasına yardımcı
oluyorlar. Onların holografik ödevleri, bizim duygusal
bedenlerimizi dengeliyor. Çiçek özleri tıpkı sevdiğimiz bir müziği
dinlerken ki gibi, bizi daha yüksek frekanslara taşıyorlar. Müzikal
bir harmoni gibi, tıpkı müziğin üzerimizdeki olumlu etkisi gibi,
nefes alış verişlerimizin yavaşlaması ve diğer fiziksel
sistemlerimizin rahatlaması seklinde etki ediyorlar.

Dilime dokunabilirsiniz ama ne tattığımı bilemezsiniz,
Gözlerimi görebilirsiniz ama algimi bilemezsiniz…
Hologramlardan oluştuğumuza göre fiziksel bedenimiz
duygusal algimiz değiştikçe değişecektir. Mesela iki ay önce
gördüğünüz arkadaşınız daha ağır veya daha hafiflemiş gözükebilir,
daha kızgın veya daha mutlu olması gibi. Bu yüzden algimizi nereye
yerleştirdiğimizin farkına varmalıyız. Pek çok insan sadece
kafalarının içinde yaşıyorlar. Bazıları çok hassas oldukları için
analitik bariyerlerini geçmek ya da kaldırmaktan korkuyorlar,
istemiyorlar. Bu sebepten dünyanın yükünü omuzlarında
taşıyorlarmış gibi hissetmeleri çok normal. Oysa düşünce surecini
bütün bedenlere yaydığımızda daha çabuk, daha kararlı ve daha
temiz, berrak düşünmeye başlıyoruz.

Kozmik evrimimizde artik negatif yükleri bırakmanın
zamanıdır. Hepimiz kendimizin kurtarıcısı ve şifacısı olmalıyız. Sırt
ağrılarınız varsa, bu ağrı geçmişinizle ilgilidir. Geçmişinizi,
üzüntülerinizi, pişmanlıklarınızı artik geride bırakmanızı soyluyor
bedeniniz. Hayrınıza çalışmayan bütün eskileri eskiciye bırakma
vakti geldi.
İnsan vücudunun en az %75 si sudan oluşmaktadır.
Gezegenimizde öyle. Kanımız ve lenf sistemimiz bizim suyumuz.
Okyanuslar dünyanın kani. Suyun bir hafızası var. Bizim kitabimiz
su. Kristalleşmiş madde hali. O halde, çiçek özlerini suya
kilitlediğimizde, duygusal ve zihinsel bedenlerimize mesaj
gönderebiliriz. Sevgiyi ve ihtiyaç duyduğumuz duygunun dengesini
yaratabiliriz. Ayrıca çiçek özlerinin hiçbir yan etkisi yok. Nasıl
olabilir ki? Onlar masum ve pozitif rüyalarını yaşıyorlar. Onlara
ihtiyacı olan bizleriz.

Evrim geçiyoruz. Sadece insanlar değil, bitkiler, yeryüzü ve
tüm evren bu evrimden payını alıyor. Değişiyoruz. Titreşimsel
frekanslar değişiyor, yükseliyor. Çiçek özlerinde, çiçeklerin
hafızasını, belleklerini suya kilitliyoruz. Neden çiçekler? Çünkü
çiçeklerin kotu rüyaları yok. Çiçekler mutlu canlılar, pozitif rüyaları
var gerçeklikte kendilerini bu şekilde gösteriyorlar. Her çiçeğin
farklı duygusal alanlarda etkileri var. Sadece üç-beş damla ile
bedenimize üç bin ile beş bin arasında su molekülünü alıyoruz.
Titreşimlerimize etki ederek, genel sağlığımıza kavuşmamıza
yardımcı oluyorlar.

Nasıl kullanırız?
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Çiçek özleri damlalıklı şişelerde, her kişiye özel hazırlanarak
veriliyor. Bu şişeden 3 ile 5 damla arasında günde yine 3 ile 5 defa
almanız yeterli. İsterseniz içtiğiniz suya damlatın, ister çayınıza,
ister banyo suyunuza, sprey şişesine, kremlerinize ya da direk
ağzınıza damlatabilirsiniz.

Aşırı dozu ne yapar?
Çiçek özleri sadece çok düşük seviyede fiziksel madde taşırlar.
Özleri suya kilitlemek için kullanılan alkol, gliserin veya sirke gibi.
Doğaları gereği titreşimsel tedavilerdir, yani homeopatik
tedavilerdir. Bu da onların toksik olmadıkları anlamına gelir. Çiçek
özlerinin aşırı dozu yoktur, yan etkisi yoktur. Gönül rahatlığıyla her
turlu durumda kullanabilirsiniz. Çiçekler bizim dostlarımız.

Çiçek özleri sayesinde daha mı iyi hissedeceksiniz?
Uzun vadede çiçek özleri kendinizi daha canlı ve enerjik
hissetmenizi ve amaçlarınıza, değerlerinize ve yaratıcılığınıza
bağlanmanızı sağlayacaktır. Ancak, çiçek özleri mutluluk yaratmak
ya da acıyı dindirmek gibi çalışmaz.

Çiçek özlerini kullanırken özel bir diyet yada
meditasyon yapmalı mıyım?
Çiçek özleri kendimizi onlara hazır ve açık hissettiğimizde
etkilerini daha hızlı gösterirler. Yoksa özel başka bir şey yapmanıza
gerek yoktur. Eğer isterseniz, yasam seklinize göre bir takim
öneriler alabilirsiniz ve kendi seçtiklerinizi kullanabilirsiniz.

İçimizdeki çatışma ve ayrılığın farkına varmamız için farkındalık
yaratır, sağlığımız ve gelişimimiz için karşılaştığımız engelleri
aşmamızı sağlayan yeteneklerimizi güçlendirir. Bu yüzden kimi
zaman çiçek özleri, hissettiğimiz acı ve çatışmayı yüzeye çıkarabilir,
rahatsız hissedebiliriz ilk basta ama bu sağlığımıza giden
yolculuğun bir parçasıdır. Bunların farkına vararak, kabul ederek
onları pozitifleriyle değiştirebiliriz. Semptomları değil, sorunun
kökenini düzelterek gerçek sağlımıza kavuşabiliriz. Acımızı ve
korkularımızı bastırarak veya belirtileri biyokimyasal ilaçlarla
bastırarak geçiştirmeye çalışmak üzerinizde daha ağır etkiler
yaratır. Bu sebeple çiçek özleri aspirin gibi bas ağrısını geçici olarak
dindirmek için kullanılmaz. Bas ağrısına sebep olan duygusal strese
etki eder, onun farkına varmamızı sağlar, pozitife odaklandırır.
Hastalıkların %99 kökeninin stres olduğunu düşündüğümüzde
çiçek özlerinin ne kadar farklı çalıştığını fark edebiliriz.

İlaç kullanırken çiçek özlerini kullanabilir miyim?
Çiçek özleri ilaç kullanırken kullanmanız daha yararlı
olacaktır. Hem fiziksel hem duygusal sağlığınıza kavuşmanıza
destek sağlar.
Alkole karşı hassasiyetiniz varsa çiçek özlerini nasıl
kullanabilirsiniz?
Çiçek özlerindeki alkol seviyesi sadece %20 dır ve bu çok
sulandırılmış bir haldedir, sadece çiçek özlerini suya kilitlemek için
kullanılır. Bir kaç damladaki alkol oranı %1′den daha düşük bir
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orandır. Bu orandan daha yüksek alkol, sindirim ve fermantasyon
sırasında vücudumuzda her gün oluşmaktadır. Yani bir kâse
patates kızartmasında çiçek özlerindeki 3-5 damla alkolden daha
fazla alkol vardır.

bir soruyla karşılaşırsanız bu soruya 10 üzeri bir puan
verebilirsiniz. Her çiçek grubunun puanlarını toplayın ve en yüksek
beş grubu bulun. Önemli olan cevaplarınızla olabilindiğinizce
dürüst olmanızdır ki şimdiki semptomlarınız ile size en uygun 5
çiçek özünün karışımını hazırlayalım.

Pek çok alkol bağımlısı ve alkole hassas kişiler çiçek
özlerinden çok daha fazla yararlanmışlardır. Hassasiyeti olan
kişiler için ekstra öneriler:

Arnica
*Bir şok veya travma sebebiyle fiziksel bedeniniz ile yüksek
benliğiniz arasında bir bağlantı kopması hissediyor musunuz?

- Su şişeniniz ya da büyük bardak suyun içine bir kaç damla
damlatın ve yavaş yavaş pipetle için.

*Bir ayrışma veya bilinçsizlik hissiniz var mı?
-Bitkisel Gliserin veya sirke ile de kilitlenebilir ama kullanım suresi
azalır.

*Geçmiş travmalarınızdan kaynaklanan potansiyel bir
hastalığınız olduğunu ya da fonksiyonel bozukluğunuz olduğunu
hissediyor musunuz?

-İçmek yerine kremlerinize veya banyo suyunuza katin.

Blackberry
Çiçek Özleri Testi

*İşlerinizi son dakikaya bırakıyor musunuz?

Bu test size en uygun olan Çiçek Özleri karışımını bulabilmek
için hazırlanmıştır. Her çiçek özünün altındaki soruyu okuyun ve
sonra her soruya olan duygusal reaksiyonunuza göre 1–10 arası bir
puanlama verin. Örneğin, eğer yüksek bir tepki hissettiriyorsa 10
puan ama çok düşük bir etki hissettiriyorsa 1 puan verin. Eğer
tepkisizseniz ya da soru sizin için bir anlam ifade etmiyorsa o
soruyu boş geçin. Eğer sorularda ilerlerken daha önce 10 puan
verdiğiniz bir sorudan daha yüksek bir duygusal tepki hissettiğiniz

*İdeallerinizi ve amaçlarınızı ortaya çıkarmada güçlük
hissediyor musunuz?
*Eklemlerinizde veya sindirim sisteminizde enerji eksikliğiniz
var mı?
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Black Currant

Borage

*Kimlik kayması veya krizi ile ilgili derin korkularınız var mı?

*Ağır kalpli misiniz? Yani üzüntülü ve melankolik misiniz?

*Var olmama veya egonuzu kaybetme korkunuz var mı?

*Zor durumlarla karşılaştığınızda kendinize güveninizi
yitiriyor musunuz?

*Atalarınızdan yüklendiğiniz suçluluk duygusu veya diğer
benzeri tortulaşmış duygularınız var mı?

*Depresif davranışlar deneyimliyor musunuz?

Bleeding Heart

Buttercup

*Duygusal olarak kendinizi bağımlı hissediyor musunuz?

*Düşük öz saygınız duygularınız var mı?

*Herhangi temel ilişkilerinizden biri korkuya dayalı mı?

*Kendi eşsizliğinizi ve içsel ışığınızı deneyimlemede veya
kabul etmede zorluk yaşıyor musunuz?

*Sizin için önemli bir ayrılmadan dolayı duygusal acı çekiyor
musunuz? Örneğin, ölüm, ayrılık veya taşınma (iş, ev vb.) gibi.

*Hayatınızda dönüşüm için yardıma ihtiyacınız var mı
( enerjisel veya fiziksel anlamda)?

Blue Early Viola
Chamomile
*Utangaç, içine kapanık mısınız veya grup içinde altta kalma,
ezilme gibi korkularınız var mı?

*Kolayca üzülür, modunuz düşer veya alınır mısınız?

*Baskılanmış öfkeniz var mı?

*Duygusal gerginliği bırakmada sorun yaşıyor musunuz,
özellikle mide ve karın bölgenizde?

*Çatışmaları çözmede zorlanıyor musunuz?
*Dikkat bozukluğu (ADD) veya duydu durum
dalgalanmalarından şikâyetçi misiniz?
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Chicory

Dandelion

*İstediğinizi elde etmek için manipülasyona(hileli
yönlendirmelere) başvuruyor musunuz?

*Gereğinden fazla gergin misiniz, özellikle bedeninizin kas
sisteminde?

*Sahipçi veya fazla talepkar mısınız?

*Fazla mücadeleci ve kendinizi zorlayıcı mısınız?

*Sevdiklerinizden “onlara onca yaptıklarınızdan sonra” size
karşı ilgisiz ve sevgisiz hissediyor musunuz?

*Yaptığınız şeyler için fazla planlayıcı mısınız, belki de bu
yüzden kızgınlık ve nefrete tutunuyor musunuz?

Chickweed

Dill

*Anda kalmakta zorlanıyor musunuz?

*Fazla stimulasyondan/uyarılmadan dolayı kendinizi yorgun
hissediyor musunuz?

*Utangaçlık veya çekingenlik yüzünden kendinizi özgürce
ifade etmekte zorlanıyor musunuz?

*Çevrenize karşı veya etrafınızda olan olaylara karşı fazla
hassas mısınız?

*Çözümlenmemiş duygulara gereğinden fazla takılı kalıyor
musunuz?

*Duyusal bir tıkanıklık hissediyor musunuz (duyma, görme,
koku, dokunma, tatma)?

Cinquefoil, Shrubby
Echinacea
*Korkuyla mı motive oluyorsunuz, özellikle ölüm korkusu?
*Ciddi bir travma yada benlik bilincinizi yıkıcı istismardan
dolayı kendinizi güçsüzleşmiş hissediyor musunuz?

*Günlük işlerinizi neşesiz, ilhamsız veya zevk almadan mı
tamamlıyorsunuz?

*Bağışıklık sisteminize yansıyan fiziksel veya duygusal bir
bütünlük kaybı gibi bir tehlike hissediyor musunuz?

*Soyut kavram ve fikirlerinizi açık ve öz bir şekilde ifade
edemiyor musunuz?
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*Genellikle kendinizi parça parça mı anda hissediyorsunuz?

*Geçmişte yapmış olduğunuz hareketlerinizden dolayı
çözülmemiş duygusal suçluluk hisleriniz var mı?

Evening Primrose
*Sevdiğiniz bir yakınınızın ölümü veya ayrılığı yüzünden acı
çekiyor musunuz?

*Kendinizi istenmiyor veya reddedilmiş gibi (hatta doğuştan
beri) hissediyor musunuz, hep hissettiniz mi?

Gaillardia
*İlişkilerinizde bağlılıktan kaçınıyor musunuz, cinsel veya
duygusal olarak baskılanmış hissediyor musunuz?

*Bir kriz sonrasında duygusal olarak kendinizi aşağıya
çökmüş gibi hissediyor musunuz?

*Ebeveyn olmaktan ya da kendi ebeveynlerinizden korkuyor
musunuz?
Fireweed

*Hayatınızın diğer etabına geçmek için sıcak ve nazik bir elin
yardımının ihtiyacını hissediyor musunuz (yeni bir odak, yol veya
ilişki gibi)?

*Önceki ilişkilerinizden negatif duygular taşıyor musunuz, bu
sizi yeni bir ilişkiye başlamak için korku dolu yapıyor mu?

*İlerleyebilmek için inancınız eksik mi, negatif duygulara veya
insanlara gereğinden fazla mı odaklandığınızı hissediyorsunuz?

*Kötüye kullanılmış enerji kalıplarını, alışkanlıklarınızı veya
bağımlılıklarınızı bırakma ihtiyacı hissediyor musunuz?

Goldenrod
*Grup veya aile bağlılığından kolayca etkileniyor musunuz?

*Diğerlerinden ayrıymış gibi hissediyor musunuz?
*Kendinize karşı dürüst olmakta zorlanıyor musunuz?
Forget-Me-Not
*Çevre baskısı veya sosyal beklentilere maruz musunuz?
*Yalnızlıktan, izole olmaktan, diğerleriyle bağlantınızın
kopmasından veya benliğinizin bir bölümünün kaybolmuş veya
unutulmuş olduğu hissinden şikâyetçi misiniz?

Indian Paintbrush
*Düşük enerjiniz veya yorgunluğunuz var mı?
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*Yaratıcı işlerin yoğunluğunu devam ettirecek fiziksel gücü
canlandırmakta zorluk çekiyor musunuz?

*Yüksek ruhsal amacınızla gerçek hayat ve iş arasında
bağlantı kurmada zorlanıyor musunuz?

*Yaratıcı güçleri fiziksel ifadelere dönüştürmede kendinizi
yetersiz hissediyor musunuz?

*Sinir boşalması veya cinsel isteksizlikten şikâyetçi misiniz?
Mullein

Iris
*İçsel sesinizi duymada kendinizi yetersiz hissediyor
musunuz?

*İlham veya yaratıcılığınız azaldı mı?
*Dünyanın sıradanlığı karşısında kendinizi aşağıya çökmüş
hissediyor musunuz?

*Kafa karışıklığı veya kararsızlık veya ahlaki güçsüzlük
yüzünden acı çekiyor musunuz?

*Hayatınızın sıradanlaştığını mı hissediyor musunuz?

*Kendinizi veya başkalarını kandırıyor veya yalan söylüyor
hissediyor musunuz?

Labrador Tea
Nastrutium
*Bağımlılıklarla mücadele ediyor musunuz?
*Her şeyi fazla analiz edip ‘kuru’ bir gerçekliğe dönüştürüyor
musunuz?

*Hayatınızda bir aşırılıktan diğerine zıplıyor veya herhangi
bir alanda aşırı bir dengesizlik deneyimliyor musunuz?

*Fazla ders veya işte çalışmaktan dolayı bitkin misiniz veya
kafanızda çok fazla zaman geçiriyor musunuz?

*Travmatik veya huzur kaçırıcı bir tecrübeden sonra kendinizi
tekrar merkezlemede zorluk çekiyor musunuz?

*Her şeyi çokça düşünmeye meyilli misiniz; belki de bu sizi
dar görüşlü ve öngörüsüz yapıyor mu?

Lady's Slipper
*İçsel otoritenizden uzaklaşmış hissediyor musunuz?

Pussy-Toes Everlasting
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*İlişkinizde derin ve uzun soluklu bağlılıklar yapmaya isteksiz
veya yeteneksiz misiniz?

Saskatoon
*Kendi ihtiyaçlarınız ile hizmet ve diğerlerine ilgi bakım
sorumluluğunuzu nasıl dengelemeniz gerektiği konusunda yardıma
ihtiyacınız var mı?

*Hayatınızı kendi perspektifine getirme ihtiyacınız var mı?
Yani önemli olan şeyleri ortaya çıkarmak istiyor musunuz?
*Hayatınızda bir değişim ve dönüşüm zamanı mı?

*Psikolojik olarak yıpranmış hissediyor musunuz?

Red Clover

*İlişkilerle ilgili bıkkınlık hissediyor musunuz, kendinize olan
sevgiyi canlandırmaya ihtiyacınız var mı?

*Toplumsal histeri ve anksiyeteye karşı duyarlı hissediyor
musunuz?

Self Heal

*Panik, ekonomik kriz, politik olaylar, dini olaylar veya diğer
‘grup düşüncesi’ veya medyadan kolayca etkileniyor musunuz?

*Kendi iyileşme sorumluluğunuzu alma da sıkıntı çekiyor
musunuz?

*Bir grup içerisindeyken (aileniz veya diğer gruplar)
bireyselliğinizi kaybediyor musunuz?

*İyileşme ve zindelik için gereken spritüel motivasyondan
yoksun musunuz?

Saint John's Wort

*Dışsal yardıma gereğinden fazla bağımlı mısınız?

*Gereğinden fazla genişlemiş bir duygusal durumunuz
sebebiyle psişik ve fiziksel savunmasızlık hissediyor musunuz?

Shasta Daisy
*Gerçekliği fazla analiz ediyor musunuz?

*Rüyalarınızdan korkuyor veya rahatsız oluyor musunuz?
*Bilgileri bir bütün yerine dağınık ufak parçalar halinde mi
görüyorsunuz?

*Fiziksel veya duygusal olarak depresif misiniz?
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*Kafanız karışık veya daha iyi odaklanmaya ihtiyacınız
olduğunu hissediyor musunuz?

*Otorite figürleri ile zayıf bağlarınız var mı, babanız veya
benliğinizin maskülen yanıyla?

Shooting Star

Sweetgrass

*Derin bir yabancılaşma hissiniz var mı?

*Enerji blokajlarınız olduğunu ve bunun zindeliğinizi
örttüğünü hissediyor musunuz?

*Dünyada evinizde gibi hissetmiyor musunuz veya kendinizi
insan gibi hissetmediğiniz oluyor mu?

*Bir ‘şifa seansı’nda alınan yararlı enerjiye tutunmak istiyor
musunuz veya daha uzun süreli bir sonuç ve tamamlanma getiren
bir seremoniye?

*Bilmediğiniz bir yere karşı ‘ev özlemi’ çekiyor musunuz?
Snapdragons

*Evde, işte veya diğer ortamlarda uyumsuzlukları temizleme
ihtiyacı hissediyor musunuz?

*Sözlü olarak kendinizi agresif ve düşmanca hissediyor
musunuz?

Sweet Pea

*Baskılanmış veya yanlış yönlendirilmiş libidonuz var mı?

*Sosyal topluluklarla veya Dünya’daki yerinizi bulmakla ilgili
bağlar kurmakta zorlanıyor musunuz?

*Ağız ve çene gerginliğiniz var mı veya uygunsuz ısırma,
kapma veya yeme davranışlarınız?

*Kendinizi evsiz veya yerinden kaymış hissediyor musunuz?

Sunflower

*Çok sık seyahat ediyor musunuz ya da sıklıkla taşınıyor
musunuz?

*Dengesizlik kalıplarınız veya çarpıtılmış benlik bilinciniz
olduğunu hissediyor musunuz?

Tansy

*Düşük öz güven veya kibirliliğiniz var mı?

*Uyuşuk hissediyor musunuz?
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*İşlerinizi son ana bırakıyor veya ileri adımlar atmakta
zorlanıyor musunuz?

*İlgisiz ve hayatınızda ne olursa olsun kayıtsız mısınız?
*‘Bununla yaşamayı öğrenmek zorundayım’ gibi bir tavrınız
var mı?

*Benliğinizin gerçek niyetlerinin, yeteneklerinizi ve
becerilerinin altını kazan veya düzenini bozan alışkanlıklarınız var
mı?

*Hayatınızın kalitesini artırmak için motivasyon eksikliğiniz
var mı?

Tiger Lily
Wormwood
*Kendinizi fazla saldırgan veya rekabetçi hissediyor
musunuz?

*Başkalarının veya kendi geçmiş eylemleriniz sebebiyle
oluşan öfke ve dargınlığı bırakmada zorluk çekiyor musunuz?

*Başkalarına karşı düşmanca tavırlarınız var mı?
*Eski enerji kalıplarınızı, kötü alışkanlıklarınızla veya
bağlantılarınızla ilgili bilinçsiz bağları koparmak ve geride
bırakmak istediğinizi hissediyor musunuz?

*Fazlasıyla yang enerjili yani erkek enerjili misiniz, bu yüzden
ayrımcı eğilimler yaratıyor musunuz?
Trembling Poplar

*Rüya dünyasının veya spirituel çalışmalarınızın
tamamlanmışlık hısını ve derslerini günlük hayatınıza getirmeyi
ister misiniz?

*Bilinmeyen bir nedenden ötürü endişe, beklenti veya
rahatsızlık hisleriniz var mı veya kolayca korkar mısınız?

Yarrow, Pink
*Başınıza ‘kötü’ bir şey gelecek ama bunun ne olduğu
hakkında belirsiz gibi endişeleriniz var mı?

*Sempatik güçlere karşı yani bedene yakın etkileşimlere karşı
dengesiz hissediyor musunuz veya duygusal açıklıktan yoksun
musunuz?

*Genel anlamda bir korku ile uyanıyor, rüyalar görüyor veya
günü ne getireceğinden korku dolu musunuz?
Wild Rose, Alberta
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*Aşırı derecede absorbe edici duygusal veya aurik alana mı
sahipsiniz, kalbinizi açabilmek için korunmaya ihtiyacınız
olduğunu hissediyor musunuz?

*İçinizden ve kendinizden ziyade yardımı dışarıdan mı
arıyorsunuz?

*Diğerleriyle birleşirken/yakınlaşırken fonksiyon
bozuklukları yaşıyor musunuz?

En yüksek 5 Çiçek Özü:
1.

Yarrow, Yellow

2.

*Çevresinden veya etrafındaki insanlardan kolayca etkilenen
dışarı dönük bir yapıda mısınız?

3.
*Kendinizi savunmasız hissettiğinizde içe kapatarak veya
asosyalleşerek koruma altına almaya çalıştığınızı hissediyor
musunuz?

4.
5.

*Korunma veya sosyal maskeleme adına maddelere
bağımlılığınız var mı?
Yarrow, White
*Başkalarına ve çevrenize karşı aşırı savunmasızlık hisleriniz
var mı?
*Negatif etkilere ve psişik toksinlere karşı fazlasıyla emici
veya tükenmiş hissediyor musunuz ya da ‘sızıntılı aura’nız
olduğunu hissediyor musunuz?
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olduğunu anlamamızı sağlar. Her kulakta 20,000 tane sinir hücresi
vardır ve her hücrede 100 tane kıl bulunmaktadır.

Şamanik Duyu Mumları

Orta kulak, kulak zarının dışındadır ama tamamıyla hava
geçirmez değildir. Östaki borusu burunun arkasından ve üzerinden
geçerek havalandırma sağlar. Esnediğimizde veya
yutkunduğumuzda kas kasılması ile açılır. Yoksa kapalıdır.
Esnemek veya yutkunmak kulak zarlarındaki hava basıncını
dengeler. Basıncı dengelemek çoğunlukla bir ihtiyaçtır.
Kulağı anlamak

Şamanik Duyu Mumları ile Kulak Terapisinin Yararları

Kulaklarımız duyma ve denge organımızdır. Üç bölümden
oluşur; dış, orta ve iç kulak. Dış kulağın iki bölümü vardır, kulak
kepçesi ve dış duyma kanalı. Dış ve iç kulakların öncelikli özelliği
sesin toplanması ve yayılmasıdır. Orta kulak veya timpan oyuğu
temporal/şakak kemiğinde kovuklu küçük bir oyuktur. Görevi
gelen ses dalgalarını güçlendirmek ve sonra bu dalgaları iç kulağa
kolayca gidecek şekilde mekanik titreşimlere dönüştürmektir. İç
kulağında iki parçası var; biri kemikten diğeri de onun içindeki
zardan oluşuyor. İkisinin de karışık şekilleri var, bu yüzden onlara
labirentler diye isim takılmış. Her labirentin üç bölümü var:
vestibüler kemikli kısım, yarım daire kanallar ve koklea iç kulak
salyangozu. İç kulak alıcı sinirler vasıtasıyla mekanik titreşimleri
alıp beyine iletir. Ses dalgalarını analiz etme görevi vardır ve
bedenin dengesini sağlama mekanizması da buradadır. Yarım daire
kanallarının içindeki akışkan biz hareket ettikçe sarmal halinde
döner ve küçük saç teli benzeri hücreler bunları algılar. Bu kıllarda
küçük kristaller bulunmaktadır. Hareket ettikçe yerçekimi kuvveti
bu kılların eğilmesine sebep olur ve yukarı veya aşağının neresi

Kulak terapisi bilinen en eski ve doğal birikmiş kulak kiri
temizleme yöntemidir. Diğer yöntemlerden daha naziktir. Kulak
terapisi kulaktaki kirin, toksinlerin ve birikintilerin atılmasına
yardımcı olur. Sinir uçlarındaki ve meridyen kanallarındaki basıncı
azaltır. Özellikle altı tane yang meridyen çizgisi kafa bölgesinin
içinden geçmektedir; mumların sıcaklığı ile canlanırlar. Kulak tüm
akupunktur noktalarını ihtiva eder bu yüzden mumculuk ile bu
noktaları da aktive etmiş oluruz, bedeni holistik anlamda etkileriz.
Hipofiz bezi, koklama ve görme yetilerini de aktive eder. Bu
aktivasyon kişide derin bir gevşeme yaratır ki bu kişinin tüm
görünmeyen bedenleri (zihinsel, duygusal, ruhsal) için fayda sağlar.
Konveksiyon denilen bir yöntemle yumuşayan kulak kiri ve
toksinler okside olarak buharlaşır ve dışarı atılır. Bedenlerimizin
büyük bir yüzdesi %80 ve daha fazlası sudan oluştuğuna göre
bedenlerimizin harika bir ısı iletkeni olduğunu söyleyebiliriz.
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Osmoz/geçişim, mumdaki duman ile kanallar içinde dolaşmasına
izin vererek geçtiği bölgeleri arındırır.

temizlemede güçlü etkileri olduğunu biliyorlardı. Dolayısıyla
mumculuğun duyuları artırdığına inanıyorlardı.

Kulak terapisi tıpkı ılık bir banyo yapmaya benzer esasında;
sıcaklık ile kaslar gevşer ve dolaşım sistemi sizin rahatlamanıza
yardımcı olur. Atardamarlar daha fazla oksijenli kan dolaşımı
sağlar, lenfatik sistemdeki stimulasyon hücresel birikinteleri atar.

Hopi yerli halkın mumculuğu Avrupa’ya farklı metotlarla
getirdikleri belgelenmiş, özellikle de şu yöntemler kullanılmış:
!

İçi boş yuvarlak sopalar

Aynı zamanda şamanik açıdan ateş yakarak temizler ve
dolayısıyla kişinin negatifleri, kafasında biriken düşünceleri de
ateşle beraber doğaya geri salınır. Arındırıcı bir ritüel olarak da
görülebilir.

!

Yuvarlanmış yumuşak kabuklar

!

Sığırkuyruğu otu çubukları

!

Mısır püskülü

!

Çeşitli geniş bitki yaprakları

!

Sırlanmış çömlekler

!

Parşömen tomarları

!

Keten kumaşlar

!

Bambu

!

Yuvarlanmış kâğıtlar

Tarihçesi
Kulak terapisinin izleri binlerce yıl eskiye dayanmaktadır.
Belki de milattan önce 2500 yıllarına denilebilir.
Atlantalılar, Mısırlılar, Hindistanlılar, Avrupalılar, Asyalılar
ve Amerikan yerlileri gibi değişik kültürlerde benzer kafatası
temizlikleri bulunmaktadır. Mısırlılar papirüs yapraklarını
balmumu ve bitkilerle beraber kullanarak başlamışlar, zamanla
sırlanmış çömlek hunileri ile bitkisel dumanları ve keten
tohumundan yapılma kumaşları kullanmışlar. Kadim
medeniyetlerden Aztekler, İnkalar ve Mayalar da kulak
mumculuğunu terapatik ve spirituel ritüeller olarak kullanmışlar.
Meditasyonu artırdığına ve spiritüel yetenekleri geliştirdiğine
inanılırdı. Mısırlılarla benzer şekilde hissettiler fakat aynı zamanda
tepe, üçüncü göz ve boğaz çakralarındaki enerji blokajlarını

Belirtilen bu maddeler bitki tütsüleri ile harmanlanmış. Tarih,
ateşin arınma ve temizlenme sürecini sembolize ettiğine işaret
ediyor. Bugünde kulak mumculuğu hala çeşitli yerli halklar ve
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kültürler arasında kullanılmaktadır. Fakat pek çok medikal
doktorun bu yöntemi hiçe saydığını belirtmekte fayda var.

Kulak terapisi sinir uçlarında birikmiş birikintilerin
atılımında kataliz görevi görür. Enerjinin daha temiz ve kolay
akmasına yardımcı olur, temizler. Saldırgan olmayan nazik bir
yöntemdir. Kulak kiri kendisini 24 saat içinde yeniler, canlandırır.
Bu yüzden mumdan sonra 24 saat banyo yapılmaması gerekir.

Nasıl Çalışıyor?
Şamanik duyu mumları huni şeklinde içi boş bir boru
şeklindedir ve bir vorteks (vakum) yaratır. Kulak kiri, toksinleri ve
birikintileri bu düşük basınç ile dışarı atılır. %100 doğal
maddelerden yapılmalıdır. Konik ucu kulağa yerleştirilir ve üstteki
uç yakılır. Bu soba bacası efekti yaratarak bu bölgedeki fiziksel ve
enerjetik blokajları dışarı çeker. Belgelenmiş yararları arasında
şunlar yer alır:
!

Balmumu doğal E vitamini ve propolis içerir arılardan gelen
doğal dezenfektan özelliği vardır. Aromaterapi ile şekillenebilir.
Örneğin, nane yağı zihinsel açıklık getirir, mukus tabakasını çözer
ve oldukça uyarıcıdır. Lavanta yağı, sakinleştirici, rahatlatıcı, sinir
yatıştırıcıdır. Çay ağacı yağı, enfeksiyonlara, bakteri, virüs ve
funguslara iyi gelir. Okaliptüs ise grip ve soğuk algınlığıyla savaşır,
solunum problemlerinde kullanılır.

Vertigo ve sinüs irritasyonlarında rahatlama

!

Gerilim ve basınç enerjilerinde yumuşama

!

Baş ağrısı ve migren ağrılarından kaynaklanan iç basıncın

İki ile yedi seans arasında en güçlü fayda alınır ama üç ve dört
seans genellikle yeterlidir. Kulak zarı veya kanalı zarar görmüş
kişilere uygulanmaz.

dengelenmesi
!

Eski birikmiş kulak kirinin nazikçe dışarı atılımı, duyma

yetisine destek
!

Burun ve kulak kanallarındaki tıkanıklık ve üşütmenin

iyileşmesine yardımcı olur.
!

Kulak çınlamalarında da fayda gösterdiği söylenmektedir.
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yarar. Fakat sunu hemen belirtmeliyim ki, burcunuza Gore tas
almak ticari bijuterilerin bir oyunudur. Çünkü hepimizde 12
Zodyak burcunun, her birinin farklı derecelerde enerjileri vardır.
Bu demek olmuyor ki 12 Zodyak burç taşını üzerinizde taşıyın ama
sadece bu bakış açısı size bir ayin burç taşına sınırlayan bir alana
çektiğini gösteriyor. Taşların arasında olduğunuzda size kendisine
en çok çeken taslar, yani iç sesinize kulak verdiğinizde gözünüze
çarpanlar sizin için doğru olan taslardır. Siz kendiniz için en iyi
olanı bilirsiniz.
Bizi nasıl etkiliyorlar?

Şifalı Taşlar ve Çakralarımız

İnsanoğlu kendi içinde bir evrendir demiştik. Mineral tasların
çalışma alanlarında vücudumuzdaki yedi tane enerji noktalarıdır.
Bunlara çakra denir, çakra Sanskritce’de çark anlamına gelir. Yani
içimize emdiğimiz ve dışarıya verdiğimiz kozmik yasam
enerjilerinin birbirleriyle etkileşim halinde oldukları enerji
çarklarımızdır.

Fiziksel olarak var olan her şey bir enerji şeklinin dışsal bir
manifestosudur ya da titreşimsel derecesidir veya bu titreşimlerin
kombinasyonlarının derecesidir. Bu bağlamda şifalı taşlar/
kristaller dünyanın damar ağı olan madenlerden çıkarılmaktadır.
Her bir mineral taşın kendine özgü bir titreşimi, etkileşimi ve
özelliği vardır. Taşların titreşimlerinin şifa/iyileştirme, enerji
verme, uyum sağlama ve ruhsal rahatlatma gibi insan vücudunu
etkileyen özellikleri vardır. Fakat şunu belirtmek lazım ki, hiç bir
tas/Kristal direkt olarak fiziksel bedenimize etki etmez. Ama
minerallerin frekansları ve manyetik alanları insanların manyetik
alanlarında işlev görür. Bu da demek oluyor ki, bir mineral tasa
dokunmak, hastalığı veya enerji blokajlarını hemen tedavi etmez.
Mineral tasların enerji yapıları ve dalga boyları farklı sekilerde
çalışır. Kimi tas, fiziksel olmayan bedenlerimizde ise yaradığı gibi
bazıları da fiziksel alanımıza daha çok etki ederler. Tasları aksesuar
olarak uzun sureli takmak faydalarını daha çabuk hissetmemize

Bedenimizdeki yerleşimleri de endokrin bezlerimizin
bulunduğu noktalardır. Endokrin sistemimizin kanalsız iç salgı
bezleri, büyük sayıdaki fizyolojik yapımızı çalıştıran, etkileyen
kimyasal ağımızdır.

Endokrin bezlerimizin salgıladığı hormonlar, kanımızda
kimyasal haberciler olarak görev görür ve dolayısıyla hücresel
çalışmamızı etkilerler.
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Endokrin bezleri ile Çakra Enerji noktalarımız arasındaki
bağlantıyı ve hangi minerallerin bu noktalarda özellikle ise
yaradıklarını kısaca inceleyelim:

hareketi meditasyondur veya ibadettir. Zihinsel hareketi Kozmik

Pineal Gland/ Epifiz bezi: ‘Uyku paternini ve mevsimsel
fotoperiyotları düzenleyen melatonini salgılar. Diğer ismi pineal
bezdir.’ (Vikipedi).

Alternatif tıbbin bakış acısı hastalıkların serbest akmayan ya
da bulanmış enerji akışından meydana gelmesidir. Tepe
Çakrasında olan bir blokajdan dolayı ortaya çıktığı düşünülen
hastalıklar ve sebepleri şunlardır:

Dr. Selim Aydin’in internette bulduğum bir makalesinden bir
alıntı yapmak istiyorum. “Epifiz bezine, uyku düzenlenmesi ile ilgili
mekanizmalarda rol verilmesinin yanında, insanın geceleyin
metafizik dünyaya daha açık hâle gelmesinde de vazife verildiği
gösterilmiştir. Gündüz veya ışıkta, epifiz bezi aktivitesi oldukça
düşüktür. Dolayısıyla insan bedeni, manevi âlemlere açıklık
noktasından tam olması gereken seviyede değildir. İnsanın ışığa ve
gün uzunluğuna bağlı biyolojik ritimlerini düzenlemede iş gören
epifizden salınan nörohormonlar, insanın biyolojik sistemini ışık
yokluğunda (geceleyin), manevi âlemlerle irtibata açık hâle
dönüştürür. Işıkta (gündüz) ise, maddî dünyaya daha çok açık hale
getirir. Bu çerçevede “gündüzün çalışma, gecenin de istirahat için
hazırlandığını” belirten ayet çok manalıdır.”

•Bas Ağrısı- Bastırılmış duygu ve düşüncelerden dolayı fazla
yüklenilmiş zihinlerde ya da sabit fikirli/takıntılı kişilerde daha

Bilinçtir. Duygusal hareketi, var olmaktır.

yaygın görülür.
•Epilepsi- Bizim fiziksel, duygusal ve ruhsal
bedenlerimizdeki iletişim kopukluğumuzdan ileri gelir.
•Felç- Hayati reddetmemize neden olan derin travmalar
sonucu oluşan belirli bir bölgeye enerji gönderilmemişidir.
•Parkinson Hastalığı- Geçmiş/Gelecek korularımızdan ya
da fiziksel bedeni hareketlerimizde rahatsızlık duymayla ilgili
sarsıntıdır.
•Yüksek Tansiyon- Öfke ve bu duyguların bastırılmasından
kaynaklanır.
Taç Çakrasını Aktive eden Mineraller:

Tepe/Taç Çakrası:
Bizim Yaratıcı ve Evrenle olan bağlantımızdır. Saf bilincimizi
simgeler. Mor Menekşe renginde tasvir edilir. İçsel bilgeliğimizle
ilgili konuları anlatır. Fizyolojik olarak Merkezi Sinir Sistemimizi
ve Beynimizi etkiler. Sinir ağı noktası Celebral kortekstir. Fiziksel

Celestite- Yüksek titreşime sahip yeni
nesiller için öğretici bir tastir. İlahi enerji
ile doldurulmuştur. Kalbinizi arındırır ve
şans getirir. Yaratıcılık getiren bir tastir,
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sanatçılar için uygundur. Kulak ve göz sorunlarında kullanılır.
Hücreleri düzenler, toksinleri atar. Kişiye, ortama sükûnet ve huzur
getirir. Enfeksiyonların temizlenmesinde faydalıdır. Anne sevgisi

gibi elektronik aletlerin yanına konulmalıdır. Tansiyonu
düzenlediği ve beyin fonksiyonlarını güçlendirdiği bilinmektedir.
Sistemsiz olarak çıkan kuvars cam, radyo, mikrofon, saat

vardır.

yapımında da kullanılmaktadır.

Mavi Safir- Zihni ve ruhu etkinleştirir, zihinsel çeviklik
sağlar. Baş ağrıları, göz problemleri, baş dönmesi ve iç kulaktaki
dengesizliklerde kullanılması tavsiye edilir. Ayrıca mavi renk kişiyi
dinlendirir.

Ametist- Neolitik cağdan beri özellikle Mısırlılar tarafından
teşbih ve nazarlık olarak kullanılmıştır. Kilisede din adamları
yüzüklerini ametistin yaptırırlardı. Ev ve is yeri enerji temizliğinde
kullanılır. Auranizi koruyarak negatife enerjilerden size korur.
Ruhsal-Duygusal-Mantık çerçevesinde denge kurmanızı sağlar.
Beyin fonksiyonlarını harekete geçirir. Kişinin sezgi gücünü artırır.
Özellikle bağımlılıklarda; alkol, uyuşturucu gibi… Kullanılması
önerilir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Migrene çok faydalıdır.
Migreni olan kişiler bir parça ametisti âlin çakralarına düzenli
olarak tutarak migren ataklarını hafifletebilirler. Düzenli bir
şekilde Ametisti âlin çakrasına tutarak migrenlerini kendi baslarına
tedavi etmiş olurlar. Uykusuzluk, gece korkuları ve
karabasanlardan kurtulmak için yastığınızın altına bir parça
Ametist koymayı deneyin.
Not: Şizofreni gibi zihinsel rahatsızlıkları olan kişiler bu taşı
kullanmamalıdır. Hiperaktivitesi olan çocuklarda
kullanılmamalıdır.

Taç Çakrasını Dengeleyen Mineraller:
Kristal Kuvars- Quartz kelimesi Yunanca “ire” buz
kelimesinden türemiştir, tarihte quartzin suların donmasıyla
meydana geldiği inanılmaktaydı. Kristal kuvars pek çok
medeniyetin manevi inancının temelini oluşturmuştur. Dünyadaki
en güçlü tedavi edici ve enerji yükseltme özelliği olan bir tastir.
Kasları geliştirir ve radyasyona karsı korur. Kristal kuvars enerji
titreşimlerini kişinin ihtiyacı olduğu düzeyde ihtiyacı olan
noktalara gönderir. Organları temizler ve geliştirir. Kişinin
ruhunun derinliklerine temas eder, ruhundaki sıkıntıyı temizler ve
fiziksel vücutta bağlantılı olarak zihinsel fonksiyonlara olumlu
etkiler bırakır. Düşüncelerinizde planladığınız, amaçladığınız
tepkilerinizi fiziksel yeteneklerinizle birleştirmenizi ve çevrenize en
doğru şekilde yansıtmanızı sağlar. Sinir sistemini uyarır.
Tırnakların ve sacların uzamasını destekler. Vücuttaki fazla
elektriği alır, eksik olan enerjiyi tamamlar. En belirgin özelliği,
radyasyonu toplamasıdır. Bunun için, bilgisayar ve cep telefonu

Pituitary Gland/Hipofiz Bezi: ‘Hipofiz hormon üretip
salgılayarak Homeostasiyi düzenler. Bunu bütün iç salgı bezlerini
denetleyerek yapar. Bu anlamda hipofiz, endokrin ve sinir sistemi
arasındaki en büyük organizasyon ağını kontrol eder.’ ‘Vikipedi’.
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Alın/Üçüncü Göz Çakrası:

görev alır. Hipofiz bezimiz etrafımızdaki geniş bir elektromanyetik
alandan stimule olur.

Görme merkezi, fiziksel ve duru görü merkezidir. Kendimizle
tamamen bir ilişki kurduğumuzda, bütün istek ve arzularımızın
dışında zihnimizden ötesini görebilmeyi ve bilgi ile bilgeliğe açılan
bilince gitmemizi sağlar. Eğer bu çakra da blokaj varsa, bilgiyi ilim
ile karistiririz yada kendimizi içgüdüsel gücümüze kaptırıp, bunu
kişisel çıkar veya spritual kibrimiz için kullanırız. Rengi beyaz yada
indigo mavisidir. Yüksek ve düşük benliklerimizin dengelenmesi e
içsel gücümüzün rehberliğine inancımızla ilgili konuları anlatır.
İlgili omurilik bölgesi ilk cervical vertabradir. Fizyolojik sistemi
endokrin ve sinir sistemidir. Sinir ağı hipotalamustur. İçsel
hareketi sezgidir. Duygusal hareketi zihinsel açıklıktır. Ruhsal
hareketi meditasyon veya ibadettir.

Alın Çakrasıyla bağlantılı Endokrin dengesizlikleri/
imbalance:

Hipertiroidizm- Tiroit bezinin aşırı çalışması. Geleneksel
tıbbın öngördüğü ilaçlarla beraber dinlenilmelidir. Soğan suyu,
lahana, ıspanak yararlıdır. Dikkat edersiniz ki bu sebzelerin de
rengi dengeleyici yeşildir.

Hipotiroidizm- Bu bebeklerde ve çocuklarda gelişimi
duraklatabilir. Medikal tedavi ile birlikte Kelp ve manganez içeren
tamamlayıcı mineraller alınmalıdır. Ezoterik anlamda boğaz ve alın
çakralarına daha fazla enerji gönderilmelidir. Beyaz ışık terapisi ve
Kristal/Şifalı tas terapisi de yararlıdır.

Alın çakmasıyla bağlantılı hastalıklar genellikle yine baş
ağrısı, kafatası içindeki problemler: gözler ve kulaklardır. Eğer çok
stresli bir dönemdeyseniz ve sürekli başınız ağrıyorsa, alın
çakranıza önem verin. Belki de bu noktaya yeterince meditasyon/
ibadet yada imgeleme gibi yöntemlerle beslemiyorsunuzdur. Eğer
bilgisayarın önünde çok fazla oturursanız gözlerinizdeki
fotoroseptorler(ışığı algılayıcılar) strese girer ve dolayısıyla bas
ağrısına sebep olurlar. Bu durumlarda yeşile bakmak, özellikle
ağaçlara, çimenlere gözlerinizi rahatlacaktır, sonuçta doğa

Uyku Problemleri- Bu melatonin/serotonin çıkışıyla ve
ışığa olan tepkimizle ilgilidir. Bir terapist/şifacı tarafından boğaz ve
alın çakraları dengelenmelidir.

bütünümüzün faydasına çalışır.
Alın Çakrasını Aktive eden Mineral Taslar:
Hipofiz bezinin melatonin ve serotonin salgılaması sebebiyle
de meditasyon öncesi yada stresliyken rahatladığımızda bu salgılar

Pırlanta- Pırlanta toprak ananın bize sunduğu en sağlam
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taslardan biridir. Eğer pırlantayı aksesuar olarak kullanırsanız,
mevcut enerjinizi alanınızı yükseltecektir. Yani bizi daha mutlu
yada daha üzgün yapabilir. Duygularımız neyse onu yükseltir.
Güçlü bir temizleyicidir. Böbrek ve Safra kesesi taslarının

Eski Mısırlılar Lapis Lazuli’nin tozlarını ilaç yapımı ve makyaj
malzemesi olarak kullanmışlardır. Rönesans döneminde de sanatı
etkileyen bir tas olmuştur. Stresin olumsuz etkilerini çabucak
giderir. Fiziksel/Duygusal/Mantıksal/Ruhsal seviyedeki dengeyi
korur. Bu denge çok önemlidir, çünkü bu seviyelerin herhangi
birindeki dengesizlik depresyona yol acar. Depresyonun üstesinden
gelmeyi sağlar. Özellikle vücudun hormonsal dengesini sağlar. Bas

oluşumunu önler. Yaraların iyileşmesini hızlandırır.

dönmesini hafifletir, kan basıncını düşürür.
İskelet sistemimizi
olumlu etkiler.
Zihinsel/Duygusal
alanda, Lapis lazuli
derin hücresel
hafızamıza girer,
acılarımızı ve
korkularımızı
kabullenmemizi
sağlayarak daha
yüksek bir bilinçle
ulaşmamızı sağlar. Bu
olduğu zaman, hayatin zorluklarıyla daha kolay bas edebiliriz.

Alın Çakrasını Sakinleştiren Mineral Taslar:
Zümrüt- İsa’dan beri 1300’li yıllardan beri Mısır’da bilinen
bir tastir. Beril grubunun, yeşil renkli turudur. Hz. Musa’nın “On
Emir’i zümrüt bir plakaya yazılmış halde halkına indirdiği söylenir.
Eski Roma’da zümrüt doğurganlığın sembolü ve Venüs tanrısını
temsil ettiği bilinmektedir. Bu çakrayı renk titreşimiyle
sakinleştirir. Migren tedavisinde yine Zümrütün titreşimleriyle
yapılan suyunu içebilirsiniz. Göz ağrılarına iyi gelir ve görme
gücünü yükseltir. Bas dönmesini önler, sara hastalığına iyi gelir.
Evlilikte mutluluk, huzur ve sadakati artırır. Fiziksel ve ruhsal
açıdan genç kalmamızı sağlar. Annelik duygularını güçlendirir.
Kadın ve erkekte üretkenliği artırır.

Alın Çakrasını Dengeleyen Mineral Taslar:
Tiroit Bezi: Vücudun hücre metabolizmasını kontrol eder.
Hücrelerin besinleri ve oksijeni enerjiye çevirme hızı Tiroit
hormonunun kontrolündedir.

Lapis Lazuli- Orta Çağdan beri kullanılmakta- belki de daha
eski- olan bir tastir. Latince ‘mavi tas’ anlamina gelir. Persçe’de
‘lazhuwara’ kelimesinden türemiştir, bu kelime ‘mavi’
anlamındadır. İsa’dan önce 3100 yılından beri takı ve mücevher
yapımında Mısırlıların tercih ettiği bir tas olmuştur. Ayni zamanda
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Boğaz Çakrası:

Bu çakradaki eksik enerji akışı(hipo-), kendimizi korkmuş,
ürkek, çıkarcı, manipulatif ve cinsel iliksiye korkak hissettirir.
Bu çakradaki fazla enerji akışı(hiper-), bize dogmatik bir doğa
verir, kibirlilik, kendini hakli görme ve fazla konumsa gibi etkiler
yapar. Bu tur insanlar seksüel olarak da dominant ve zorlayıcı

İfade merkezidir. Kendini ifade edememe, dili yanlış
kullanma ve yaratıcılığın engellenmesi bu enerjinin tıkandığını
gösterir. Rengi açık mavi/türkuazdır. Kalbimiz ve zihnimiz
arasındaki köprüyü oluşturur. İletişim ve istekle ilgilidir. Spinal
bölgesi 3. Cervical vertabradir. Fizyolojik sistemi solunum yoludur.
Sinir ağı cervical gangliadir. İçsel hareketi ifadedir. Fiziksel
hareketi iletişimdir. Zihinsel hareketi akıcı düşüncedir. Duygusal
hareketi bağımsızlıktır. Ruhsal hareketi güvendir.

olabilirler.

Bu çakrayı temizlemenin en kolay yolu, parmaklarınızla
boğazınızı üç kere hafifçe vurmaktır. Kendinizi ifade etmekte
zorlandığınız anlarda bunu yapmayı hatırlayın.

Fiziksel olarak Boğaz Çakrası tiroit dengeleyici hormonlarla
ilişkilidir. Boğaz çakrası üst çakralardan mesajlar alır: “Vücudun bu
hızda büyüyecek”. Tıkanıklığında tedavi edilmesi gereken

Bu çakra dengelendiğinde, kendimizi ifade etme seklimiz
şarkı söylemek gibi olur. Kalbimizdeki duygulara sekil verir,

hastalıklar şunlardır:

hatta telepatik iletişimi de hızlandırabilir.
Graves Disease- Hipertirioidizme bağlı, gözlerin ileri fırlak
olduğu ve tiroit bezinin büyüdüğü bir hastalık; egzoftalmik guatr.
Hipotiroid/Guatr.
•Hipertiroid.

Boğaz Çakrasını Aktive eden Mineral Taslar:

•Hiperparatiroidizm ve hipoparatiroidizm.
•Yorgunluk/Bitkinlik
•Mavi Topaz- Evrenin size enerji vermesini sağlar. Zihin
açıklığı sağlar. Olaylar karşısında doğru taraf olmayı ve doğru
kararlar vermeyi sağlar. Kişisel yetenekleri sergilemek için
cesaret verir. Genel olarak topaz, ruhsal ve bedensel açıdan güçlü
bir iyileştirici etkiye sahiptir. Migren ağrılarının hafiflemesine

•Sindirim ve Kilo problemleri
•Boğaz ağrısı, boyun ağrısı ve kafanın arkasındaki ağrılar.

yardımcı olur. Boğaza yakin taşınmalıdır.
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Panik atakları engeller. Boğaz ağrılarını dindirir.
•Sarı Topaz- Fiziksel olarak isler. Özellikle hipotiroidi olan
kişiler, sari topazla bunu dengeleyebilirler. Sinir sistemimizi ve
metabolizmayı güçlendirir.

•Krizokol- Kadın ve erkekteki dişil enerjilerin güçlenmesini
sağlar. Kişinin kendini nazik bir şekilde, tüm güçlerini ve olumlu
özelliklerini etrafına sunması için yardımcı olur. Stres, asabiyet,
korku kökenli düzensizlikler ve panik halini ortadan kaldırır. Tiroit
bezi ve adrenalin salgısını düzenler. Denge taşıdır. Sakinlik ve iç
huzur verir. Yaratıcılık ve tatmin duygusu verir. Boğaz ve
tongillerdeki enfeksiyonlarla savaşır.

Boğaz Çakrasını Sakinleştiren Mineral Taslar:

•Safir ve Zümrüt bütün çakraları sakinleştirir.
•Kristal Kuvars ışığı 90 derece kırarak sürekli bedene ışık

Thymus/ Timüs: On mediyastinde bulunana bir bez olup,
puberteye kadar yaptığı hormonal kemiklerin ve genital bezlerin
gelişmesine ve sinir çalışmalarına tesir eden, bağışıklık sisteminin

girmesini sağlar.

gelişiminin önemli bir parçasıdır, sonar küçülür.
Boğaz Çakrasını Dengeleyen Mineral Taslar:
Kalp Çakrası:
•Türkuaz/Firuze: Bakir-demir ve alüminyum-fosfat
bileşiğidir. Mavi türkuaz rengini bakırdan, yeşile çalan türkuaz
rengini ise demirden alir. Türkiye’de bulunan bir tas olduğu için
Fransızca ‘pierre turquosie’ yani Türk taşı anlamına gelen
türkuazdan almıştır. İsa’dan önce 5000’li yıllardan beri bilinen çok
eski ve kıymetli bir tastir. Kişiyi dürüstlük, bütünlük içinde hareket
etmeyi yönlendirir. Mavi renginden dolayı titreşim yeteneğini
güçlendirir. Kişinin kendine güvenmesini sağlar. Huzur, sükûnet ve
duygusal denge verir. Nazara karsı korur. Boğazda takıldığında
radyasyondan korur. Bütün çakraları dengeleme özelliği vardır.
Duygu dalgalanmalarını da dengeler. Sinir sistemini sakinleştirir.

Rengi yeşil/pembedir.
Duygusal travmaların
merkezidir. Tutku, içsel
çocuk sorunları,
reddedilme ve duyarlılıkla
ilgilidir. Fiziksel bölgesi
göğüs kafesinin ortasıdır.
Spinal bölgesi göğüssel
vertabradir. Fizyolojik
olarak dolaşım, lenf ve
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bağışıklık sistemini etkiler. Endokrin bezi timüstür. Sinir ağı,
kalptir. İçsel özelliği, koşulsuz sevgi ve şefkattir. Fiziksel hareketi
dolaşımdır. Zihinsel hareketi tutkudur. Ruhsal hareketi
adanmışlık/sadakattir.
Ne yazık ki pek çok kişi kalp problemleriyle karsılaşmaktadır; kalp
ritmi problemleri, muskuler, valvular, aortic kalp hastalıkları ve
enfeksiyonları gibi… Bati tipi yasam tarzı olan ülkelerde kalp
hastalıkları daha yaygın görülmekle beraber, artik doktorlarımızda
kalp hastalıklarının sadece fiziksel bir sorun olmadığını Kabul
etmektedir. Yüksek tansiyon başlangıçta zihinsel bir gerilimin
sebebi olabilir, bu da bastırılmış strese, öfke ve asabiyetin

Bütün çakra sistemimiz kendisini kapatmaya baslar ve fiziksel
bedenimizi etkili bir sekilde besleyemez duruma gelir.
Unutmayalım her zaman ihtiyacımız olan yardımı kendimize
çekeriz. Bu evrensel sevginin kuralıdır. Ayrıca kendimizi
sevmezsek, başkalarını da sevemeyiz.
Kalp Çakrasını Aktive eden Mineral Taslar:

Peridot: 300 yıl önce Mısır’da kimselerin yasamadığı
Zagbargad adasında bulunmuştur. Arapçada Zagbargar adasının bu
isminden türeyerek ‘zebercet’ denilmiş, Avrupa’da ise ‘peridot’ veya
‘olivin’ denilmiştir. Eski cağlardan beri, Yunan medeniyetinde
peridot günesin simgesi olarak Kabul edilmiş ve peridot tasını
taşıyan kişinin güneşin enerjisine sahip olduğu kabul edilmiştir.
Peridotun üzerindeki küçük yeşil parçalar pozitif enerji yayar.
Ergenlik çağında gençlerin daha sağlıklı büyümelerini sağlar.
Kıskançlık, kızma, gücenme ve kin gibi duyguların azalmasını
sağlar. Metabolizmayı güçlendirir, cilde çok faydalıdır. Kalp, timüs
bezi, ciğerler, dalak, pankreas, bağırsak ve ülsere iyi gelir. Gözleri
güçlendirir. Çift uçlu depresyon (bipolar) ve hipolandiri (hastalık
hastası) tedavisinde yardımcı olur. Ayni zamanda aygıtların
kaydedemediği kalp çarpıntılarına ve sebebi bilinmeyen korkulara

sonucunda ortaya çıkar.

Fiziksel kalp problemimiz, geçmiş travmalarımız ve duygusal
acılarımızı geçmişte bırakabildiğimizde ve başkalarını
yargılamadığımızda düzelir.

Eğer duygusal hayatımızda tıkanıklıklarımız varsa, anlamlı
iliksiler kuramıyorsak ya da uzun suren arkadaşlıklar, kendimizden
şüphe etmeye baslarız. Kendi kendimize ‘Benim sorunum ne?’,
‘Neden diğerleri gibi popular değilim?’, ‘Neden sevilmiyorum?’ gibi
sorular sorabiliriz. Hatta başkalarıyla olan ilişki kabiliyetimizi bile
sorgulamaya başlayabiliriz, bunun sonucu olarak da aurik
hattımıza karışıklık ve şüphe gibi karanlık bulutları çekmeye
baslarız. Bu tur duygular ilerleyip genişleyerek bir dengesizliğe yol
acarlar. Kendimizi ve diğerlerini takdir etmemeye baslarız. Ve eğer
bu sorunlarla ilgilenmezsek, duygusal acılarımıza tutunmuş oluruz.

iyi gelir. Vücut-zihin dengesi sağlar.

Kalp Çakrasını Sakinleştiren Taslar:
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Pembe Topaz: Topaz familyası Kızıldeniz’de yasam
olmayan bir adada bulunmuştur. Sanskritce ‘topaz’ ateş anlamına
gelir. Ortaçağda Avrupa’da topazın kişinin akıl sağlığını
koruduğuna ve zihin güçlendirici etkisi olduğuna inanılırmış.
Topazın farklı renkleri bulunmaktadır. Pembe topaz kişiyi
sıkıntılardan uzaklaştırır. Ametist gibi güneş ışığına
bırakılmamalıdır, rengi solup etkisi azalır. Amerikan yerlilerinin
geleneklerine Gore taslar toprak ananın kemikleri, akarsular onun
lenf sistemi, petrol onun kani, bitki örtüsü onun sacları ve
dünyanın yüzeyi onun tenidir. Kristaller kimi zaman ‘donmuş ışık’
olarak bahsedilirler, tıpkı onun önemli endokrin bezleri gibi. Bu
sebeple pembe topazı kullandığımızda timüs bezi ile direk bir
sinerji kurarız. Kalple ilgili aurik hattımızdaki hastalık desenlerini

magnezyum seviyelerini dengeler.

•Rodonit: Aşkın enerjisini güçlendirir. Kişinin iç dünyasını
harekete geçiren, kişinin daha önceden keşfedip ortaya
çıkaramadığı özelliklerini keşfetmesini ve geliştirip kendisini
göstermesini sağlar. Algılama zorluklarını giderir, kişinin olayları
hemen algılamasını ve buna Gore hareket etmesini kolaylaştırır.
Kilo kaybını destekler. Detoks ve fiziksel arınmayı kolaylaştırır.
Vücuttaki organların ve salgı bezlerinin güçlenmesini sağlar. Safra
ve böbrek tası tedaisini destekler. Karaciğeri hasar görmüş kişilerin
kullanması tavsiye edilir. İçindeki demir miktarında dolayı kişiyi
topraklar ve koşulsuz sevgiyi hissetmenize yardımcı olur.

çıkarır, eğer akciğer probleminiz varsa yeşil topaz daha yararlıdır.
Kalp Çakrasını Dengeleyen Taslar:
•Pembe veya Lavanta rengi Kunzit: 1902 yılından beri
bilinen bir tastir. Kişinin kalbini sevgiye acık hale getirmesini
sağlar. Kunzit taşıyan kişi yasamayı sever. Kunzit özellikle
romantik ayrılıklarda ve yakinini kaybeden kişiler için yararlı bir
tastir. Stresten kolay bir sekilde arındırır, ayni zamanda
parasempatik sinir sistemini destekler. Dolaşım sistemini ve kalp
kaslarını güçlendirir. Epilepsi hastalarını sakinleştirir, anestezinin
olumsuz etkilerinden kurtulmak için kullanılır. Bağışıklık sistemini
uyararak, canlı tutar. Psikiyatrik bozukluklarda etkili olması için
iksir olarak kullanılması gerekir. Bağışlamayı kolaylaştırır.
Bastırılmış duyguların yüzeye çıkmasını böylece onlarla yüzleşmeyi
sağlar. Sağlıklı kan dolaşımını sağlar. Vücuttaki kalsiyum ve

•Karpuz Turmalin: Pek çok değişik rengi bulunan çok
güçlü tedavi edici etkiye sahip değerli bir tastir. İlk olarak 1876
yılında George Kunz tarafından bulunmuş ve çok ünlü bir
mücevher firmasına satılmıştır. Siyah, kahverengi, altın rengi,
kırmızı, yeşil, karpuz turmalin çeşitleri bulunmaktadır. 1700’lu
yılların başında Sri Lanka’dan Alman tüccarlar tarafından
getirilmiştir.

Karpuz Turmalin, içi kırmızı dışı yeşil olduğundan karpuza
benzer. Kalp cakrasi için süper bir tastir. Sevgi, arkadaşlık
duygularını güçlendirir. Kişinin içindeki güven duygusunu
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artırdığından korku duygularından arınmayı, korkuların üzerine
giderek korkulardan ve gereksiz kuruntulardan kurtulmayı sağlar.
Hayattan zevk almayı, kişinin yasam enerjisinin sürekliliğini sağlar.

olumsuz etkileri azaltır. Endişe ve stressiz bir yasam için
mükemmel bir tastir.

Sinirleri onarır, özellikle asabi kişilerin kullanması tavsiye edilir.

Adrenals/Böbreküstü Bezleri: Böbreküstü bezleri,
vücudun önemli birçok işlevlerini özel salgıları yoluyla denetler ve
koordine ederler. Metabolizmayı ve bağışıklık sistemini dengeler,

•Pembe Kuvars: Nefret, suçluluk, kıskançlık ve korku
duygularını ortadan kaldırır, kişinin çevresinde sempati
kazanmasını sağlar. Kişinin, rahatlamasına ve ferahlamasına
yardımcı olur. Ask tasıdır. Zihindeki karmaşıklığı giderir. Kişinin
kendisine karşı duyduğu sevgi, ailesine karşı duyduğu sevgi, doğaya
karşı duyduğu sevgi ve eşine karşı duyduğu sevgiyi güçlendirir.
Sakinleştirici etkisi ile kalbi rahatlatır, duygusal yaraların
iyileşmesini sağlar. Stres kaynaklı hastalıkların tedavisinde
kullanılır. Prematüre doğan çocuklar için iyi bir tastir. Kalp
rahatsızlığı olan çocukların kalplerinin güçlenmesi için
kullanılması önerilir. Doğurganlığı artırır.

strese karşı verdiğimiz tepkiyi düzenlemede büyük rol oynar.

•Rodokrosit: Renginden dolayı sevgi ifadesi olan bir tastir.
Duygusal açıdan yaşanılan olumsuzluklar sonucunda açılmış olan
yaraların kapanmasına yardımcı olur. Kişiyi zinde tutar ve
çevresinde olan bitenlere karşı duyarlı olmasını sağlar. Çocukların
yattığı odada rodokrosit bulundurarak oynadıkları oyundan zevk
almalarını, mutlu ve neşeli bir çocukluk geçirmelerini
kolaylaştırırsınız. Kan basıncını düzenleyerek tansiyonu kontrol
altına alir. Kanın temizlenmesini sağlar, sinir sistemindeki
dengesizliklerin ve sinirsel rahatsızlıkların tedavisi için ideal bir
tastir. Sinir liflerini ve sinirleri korur. Kafeinin vücuda verdiği

Mide çakramız stresle nasıl basa çıktığımızla ilgilidir. Pek
çoğumuzun sinirlendiğimizde midemizin ağrıması ya da
sevindiğimizde karnımızda kelebeklerin uçuştuğunu hissetmesi bu
yüzdendir. Bu bölgedeki stresten arınmak için, stresi azaltacak
yollar bulmalıyız, sağlığımızı düzenleyecek diyetler yapmalıyız,
meditasyon yapmalı ve/ya bir şifacıdan bu bölgedeki enerjiyi
temizlemesini isteyebiliriz.

Mide Cakrası/Solar Pleksus:
Rengi saridir ve güç, öfke, anksiyete ile duygusal olayları
etkiler. Sinir ağı, 7. Ve 8. Thoracic vertabreadadir. Fizyolojik olarak
metabolik ve sindirim sistemini etkiler. Sinir ağı solar pleksustur.
İçsel özelliği fikir ve kişisel güçtür. Zihinsel hareketi güçtür.
Duygusal hareketi genişlemedir. Ve ruhsal hareketi büyüme,
ilerlemedir.
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Hayatında ciddi stresli donemler geçiren beş kişiden
dördünde bu donemi takiben iki sene içerisinde sağlığında
bozulmalar görüldüğü tespit edilmiştir. Amerikan ordusunda
çalışan Dr. R. Reha, stresle mücadele için başvuranlar kişilerde

Sari Topaz: Kendine güven artırır. Hücresel yenilenmek
destekler. Sinirsel gerilimlerde kurtulmayı sağlar. Gıdaların
emilimine yardımcı olur. Karaciğer ve safrakesesini tedavi eder.
Endokrin bezlerini dengeler. Geleneksel olarak sevgi ve iyi şansın

aşağıdaki alanlarda büyük stres olduğunu açıklamıştır:

taslarındandır.

•Boşanma
•Bireysel yaralanmalar ve hastalıklar
•İsten yada emeklilikten atılma korkusu
•Cinsel sorunlar
•Bir aile ferdini kaybetme yada bulma
•İs hayatındaki sorumlulukların değişmesi
•Çalışma saatlerinin ve/ya koşullarının değişmesi
•Yüksek derecede kişisel başarı
•Ev veya mekân değiştirme
•Uyku düzenindeki değişimler
•Tatiller ve bayramlar

•Altın Turmalin: Solar pleksus çakrasının onarımını sağlar.
Net düşünme, hedef belirleme, yaratıcı problem çözme, güven,
azim, kendine değer verme ve pozitif davranışları güçlendirir.
Çünkü altın turmalin kullanan kişi gücü ve değer kavramlarını
ruhunun derinliklerinde hisseder. Kişinin duygularını kontrol
altına almasını sağlar. Sindirim sistemini olumsuz etkileyen
asitleri, rufluyu, bağırsaktaki tahrişlerin giderilmesine yardımcı
olur. Mide bulantısı ve ülser semptomlarının azalmasına destek
olur.

•Yasaları ufak çapta uymama
Mide Çakrasını sakinleştiren taslar:
Hayat tarzınızda değişiklikler yapmak istiyorsanız, bu
alanlardan sadece bir veya iki tanesini değiştirmekle
başlamalısınız. Bunlardan önce rahatlama teknikleri ise

Zümrüt ve Safirdir.

yaramaktadır.
Mide Çakrasını dengeleyen taslar:
Mide Çakrasını aktive eden taslar:
Citrine(Sitrin): Fransızca ‘citron’ Türkce’de ‘limon’
anlamına gelen kelimeden türemiştir. İsa’dan önce 300 yılından
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beri Yunanistan’da yüzük tası olarak kullanılmaktaydı. Romalılar
ise nazardan ve kıskançlıktan korunmak için sihrin taşırlardı.
Günesin gücünü taşıdığından çok faydalı bir tastir. Sakinleştirir,
enerji verir ve yüksek yaratıcılık sağlar. Hayatin her döneminde
enerji kaynağıdır. Solar pleksus ve kok cakrayi temizler. Ailedeki
geçimsizlikleri yatıştırır, is ortamındaki gruptaki kişilerin
birbirleriyle anlaşmasını ve takim çalışmasının etkisinin artmasını
sağlar. Kan dolaşımı bozukluğuna iyi gelir. Sindirimi etkiler, dalak
ve pankreasa faydalıdır. Böbrek iltihabına ve mesane iltihabına
faydalıdır. Tiroidi dengeler. Sinirleri yatıştırır, güçlendirir.
Kabızlığa iyi gelir. Selulit oluşumunu engeller. Üstünüzde
taşımanız ya da evinizde bulundurmanız yeterlidir.

Sakral çakmanın dengesi bozulduğunda aşağıdaki hastalıklar
meydana gelmektedir:

•Kalınbağırsak iltihabi
•Rahatsız bağırsak sendromu
•Mesane tümörleri
•İnce bağırsağın kotu emilimi
•Açıklanamayan bel ağrıları

Sakral çakmamızın farkında değilsek, kendimizi kati
kontrollerin, aşırı korumacılığın, kıskançlığın, öfkenin ve sevgiyi
kabul edememenin kollarına atarız. Bu çakra her turlu

The Islets of Langerhans/Pankreas Bezleri: Pankreasta
özelleşmiş hücrelerdir, endokrin bezleri gibi işlev görürler.
Metabolizmanın şeker ihtiyacı olan insulini salgılarlar.

bağımlılıklarımızı ve başkalarının onayını aradığımızı simgeler.

Sakral Çakra:

Sakral Cakrayi aktive eden taslar:

Rengi turuncudur. Cinsel kimlik sorunları, cinsellik,
yaratıcılık, şiddet ve bağımlılıklarla ilgilidir. Göbeğimizin iki
parmak altındadır. Spinal ağı, İlk lomber vertabradadir. Sinir ağı,
sakrumdur. İçsel özelliği hissetmektir. Fiziksel hareketi üremedir.
Zihinsel aktivitesi yaratıcılıktır. Duygusal hareketi neşedir. Ruhsal
hareketi ise heyecandır.

Ateş Opal: Opal taşı adini değerli anlamına gelen ‘Oplulus’
kelimesinden almıştır. 14. yy’dan beri bilinen bir tastir. 19. yy’da
Avrupa’da çok değer kazanmış ve kotu şans giderme amacıyla hala
kullanılmaktadır. Roma medeniyetinde şans ve umut taşı olarak
kullanılmıştır. Fransızlar opal taşıyan kişileri hırsızlığa karşı
koruduğuna inanırlar. Opal’in birçok turu bulunmaktadır.
Karaciğeri güçlendirir, hepatite karsı korur. Alkol kullanımının
neden olduğu karaciğer hastalıklarının tedavisinde yardımcı olur.
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Hormonal dengesizliğin neden olduğu kadın hastalıklarının

Sakral cakrayi sakinleştiren taslar:

tedavisinde kullanılır.
Zümrüttür.
•Akik: Kuvars ailesinin bir üyesi olan kalsedon taşının
portakal renkli cesitidir. Eski cağlarda savaşmaya giden askerler
kendilerini korumak amacı ile ve daha cesur savaşabilmeleri için
üzerlerinde akik bulundururlardı. Kral halkına konuşma yapacağı
zaman kendini açık ve net bir sekilde güzelce ifade edebilmek için

Sakral çakrayı dengeleyen taslar:

Ay taşı: Hindistan’da kutsal sayılan bir tastir. Yeni
başlangıçların tası olduğuna inanılır. Adından da anlaşıldığı gibi
ayin hareketleri ile ilişkili olduğu ve bu yüzden sezgisel gücü
arttırdığı bilinir. Kadınların adet dönemlerinin düzenlenmesini
sağlar. Kramplara, bacak ve sırt ağrılarına iyi gelir. Hormon
dengesini düzenler. Böbrek problemlerinde kullanılır. Tokluk hissi
verdiğinden kilo kontrolüne yardımcı olur. Ay taşı aşırı stresli
olduğunuz durumlarda sizi dengeler, diğer insanları kırmanızı
engeller ve onlara karşı daha duyarlı olmanıza yardımcı olur.
Eşlerin arasındaki sevginin güçlenmesine yardımcı olur. Yıldızı
düşük olanların kullanması tavsiye edilir. Nazara ve uykusuzluğa

mutlaka akik yüzük ve kolye takardı.

Akik çok güçlü etkileri olan çok faydalı bir tastir. Bunun
içindir ki Hz. Muhammed akik bir yüzük takardı. Akik uğur ve
bereket tasıdır, bedensel ve zihinsel kuvvetlendirici bir tas olan
akik taşıyan kişiyi tehlikelerden korur, yasadığı ortamdaki
huzursuzluklara son verir.

Kişiye yasam enerjisi, yaratıcılık ve kendine güven sağlar.
Güven, cesaret, liderlik, güç ve tutkuya ihtiyaç duyan herkesin
kullanması tavsiye edilir. Hamilelik döneminde anne ve bebek için
yararlı bir tastir. Sırt ağrılarına, romatizmaya, iltihaplı
romatizmaya, sinir ağrıları ve depresyon tedavilerinde kişinin
iyileşmesine yardımcı olur. Cebinizde ve cüzdanınızda taşıdığınızda

iyi gelir.

Akuamarin: Akuamarin tarihte İsa’dan önce 300 ve 500 yılları
arasında ilk defa Yunanistan’da kullanılmıştır. Akuamarin
renginden dolayı Yunanca ‘deniz suyu’ anlamına gelen ismiyle
anılmaktadır. Su elementinin taşı olması sebebi ile bilinçaltımıza
temas eder, en derin duygularımızı ve ruhumuzun bütün alanlarını
harekete geçirir. Kişi bu taşı kullandıkça enerjisi yenilenir. Stresi

bolluk ve bereket getirecektir.
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azaltır, solunum sindirim sistemini sağlıklı bir sekilde çalışmasını
sağlar. Vücuttaki sisliklere iyi gelir. Alkol, sigara ve madde
bağımlılığı tedavisinde yardımcı olarak kullanılır. Beden ve zihin
ilişkisini güçlendirir. Duyarlılık sezgisini artırır. Boğaz ağrıları,
şişmiş bezler ve tiroit problemlerinde kullanılır. Hormonlar ve
hipofiz bezi arasındaki dengeyi sağlar.

ise sadakattir.

Topraktan gelen bilgeliğimizi reddettiğimizde, bedenimiz
tepki verir ve sakrum, omurga, boşaltım sistemi ve üreme
organlarını etkiler.

The Gonads/Üreme Organları Bezleri: Erkeklerde
testosteron hormonunu, kadınlarda östrojen ve progesteron

Holistik yaklaşımda terapistler hastalıkla ilgili olan enerjiyi
tedavi ederler, hastalığı değil. Hastalığın altında yatan sebeplere ve

hormonlarını salgılar. Cinsel gelişimi, üremeyi kontrol eder.

fonksiyon bozukluklara bakarlar.
Kök Çakrası:
Kök Çakrasını sakinleştiren taşlar:
Enerjetik anlamda, bu çakra toprak enerjisini ayaklardan
bacaklara kanal yoluyla yükselir ve sabitler. Bundan sonra enerji
omurgadan yükselmeye devam eder ve beden işaretleri almaya
başlar, böylece endokrin bezleri dengelenir. ‘Topraklanma’ ve
‘köklenme’ bu çakranın ana işlevidir. Bu çakra sayesinde topraktan
gelen elektromanyetik frekansları kendimize çekeriz. Eğer bu kök

Mavi Safir ve Zümrüt yine diğer çakralarda olduğu gibi bu
çakrada da sakinleştiricidir.

çakramız bloke olursa, çöp duygularımızı yeryüzüne salamayız.

Kök Çakrasını dengeleyen taslar:

Kök çakrasının rengi kırmızıdır. Günlük olayları, Dünya ile
bağlantımızı, milli kimliğimizi, takıntı ve tutkuyu temsil eder.
Omuru, dördüncü sakral vertebradir. Fizyolojik sistemi üremedir.
İçsel hareketi ruhsal enerjileri topraklamaktır. Zihinsel özelliği
sabitliktir. Duygusal özelliği duyarlılık ve tutkudur. Ruhsal özelliği

Akiktir.
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masaj yapar, daha fazla oksijenli kan dolaşımı sağlar. Hücrelerinizi
oksijenle yeniler. İçsel huzurunuzun kendi içinizde olduğunu size
hatırlatır. Sizi ana odaklayarak zihinsel ve duygusal birikimi azaltır.
Yoganın sağlık yararları, çeşitli esneme, nefes çalışmaları,
beden hareketi, denge, meditasyon ve kuvvet çalışmaları altında
incelenebilir. Holistik olmasının sebebi de tüm bu açılardan bütün
bedenlerimize katkı sağlamasıdır. Yoga sizi gevşetir ve
kuvvetlendirir, dengeler ve enerji verir, esnetir ve doğru nefes
aldırır… Hepsini de yavaş yavaş ve şimdiki anda pür dikkatle
entegre eder.
Yoganın esneme ve kuvvetlendirme hareketlerine asana adı
verilir. Nefes egzersizlerine ise pranayama. Bu beden, nefes ve zihin
birlikteliği omurganın doğru duruşu ile akciğerlerinizin
kapasitesini artırır, lenfatik atılım sisteminizi çalıştırır, bağırsak
hareketlerinizi dizenler ve bağışıklık sisteminizin direncini artırır.
Tüm bu etkileri ile kişi bedenleri arası bir denge hisseder. Fiziksel
denge beraberinde zihinsel ve duygusal dengeyi de getirir.

Holistik Terapi Olarak Yoga
Yoga Ne Olabilir?
Yoga holistik bir terapidir esasında; sadece bedeni esnetmek,
denge kazandırmak ve kuvvetlendirmekten öte zihni berraklaştırır,
duygusal ahenk yaratır ve kutsal iç benliğinizle iletişimde olmanızı
sağlar. Dolayısıyla yoga ne sadece fiziksel bir aktivitedir ne de
spiritüel bir felsefe sistemi. Yoganın anlamı sizin ona kattığınız ve
almak istediğinizle doğru orantılıdır. İster daha genç kalmak için
ister günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için, ister fiziksel
problemlerinize çare olması için ya da spritüel inancınızla daha da
yakınlaşmak için yogayı deneyebilirsiniz. Fakat bu noktada
belirtmek istediğim bir nokta yoganın yavaş etki gösteren bir terapi
olmasıdır. Yani haftada en az iki-üç defa düzenli tekrarıyla üst
seviyede yararını hissedersiniz. Düzenli yoga pratiği sinir
sisteminizi kuvvetlendirir ve sakinleştirir. İç organlarınıza içten

Yogaya yeni başlayanların birincil içsel korkusu yeterince
esnek olamamak veya bedenlerinin yeterince yoga yapmaya
elverişli olmadığını düşünmeleri olur. Oysa yoga sadece zayıf kişiler
ya da kadınlar için oluşturulmamıştır. Yoga insanlığa verilen
bütüncül bir hediyedir. Esneklik zamanla kazanılır. Bugün
ellerinizle ayaklarınıza dokunamayabilirsiniz ama bir ay sonra belki
bir-iki santimetre daha ileri esneyebilirsiniz. Yoga asla bir yarış
değildir. Kişinin kendi bedeninde en rahat olma durumudur. En
sakin olabilme kabiliyetini yakalamasıdır. Eğer asla
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yapamayacağınızı düşündüğünüz pozları yapabilen yogi/niler
gördüğünüzde bu sizin şevkinizi kırıyorsa, düşünce kalıplarınızı
değiştirmenin zamanıdır. Bir gün en doğru zamanda o noktaya
gelebileceğinizi düşünüp yapabilenler sizi motive etmelidirler.
Hayatı bir yarış gibi değil aksine bir yolculuk olarak görmek, sizi
kendi içinizdeki merkezinize götüren bir düşünce aracı olacaktır.
Çoğu zaman erkekler yeterli güce sahip olup kadınların esnekliğine
ihtiyaç duyarlar. Ve kadınlar da erkeklerin kuvvetlerine özenirler.
Dengeyi kurmak her alanda karşımıza çıkar. İçimizdeki yin ve yang
yani dişi ve eril enerjiler dengesi, esneklik ve kuvvetin dengesi,
düşünce ve duygularımızın harmoni dengesi, ruhsal ve maddesel
ihtiyaçlarımızın dengesi, hayatımızın iniş ve çıkışlarının arasındaki
nefes payı dengesi olmak üzere sürer gider.

günümüz anatomi bilgi ve teknolojilerine sahip değildiler ama iç ve
dış gözlemlerle bedenlerinde yaptıkları benzetmeler ve etkileri ile
bugün hala anlamaya devam ettiğimiz yararlarını bulmuşlardır. Bu
kadim bütüncül hareketler ve nefes sistemi çalışmaları bize
insanlık tarihi kadar ve hatta ondan daha eski doğayı hatırlatır.
İnsan doğasıyla natürel doğanın arasında bir köprü kurar. Özellikle
doğadan ve doğal yaşamdan uzaklaşan günümüz insanının yoga
stüdyolarına kaçıp o boşluğu doldurmaya çalışması aslında kendi
doğasını tekrar aramaya çıkmış birer berduş olduğunu hissettirir.
Kendini arayan modern mekanik insanın dünyasında biriken
toksinler, duygu ve düşünceler onu bu kısır döngüsünden çıkarmak
için zamanın köklerine geri götürecek alıştırmalara olan ihtiyacını
yaratır. Ormanın içindeyken ağaçları görmez insan ve şehrin
içindeyken durup nefes alması gerektiğini çoğu zaman hatırlamaz.
Kendine ket vurur, bahaneler yaratır ve geri plana iter. Rahatlamak
istediğinde şekere, sigaraya, alkole başvurur, TV’ye müptela olur ve
bu döngü içinde neyin dengesini bozduğunu da fark etmez. Bu
yüzden insanın kendisini şaşırtması şarttır. Bedenini daha önce
düşünmediği, hissetmediği pozlara adapte edebilmesi lazımdır.
Başka bir bakış açısını duymaya ve açık olmaya ihtiyacı vardır. Bu
sebeplerle yoga aslında lüks bir spor ya da belli bir zümreye ait bir
öğreti değildir. Aksine kendinden kaçan insanı kendisiyle
buluşturan ve onu hafifçe zorlayan ve ayni zamanda zorlamayan bir
sistemdir. Birikenleri attığımız, arınıp canlandığımız bir özveri ve
özgüven desteğidir yoga. Bizi ana götüren, su gibi olmamızı
sağlayan bir devinimdir.

Herkes yoga yapabilir, her yaş ve her felsefeden insan yogayı
hayatlarına pay edebilirler. Çünkü yoganın çeşitliliği bir farkındalık
yaratır. Size uyanı almanızı ve gerisini bırakmanıza izin verir. Yoga
yapmak için vejetaryen olmanız, ya da fit bir bedene sahip olmanız
gerekmez. Biraz kişisel merak ve istek sizi farklı bir farkındalığın
kapısını arayalabilir. Girdiğiniz bu odada, üzerinize veya içinize
almak yerine yeni öğrenilmemişse bırakabilmek esastır bilgileri,
duyguları, düşünceleri. Korkuları, önyargıları, endişeleri, birikmiş
duygusal ve ruhsal eğilimlerinizi bırakmaya başladığınızda kişisel
aydınlanmaya giden yolunuzu açmış olursunuz.
Dışarıdaki kaotik, hızlı, baskıcı ve sürekli talepkar dünyadan
biraz da olsa uzaklaşabilmek, kendi içinizdeki mabedinizde
soluklanabilmek, sizi kendinize biraz daha yakınlaştırır,
özgürleştirir ve dengeler. Hatırlayalım ki yüzyıllar önceki yogiler,

Yoga Nasıl Yapılır, Neye Dikkat Edilir?
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Yoganın bir denge ve birleştirme odağı olduğundan
bahsetmiştim ve bu sebeple yoga yaparken dikkat etmemiz gereken
en önemli nokta bedenlerimizi dinlememizdir. Hareketler
içindeyken hafif rahatsızlık hissetmemiz normal fakat bu asla
canınızı acıtmayacak kadar dirençli olmalıdır. Kendinizi biraz
zorlamak kaslarınız ve eklemleriniz için iyi olabilir ama yırtacak ve
yerinden oynatacak kadar şiddet uygulaması yoganın özüne terstir.
Evde kendi yoga programınızı oluşturmadan önce başlangıç
seviyesinde güvenilir bir stüdyoda çalışmak veya özel ders almak
yerinde bir karar olur. Böylece basit ve ana pozlarla kendinizi
tanıştırmış olursunuz, pozların nasıl gözüktüğünü ve içlerinde nasıl
hissettirdiğini anlamış olursunuz.

Akşamları yine birkaç poz ile kendinizi esnetmek sizi gevşetecektir.
Her gün birkaç pozu tekrarlamak hiçbirini yapmamaktan iyidir.

Bir diğer önemli nokta ise doğru nefes almaktır, nefesi
tutmamaktır. Burnunuzdan nefes alıp vermek önemlidir. Burnunuz
ve sinüs bezleriniz havayı filtreler, havadaki tozları ayırır ve
havanın ısı derecesini bedeninize uyumlar. Bu sebeple beden
hareketleriniz ile nefes alışverişlerinizde koordine bir uyum
yakalamalısınız. Hareketleri nefes verirken yapmaya özen gösterin
ve lütfen pozlar sırasında nefesinizi tutmayın. Doğal bir akış içinde
akmasına izin verin.

!

Temiz ve sakin bir odada hareketlerinizi uygulayın.

!

Ağır bir yemekten sonra en az iki saat bekleyin, sindirim

Dikkat edilmesi gerekenler:
!

Doktor kontrolü altındaysanız, doktorunuzla yoga yapma

isteğinizi paylaşın ve fikirlerini alın.
!

Hareketlere başlamadan önce mesane ve bağırsaklarınızı

boşaltın.

sisteminizi zorlamayın.
!

Rahat kıyafetler giyin. Çıplak ayakla yoga yapın, kendinizi

topraklamış olun.
!

Yogayı her gün tekrarlamak size güzel yararlar getirir fakat
hepimizin her gün doksan dakika ayıracak zamanı olmayabilir.
Fakat her gün birkaç pozu bile tekrarlamanız uzun vadede size
faydalı olur. Sabah uyandığınızda 15–20 dakika güneşi selamlama
pozu ile güne başlayabilirsiniz. Öğle arasında enerjinizi artırmak ve
zihninizi boşaltmak için bir iki farklı pozu deneyebilirsiniz.

Zihninizi şimdili ana odaklayın, bedeninizi hissedin ve duygu

durumlarınıza takılmayın. Bırakın birer bulut gibi içinizden geçip
gitsinler. Örneğin; kendinizi geriye doğru esnettiğinizde başınız
biraz dönerse korkuya kapılmayın, geçici bir durum olduğunu idrak
edin. Ya da bacağınızı ileri uzatamadığınızda kendinize kızmayın,
rahatlayın ve bedeniniz ile zihniniz izin verdiği ölçüde hareketi
tamamlayın. Çünkü hareketi tamamlamak size tıpkı o pozu %100
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seviyede doğru yapmış kadar aynı terapatik yararını verecektir. Bu
yüzden kendinizi kasmayın, rahatlayın ve nefes alın.
!

var. Bakalım ne türler ve neye odaklılar, Yoga Jurnal’de Şubat 2012
yayınlayan makaleden yardım alarak görelim…

Yavaş hareket edin, hareketlerin bir yarışma olmadığını

Akroyoga: Akrobasi ve Tayland masajı karışımı bir yoga türü.
Oyun dolu ama derin. Hem fiziksel kuvvet hem de akrobatik
hareketleri korkmadan yapmanızı sağlıyor. Partneriniz size sırt,
kollarınız veya ayaklarınızdan destek vererek gergin bölgelerinizi
açmaya çalışırken masaj tekniklerini de kullanıyor, böylece daha
fazla rahatlama duygusu hissediyorsunuz. Üstüne üstlük havada
yoga bile yapmış oluyorsunuz.

anlayın. Kendi hızınızda ve nefesinizle bir olun.
!

Eğer bir hareket esnasında kaslarınızda bir acı

hissediyorsanız, yavaşça o hareketten çıkın.
!

Pozların başında nefes egzersizleri ile ısınma hareketleri

yapın. Sonunda ise 5–10 dakikalık bir meditasyon veya imgeleme
çalışmaları yapmaya özen gösterin. Ağrılarınızın olduğu bölgelere
nefesinizle doldurun ve stresin ayaklarınızdan yerküreye aktığını
imgeleyin. Bir ağaç gibi köklerinizi yere saldığınızı düşünün.
Nefesinizle birlikte içinize beyaz taze ve ferah bir yaşam enerjisinin
aktığını görselleştirin zihninizde, bedeniniz bu görseli gerçek gibi
algılayıp hissedecektir. Ardından tüm bedeninizi içten ve dıştan
yoğun altın rengi bir ışık huzmesiyle doldurduğunu düşünün ki bu
da enerjilerinizi temizlemek ve korumak için yapılan basit bir
egzersizdir.

Anusara yoga: ‘Anusara’ kelimesinin anlamı ‘nazikçe
akmak’ oluyor ve bu stil zorlayıcı pozlar ile hayatı onaylayan
öğretilerle doğru beden hizalama teknikleriyle birlikte neşeli bir
havada geçiyor. Anusara’nın kurucusu John Friend (1959-) uzun
senelerini Iyengar yoga pratiği ve öğretimiyle geçirmiş. İlhamını ise
Siddha yoga soyundan Tantrik felsefe çalışmalarındaki Hizalamada
Evrensel Prensipler ilkelerinden almış.
Ashtanga yoga: Bu tarz oldukça fiziksel özveri ister ve pek
çok belirli pozların belirli sırasıyla geliştirilmiştir. Bunu Hintli
mastır K. Pattabhi Jois (1915–2000) bulmuş ve tüm dünyaya
yayılmıştır. Bütün akışı öğrenmek bir hayat boyu sürebilir fakat
başlangıç seviyesinde bile kendinizi zorlayıcı seriler bulunmakta.
Özellikle güneşi selamlama, kolları kuvvetlendirici Chaturangalar
ve Ashtanga’nın karakteristik toplama ve zıplama hareketleri
ağırlıklıdır.

Yoga Türleri Nelerdir?
Dünyada uygulanmakta olan pek çok çeşitli yoga tarzı
bulunmaktadır. Bunların hepsi Türkiye’de olmamakla birlikte ben
yine de ekleyeceğim ki zaman ve talep gelir diye bilgisi de önceden
gelmiş olsun isterim. Herkesin yogadan beklentisi farklı olabilir ve
ihtiyaçlarınızda çeşitli noktalarda belirleyici unsurlardır. Bu
sebeple size en uygun olan tarzı bulmak için denemenizde yarar
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Baptiste yoga: Isıtılmış bir odada ve kalbiniz yoğun bir
şekilde atana kadar coşkulu bir tempoda kişisel özgüven yaratıcı
pozlarla harmanlanmış bir tür. Baron Baptiste (1963-) tarafından
geliştirilmiştir ve amacı hayattaki kişisel gücünüzü yakalamaya
odaklıdır.

İntegral yoga: Yumuşak bir fiziksel pratik bekleyin. İçinde
chantlar( şarkı okumalar), nefes egzersizleri, meditasyon ve derin
gevşeme teknikleri bulunmaktadır. Swami Satchidananda (1914–
2002) tarafından kurulmuştur ve size yogik yaşam tarzını öğretmek
ve doğal sağlık, zindelik ve neşeyi bulmak için sizi cesaretlendirme
amaçlıdır.

Bikram yoga: Bikram sınıfı bir çeşit fırın gibidir (odanın
sıcaklığı ve nem oranı 40 derecedir). Sizi terletir, esnetir ve
ardından zinde bir hale getirir. Her sınıf aynı 26 pozun ikişer defa
tekrarından oluşur, ilk 50 dakikası ayaktaki pozlar ve geriye kalan
40 dakikası yerdeki pozlarla birlikte nefes çalışmalarıyla başlar ve
biter. Bikram Choudhury (1946-) tarafından geliştirilmiştir ve tüm
dünyada yapılmaktadır, fakat özellikle Amerika’da 5,000’den fazla
sertifikalı eğitmeni bulunmaktadır.

İyengar yoga: Eğer fiziksel hizalanma merakınız varsa size
göre bir sınıftır. Modern yoganın babalarından sayılan B.K.S.
Iyengar (1918-) tarafından kurulmuştur ve pek çok hizalanma
tekniklerinin temel yapıtaşları öğretir ve destekler, ipler, bloklar
kullanılarak sakatlanma riskini azaltmak için pratiği
zenginleştirilmiştir. Genellikle yavaş bir hızda gider ve yine de
kaslarınızın yandığını hissedersiniz. Sertifikalı eğitmenleri
denemelisiniz.

Hatha yoga: Hatha’nın anlamı yoga geleneğinin fiziksel
pratiği demektir. Teknik olarak tüm asanalar hatha olarak
adlandırabilir fakat yoga stüdyolarında bu terim daha çok daha
yavaş bir hızda yapılan sınıfları belirtmek için kullanılır. Böylece
beden nasıl hizalanır ve nefes çalışmaları nasıl birleşir, ona dikkat
edilir.

Jivamukti yoga: Hem fiziksel hem zihinsel uyarıcı bir
çalışmadır. Modern müzik eşliğinde pek çok değişik asanaların
akışı şeklinde devam eder. Bununla da yetmez, Sanskrit’çe şarkılar,
felsefi konuşmalar ve meditasyon yapılır. Jivamukti’nin kurucusu
Sharon Gannon ( 1951-) ve David Life (1950-) aynı zamanda vegan
beslenme şekillerini benimsemişlerdir ve aktivist duyarlılığa da
sahiptirler.

Hot (Sıcak) yoga: Isıtılmış odada yapılır ve genellikle yoğun
ve hızlı bir akışı vardır. Sıcaklık asanalarda daha çok esnemeyi
sağlar ve yoğun bir pratik yaratır. Yanınızda matınızın üzerine
koymak için büyük bir havlunuzu getirmeyi unutmayın. Terlemek
işin bir parçası!

Kripalu yoga: Bedensel v zihinsel duyularınızın gözlemleyip
günlük hayat ile matınızın üzerindeki kararlarınızın size nasıl yarar
sağladığına dair içgörü kazanmanızı sağlayan yoga türüdür.
Dersler yumuşak ve yoğun seviyelerde olabiliyor ama odağı sizin
ihtiyaç ve yeteneklerinize göre uyarlanıyor.
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Kundalini yoga: Kundalini sınıfları hareketler,
chantlar(şarkılar) ve çeşitli nefes egzersizleri karışımı ile sizi
canlandıracaktır. Kriya’ların yani mantra, nefes çalışmaları ve hızlı
hareketlerin genellikle birkaç dakika sürdürülmesiyle sizin
sınırlarınızı ve ötesini zorlar. Her ders meditasyon, gevşeme ve
neşeli bir şarkıyla biter. Bu pratiğin, endokrin ve sinir sistemine
denge ve sağlık getirdiği söylenmektedir aynı zamanda
psikoenerjetik güç olan Kundalini enerjisi uyarılarak uygulayıcıyı
spritüel bir elevasyona getirir.

hareketlerin elementleriyle doludur fakat nezaketle yapıldığı
hissedilir.
Restoratif (iyileştirici) yoga: Derin gevşeme ihtiyacınız
olduğunu hissediyorsanız ve yardım alarak yoga yapmak
istiyorsanız restoratif dersler size göre. Eğitmenin her zaman
destekleyici araçlarla yaptırdığı pozlar sizi gevşetirken sinir
sisteminizi de sakinleştiriyor. Dersler genellikle dört veya altı yer
pozunun pasif bir şekilde birkaç dakika boyunca tutulmasıyla
ilerliyor. Destek aletleri, battaniyeler, kum torbaları, ipler, göz
yastıkları ve bloklar kullanılıyor. Beden ve zihnin gerçek ve derin
bir gevşeme deneyimi için 20 dakika kadar uzun bir savasana (ölü
pozu) bekleyebilirsiniz.

Mysore yoga: Ashtanga yoga sevenler için Hindistan’da
Mysore’de yapılan K. Pattabhi Jois’in torunlarının devam ettirdiği
bir türdür. Eğitmenin işaretlerinden çok ashtanga serisini kişinin
kendi hızında ayarlamasıyla ilintilidir. Eğitmen sadece birebir
direktifler ve hizalamalarla ilgilenir. Bireysel çalışma ile kendi nefes
çalışmalarınıza ve kendi iç sesinize önem verilmiş olur.

Sivananda yoga: Yoganın öncülerinden Swami Sivananda
(1887–1963) öğretilerine dayalı ve meditatif bir çalışmadır.
İçeriğinde chantlar, nefes egzersizleri, meditasyon ve gevşeme
teknikleri ile yavaş tempolu asanalar bulunmaktadır.

Power yoga: Kaslarınızın kuvvetlenip ter atacağınız yüksek
tempolu bir ders bekleyin. Pek çok power dersleri sıcak odalarda
yapılır. Derslik soğuk bile olsa hareketlerin içten kasları ısıtıcı bir
yapısı vardır. Böylece sizi daha fazla esnetme ve ter atarak
hareketlerde derinleşme hissini yaşatır. Genellikle ayakta yapılan
pozların hızlı ama uzun süre tutulan bir çeşididir, dolayısıyla kişiyi
zorlar.

Tantra: Tantara bugünkü pek çok yoga stilini etkiler;
Anusara, Prana flow yoga ve Rod Styker’in Parayoga gibi. Hayatı
olumlayan ve genellikle pozitif öğretileri olan Tantrik bakış
açısında dünyadaki her şeyin (zevk ve acının, iyi ve kötünün) Kutsal
bilincin bir parçası olduğu ve bu yüzden spritüel gelişime yol
açabileceği öne sürülür.

Prana flow(akış) yogası: Om chantlarıyla başlayan müzik
sesiyle birlikte bedeninizi hareket ettiren bir tarzdır. Shiva Rea
(1967-) tarafından geliştirilmiştir. Eğlenceli ve yaratıcı bir stildir,
hem Hint dansları hem de uzak doğu sporlarından çeşitli

Viniyoga: Teraptaik teknikleriyle ün salsa da daha geniş
çaplı bir yoga deneyimi sunar. Asanalardan pranayamalara,
mantralardan meditasyonlara kadar. Öğretiler bireyseldir ve
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omurganın hareketlerine nefes çalışmaları ve ritüellerle beraber
odaklanır. Bu yöntem T. Krishnamacharya’nın öğrencilerinden
Gary Kraftsow (1955-) tarafından geliştirilmiştir.

güçlük çekiyor. Yeni yılda başlanan diyetler, sigarayı bırakma
çalışmaları, daha fazla spor ve egzersiz yapabilmek, şekeri azaltmak
ya da stresten arınmaya daha çok önem vermek gibi örnekler
sıralayabiliriz. Yoksa siz de irade gücünüzden şüphe mi
duyuyorsunuz? Oysa Florida Devlet Üniversitesinden psikoloji
profesörü Roy Baumeister irade gücü üzerinde yaptığı bilimsel
çalışmalarda kendimize daha çok güvenmemiz gerektiğini çünkü
hepimizin irade gücünü sandığımızdan daha çok kullandığımızı
belirtiyor.

Vinyasa yoga: Vinyasa ‘akış’ anlamına gelir ve dersleri
çeşitlilik gösterir. Ama en geneli pozların bir akış içinde nefesle
beraber devam etmesidir. Güneşi selamlamalar pek çok kez tekrar
edilir ve eğitmen size ‘Vinyasa yapın’ dediğinde Tahta pozundan,
Chaturangaya ve oradan Yukarı bakan köpekten aşağı bakan
köpeğe geçişli bir seriyi yapmanızı ister.

Yogaya başlayıp hareketleri çok zor bulmak, yeterince esnek
veya kuvvetli olmadığımızı düşünüp yarıda bırakmak aslında irade
gücümüze yeterince güvenmemizden kaynaklanıyor olabilir mi?
Ama üzülmeyin irade gücümüz tamamıyla kendi kontrolümüzde
olmakla birlikte onu geliştirmenin çeşitli yolları da bulunmakta.
Öncelikle yoganın holistik bir terapi olduğunu hatırlayalım. Yani
yoga yaparak sadece fiziksel bedenimizi çalıştırmıyor aynı zamanda
zihinsel açıklığı, duygusal dengeyi ve ruhsal şifayı da kendimize
çekiyoruz. Dolayısıyla düzenli yaptığımız yoganın irade gücümüzü
geliştirdiğini söyleyebiliriz. Önemli olan başladığımız ilk aylar hatta
haftalarda ağrıyan kaslarımız ya da zihnimizdeki ‘ben bu
hareketleri yapamam’ kalıplarını bizi destekleyen birer araca
dönüştürebilmemizdir. Ağrıyan kaslarınız yaptığınız hareketlerin
üzerinizde sağlıklı bir etki yaptığının belirtisi ve yapamayacağınızı
düşündüğünüz bir şeyin üzerine giderek devam etmeniz de yine
kişisel gelişiminiz ve özgüveniniz adına atacağınız bir adım olarak
görmek kendinize yaptığınız bir ödüllendirmedir.

Yin yoga: Geleneksel Çin Tıbbının meridyen teorisinden
esinlenmiştir ve prana yani yaşam enerjisinin akışına odaklıdır.
Prana eklemlerin etrafındaki dokuların etrafına akarak pozlar uzun
süre tutulur. Yin tekrarları ile belli enerji kanalları güçlenir
(bunlara yogada ‘nadi’ denir) ve her poz birkaç dakika sürdürülür.
Yoga terapi: Eğitimli bir yoga terapistiyle çalışarak yoganın
terapatik gücünü hissedersiniz. Yumuşak hareketler, bilinçli nefes
alışlar, imgeleme ve meditasyon içerir. Birebir veya küçük gruplar
halinde yapılır ve yöntemleri kişinin ihtiyacına göre belirlenir. T.
Krishnamacharya’nın öğretilerine dayalı yoga terapi öğrencilerine
bireysel bakım yöntemleri sunar ve pek çok hastalığın iyileşmesine
yardımcı olur.
İrade Gücü ve Yoga
Pek çoğumuz irade gücümüzün yeterli olmadığını düşündüğü
için hayatında yapmak istediği olumlu ve sağlıklı adımları atmakta
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İrade gücünüzü kullanarak daha mutlu olmak istiyorsanız
yogaya bir şans verin ve pes etmeyin. Düzelen omurganız ile
duruşunuzun dikleşmesi, açılan göğüs kafesiniz ile kalp çakranızın
açılması sizi daha sevecen ve kendine güvenen bir görüntüye
kavuşturacaktır. Ayrıca nefes çalışmaları ile iç organlarınızı daha
fazla oksijenlemek, meditasyon ile zihninizdeki kargaşayı biraz
olsun durdurmak sizi daha sakin ve sağlıklı yapacaktır. Sinir
sisteminiz daha dengeli çalışacak ve zihniniz berraklaşacaktır.
Kuvvetli ve esnek bir beden de cabası. Bu kadar yararın yanında
zihniniz sizi kısıtlıyor ve yogaya karşı önyargılı davranmanıza sebep
oluyorsa irade gücünüzü kullanmanın tam zamanıdır.

düşürdüğü için duygu durum salınımlarına maruz kalırsınız.
Meyve ve sebzeleri tercih etmenizi öneririm.
3. Hareket edin: Yürüyüşler ve özellikle yoga irade
gücünüzü kuvvetlendiriyor. Stanford Üniversitesinden Kelly
McGonigal, kişisel rahatlamadan sorumlu olan gaba isimli sinir
taşıyıcısının seviyesinin basit egzersizlerle bile arttığını
belirterek şöyle ekliyor: “Sadece yürüyüş bandındaki 10
dakikanın bile ekstra çikolata yeme isteğini karşı koymayı daha
kolay hale getiriyor.”
4. Uykunuza özen gösterin: Her gece en azından altı
saat uyumanın bir başka önemli sebebi (ideali yedi hatta sekiz
saattir). Kronik uyku bozuklukları kişilerin yoldan çıkmalarına
karşı savunmasız bırakıyor. Yorgun bedenlerin hücreleri glikozu
yeterince iyi absorbe edemiyor ve böylece beyin irade gücünüzü
kullanmakta zorluk çekiyor. Sizi kahve ve şeker gibi çabuk
onarımlara itiyor.

İşte ‘Size Daha Fazla İrade Gücü’* adlı araştırmadan
yapabileceğiniz yedi yolu anlatıyorum:
1.
Nefes alın: Nefesinize odaklanarak günde beş dakika
bile meditasyon yapmanız odağınızı geliştirecek, dürtülerinizi
kontrol etmenize destek olacak ve kişisel farkındalığınızı
artıracaktır. Meditasyonun beyin damarlarınızı iyileştirdiğini
hatırlatmakta da yarar görüyorum. Böylece beyninizi ve zihninizi
daha etkin bir biçimde kullanabilirsiniz.

5. Dalgaları imgeleyin: McGonigal, çoğumuzun
alışkanlıklarımızı bırakma da düştüğü bir hatayı vurguluyor ve
çözüm önerisi getiriyor. “İnsanlar karar veriyorlar ve diyorlar ki
tamam bundan sonra canım sigara istemeyecek veya partnerimi
artık yargılamayacağım. İçsel dürtünün gitmesini bekleyerek
başka bir insan olmayı hayal ediyorlar. Oysa değişen önce
davranışlarımızdır ardından istek azalır.” Bu tür bir istek
geldiğinde yapmanız gereken bu arzuyu gelgitler yaşayan birer
dalga olarak imgelemenizdir. Bırakın üzerinizden içinizden geçip
gitsin. Eğer gerçekten çok istiyorsanız ve karşı koyamıyorsanız

2. Doğru beslenin: Glikozun doğrudan bireysel kontrolle
ilgili olması ve bedenimizin yediklerimizi direk glikoza
dönüştürmesi doğru beslenme seçiminin önemini vurguluyor.
Düzenli ve az az sık aralıklarla beslenmek sindirim sisteminiz için
biçilmiş bir kaftandır. Yiyeceğiniz şekerli abur cuburlar ve beyaz un
çeşitleri kan şekerinizi bir anda yükseltip hızlı bir sürede
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onu yapın ama en az 10 dakika bekleyin. Böylece bu duraklama anı
isteğinizin azalmasına sebep olabilir.
6. Zihinsel haz alın: Çoğunlukla arzuladığımız şeyler
tahmin ettiğiniz etkileri bırakmazlar. Örneğin beyniniz daha fazla
cips yemenizi söylerken bunun sizin için yararlı olmadığını
bilirsiniz fakat karşı koymazsınız, sonuç olarak yine de tatmin
olmazsınız.
7.
Uyuşukluğu bırakın: Kendinizi suçlu hissetmek işe
yaramıyor onun yerine kendinizi affetmeyi deneyin. Kötü bir
alışkanlığınızla kendinizi şımarttıktan sonra duyduğunuz öfke veya
hayal kırıklığından kaçmaya çalışmayın. Onları oldukları gibi görün
ve kabul edin. Değişimin doğal adımlarından birinin bu tür yanlış
adımlar olduğunu bilin. “Nasıl dengeyi bulabilirim ve doğru
yoluma dönebilirim?” gibi soruları kendinize sorun diyor
McGonigal ve “Kendinizle iyi bir arkadaş ve mentor olmakla alakalı
hepsi” diyerek bitiriyor.

Enerjinizi Artırmanın 25 Yolu
Sevgili Neil Legault’un unbelivable you.com sitesinde yazdığı
‘enerjinizi artırmanın 25 yolu’ adlı makalesini kendisinin izniyle
sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarım.
Günümüz toplumunda bizimle akıl oyunları oynayan ve
diğerlerini etkilemeye çalışan insanlarla etkileşim halindeyiz.
Dünyamıza yön vermeye çalışırken hem başkalarıyla bereber olup
hem de samimiyetinizi koruyabilmek zor olabilir. Dikkat çekme
yarışı çoğu zaman enerjimizi güçsüzleştirir ve sürekli devam eden
bağlantılarımızdan sonra eve gelirsiniz ve tamamen enerjinizin
bittiğini hissedersiniz.
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Aşağıdaki 25 özellik başkalarıyla beraberliğin ideal yollarını
gösteriyor. Bu özellikleri bilinçli olarak kendinizde yaratmaya
çalışmak kendiniz kadar başkalarına yapmış olacağınız spirituel bir
çalışmadır. Bu özelliklere sahip insanlar pek çok insan tarafından
sevilirler çünkü böyle bir insan olmak diğerlerinin enerjilerini de
yükseltir. Bir anlamda bu bir sevecen, şefkâtli, eliaçık olabilme ve
akan enerjiyi paylasma çalışmasıdır.
1.

9.
Dinleyin. Konuşmayı sadece siz yaptiğınızda yalnız
olursunuz.
10. Başkaları hakkında dedikodu yapmayın. Başkaları
hakkında güzel ve yüksek konuşmak harikadır ama dedikodu enerji
azaltır.
11. Başkalarına da şüphenin yararlarını gösterin- Herkes
insandır. Olaylar her zaman göründukleri gibi değildir.

İnsanları oldukları gibi özgür bırakın, kabul edin.

12. Başkalarına ihtiyaçları oldukları zaman boşluk ve yer
verin. Herkesin tekrar odaklanmak için kendi alanlarına,
boşluklarına ihtiyaçları vardır.

2.
Başkalarına kendileri olmaları ve kendilerini ifade
edebilmeleri için boşluk verin.
3.
4.
5.

Minnettarlığınızı dile getirin, gösterin.
13.

Başkalarının duygularını göz önünde tutun.

14.

İnsanları kendi kararlarını vermeleri için destekleyin.

Samimi, içten, dürüst ve sevecen olun.
İnsanlara içten ve samimi bir ilgi gösterin.
15.

Tesadüflerinizi oldukları gibi görün, farklı olmasını
istediginiz için değil.

6.
İnsanlara ne kadar ayrı, farklı ve özel olduklarını
gösterin.
7.
Kendinizi haklı çıkarma ihtiyaci duymadan gerçeğinizi/
özünüzü konuşun.

16.

Herkesle aynı insan olun.

17.

Hayata olan tutku ve şevkinizi paylaşarak enerji verin.

18. Hayatınıza nasıl özel bir şey katabilirler insanlara
söyleyin.

8.
Başkalarını yargılamadan dinleyin ve kendi gerçeklerini
konuşmalarına izin verin.

19.
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Kendiniz olun.

20. Başkalarının dürüst fikirlerini sorun.
21.

Problemleri beraber çözün.

22. İnsanlarla kaliteli zaman geçirin. Kiminle ve
neredeyseniz, o anda olun.
23.
deneyin.

Deneyiminizi paylaşın. Beraber yapmadığınız yeni şeyler

24. Oyuncu olun, gülün ve eğlenin. Çok ciddi olmayı
bırakın. Çok ciddi olmak ve olmaya görünmek enerjinizi azaltır.
25. Ve en onemlisi, bilinçli olarak enerjinizi çalan
insanlardan uzaklaşın. Bu hem ihtiyacınız olan size yardım eder
hem de başkalarının bu şekilde istismar edilmesini önler. Eminim
sizin enerjinizi sürekli aşağı çeken insanlarla tanışmışsınızdır.

Sendrom X Testi
1. Aile ve Kişisel Medikal Geçmişiniz

Karşınızdakilerin sizden enerji mi aldiğını yoksa enerji mi
verdiğini hissetmeye çalışın. Başkalarının sizinle nasıl iletişim
kurduğunu gözlemleyin ve eğer yeterince yakından bakarsanız,
kendilerinde gözlemlemedikleri özellikleri siz görebilirsiniz. Bazı
kişiler başkalarının enerjilerini emmeyi severler ve bunu bilerek
yaparlar. Çoğu insan bunun farkında değildir. Bilinçaltında bir
alışkanlık haline gelir. Bilinçaltınızın farkına varıp, farkında olarak
alışkanlıklarınızı değiştirmeniz, içinizdeki enerji akışıyla
bağlanmanızı sağlar. Enerjiniz dışarı doğru aktığında, onu
dışarıdan alma ve bulma ihtiyacınız kalmaz.

1.
Büyükannem ve büyükbabamda var veya vardı: (Her bir
dede-nine için 1 puan verin.)
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o

Yetişkin diabet 1.

o

Yüksek Tansiyon

o

Kalp hastalığı veya damar tıkanıklığı

o

Kilo kontrolü sorunu

4.

o

Kanda yüksek yağ seviyesi

o
Aşırı kilolu değilim ama kilomu kontrol etmekte
zorlanıyorum. (1 puan)

2.
Anne ve babamda var veya vardı: (Her bir ebeveyn için 2 puan
verin.)

3.

Ben

o

9 kilodan az fazlalığım var. (2 puan)

o

Yetişkin diabet 1.

o

10-13 kilo fazlalığım var. (3 puan)

o

Yüksek Tansiyon

o

23-45 kilo fazlalığım var. (4 puan)

o

Kalp hastalığı veya damar tıkanıklığı

o

45 kilodan yukarı fazlalığım var. (6 puan)

o

Kilo kontrolü sorunu

o

Kanda yüksek yağ seviyesi

5.

Ben
o

35-49 yaş aralığındayım. (1 puan)

Benim var:

o

50-64 yaş aralığındayım. (2 puan)

o

Yetişkin diyabet 1 (15 puan)

o

65 yaş ve üzerindeyim. (3 puan)

o

Yüksek tansiyon (4 puan)

Birinci bölümün toplan puanını toplayın.

o

Kalp hastalığı veya damar tıkanıklığı (8 puan)

Toplam puan:____

o

Kilo kontrolü sorunu (4 puan)

2. Gida ve Yasam Stili Profiliniz

o

Kanda yüksek yağ seviyesi (6 puan)

6.
Haftada 4 kez veya daha fazla şeker yerim. (Örneğin;
şekerleme, tatlı, kek, börek vb. gibi) (4 puan)
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7.
Haftada 4 defadan fazla ‘yağsız’ ürünler yerim. (Yağsız
yoğurt, kurabiye, kahvaltılık kornflakesler gibi) (2 puan)

17.

18. Neredeyse her gün doymuş yağ oranı yüksek gıdalar
yerim. (2 puan)

8.
Haftada 3 defadan fazla patates cipsi, kraker veya
bisküvi yerim. (2 puan)

19.
9.
Haftada 3 defadan fazla makarna, pirinç, mısır veya
patates gibi nişastalı ürünler yerim. (2 puan)

Geceleri atıştırırım. (2 puan)

20. Düzenli egzersiz yapmam. (2 puan)
21. Hiç bir şekilde egzersiz yapmamaya çalışırım. (Örneğin;
merdiven kullanmamak, yürümemek, ev işi yapmamak, bahçeyle
ilgilenmemek, çocuklarla oynamamak gibi) (4 puan)

10. Haftada 3 defadan fazla hamburger, soslu kızartmalar ve
kızarmış tavuklar gibi hazır yiyecekler yerim. (2 puan)
11. Haftada 3 defadan fazla pizza, lahmacun, pide gibi
gıdalar yerim. (2 puan)

22. Uzun yıllardır genellikle televizyonun önünde oturan
bir tembelim. (3 puan)

12. Haftada 3 defadan fazla normal kola veya şekerli soğuk
meşrubatlar içerim. (2 puan)
13.
puan)

Genellikle aç olmadığım zamanlarda yerim. (2 puan)

Ikinci bölümün toplam puanını toplayın. (Olası toplam 39)
İkinci bölüm toplam puanı: ___

Günde 237 ml. fazla seyreltimemiş meyve suyu içerim. (1

3. Stres Seviyesi
14.

Yemekler arasında atıştırırım. (1 puan)
23. Oldukça fazla stress altındayım:

15. Günde 2 fincandan fazla şekerli veya tatlandırıcılı kahve
veya siyah çay içerim. (4 puan)
16. Sık sık sakız çiğnerim, şekerleme veya naneli şekerler
yerim. (diyet veya normal) (2 puan)
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o

Işimde ama evde değil. (2 puan)

o

Evde ama işimde değil. (3 puan)

o

Hem evde hem işte. (6 puan)

24. Sigara içiyorum:
o

Günde bir paketten az. (2 puan)

o

Günde bir ile iki paket arası. (6 puan)

27. Doğum kontrol hapları kullanıyorum ya da kadınlık hormon
tedavisi görüyorum. (2 puan)

Üçüncü bölümün puanlarını toplayın.
o

Günde iki paketten fazla. (8 puan)

o

Cigar veya pipo. (3 puan)
Toplam puan: ___

25. Bira veya şarap içerim:
4. Semptom Testi
o

26.

Sosyal ortamlarda ama oldukça fazla. (2 puan)
28. Kendimi yorgun hissediyorum, özellikle öğlen ve akşam
yemeklerinden sonra. (1 puan)

o

Haftada iki veya üç kez iki bardaktan fazla (1 puan)

o

Günde bir kez, bir veya iki bardak. (0 puan)

29.

o

Günde iki veya daha fazla. (5 puan)

30. Düşüncelerim bulanık yada dalıyorum. (1 puan)

Karışık içkiler içerim:
o

Sosyal ortamlarda ama oldukça fazla. (2 puan)

o

Haftada iki veya üç kez iki bardaktan fazla (2 puan)

o

Günde bir kez, bir veya iki bardak. (2 puan)

o

Günde iki veya daha fazla. (6 puan)

31.

Konsantre olmakta güçlük çekiyorum. (1 puan)

Genellikle asabi veya sinirliyim. (1 puan)

32. Genellikle canım şeker veya diğer karbonhidratları
çekiyor, makarna, ekmek gibi. ( 4 puan)
33.
puan)
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Şeker ve karbonhidratı gereğinden fazla yiyorum. (2

34. Zamanında yemezsem veya atıştırmazsam kendimi
güçsüz ve titrek hissediyorum. ( 4 puan)
35.
puan)

Genel Toplan Puan: ___

Kolay kilo almaya musaitim ama zor kilo veriyorum. (3
Eğer toplam puanınız 0-15 arasındaysa: Tebrikler!
Sendrom X veya insulin karşı direnciniz yok. Yaşam stiliniz ve
diyetiniz devam etmeniz gereken sağlıklı bir yapıyı yansıtıyor. Yılda
bir kez bu testi yapın ve hala sağlıklı bir aralıkta mısınız takip edin.

36. Belimin etrafında yağlanma ve şişman bir göbeğim var.
(erkekler) (6 puan)
37. Göbek, mide ve bel kısmımda daha çok yağlanma var ve
bacak ve kalçalarım daha zayıf. (kadınlarda) (6 puan)
38.

Sürekli idrara çıkma gereksinimi duyuyorum. (5 puan)

39.
puan)

Genellikle tarif edemediğim bir susuzluk yaşıyorum. (5

Eğer toplam puanınız 16-25 arasındaysa: Insulin
direncinin ilk aşamasındasınz. Diyetinizde ve yaşam stilinizde
yapacağınız ufak değişikliklerle Sendrom X’In oluşumunu
önleyebilirsiniz.
Eğer toplam puanınız 26-50 arasındaysa: Muhtemelen
insulin karşı direnciniz var ve Sendrom X’e doğru yol alıyorsunuz.
Bu durum hayatınızda önemli bir etken olmadan harekete
geçmenin tam zamanı. Yeni bir diyet programı, supplemanlar ve
egzersize ihtiyacınız var.

Dördüncü bölümün puanlarını toplayın.

Eğer toplam puanınız 50 üzerindeyse: Sağlık
profilinizin önemli bir konusu olarak sendrom x ve insulin
direnciniz var. Bu durumu düzeltmek için kuvvetli ve hızlı bir
şekilde önlemler almalısınız. Yeni bir diyet programına,
supplemanlara ve egzersize ihtiyacınız var.

Dördüncü bölüm toplam puanı: ___

Şimdi her bir bölümün puanlarını toplayın. (olasi toplam 195 gibi)
Puanınızı anlama: İnsulin direnci, vücudunuzun büyük
miktarlardaki karbonhidratları (örneğin şeker, ekmek ve makarna
gibi) işleyememesinin sonucu oluşmasıdır. İlk belirtileri dağınık
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düşünce ve özellikle öğle yemeklerinden sonra yorgunluk
hissiyatıdır. Tanım olarak Sendrom X insulin direnciyle birlikte
sıradaki sağlık durumlarından bir veya daha fazlasının bir
kombinasyonunu içerir: üst beden obezitesi, kandaki yüksek yağ
seviyesi (kolestrol veya trigleseridler) veya yüksek tansiyon.
Sendrom X’in kalp rahatsızlıklarını, diyabeti, kanseri, Alzheimer
hastalığını ve çeşitli ilerleyen yaşlarla ilgili mental ve fiziksel
problemleri ilerlettiği bilinmektedir. Kısacası bedeni erken
yaşlandırır.

Ekmekler ve unlu mamuller
Çavdar ekmeği

42

Börek

50

Pide

52

Hamburger ekmeği

61

Muffin

62

Kruvasan

67

Buğday ekmeği

68

Waffle

76

Kornflakes(mısır gevreği) 80

Kısa Glisemik İndeks Tablosu

Fransız baget ekmek

İçecekler

96

Elma suyu:

41

Baklagiller

Ananas suyu:

46

Mercimek

28

Portakal suyu:

52

Nohut

33

Fanta, Kola:

68

Börülce

42
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Bulgur

48

Üzüm

46

Kuru fasulye

48

Kivi

53

Pirinç

49

Muz

54

Mısır

55

Mango

56

Kuskus

65

Kayısı

57

Pirinç haşlanmış

90

Kavun

65

Ananas

66

Karpuz

72

Meyveler
Kiraz

22

Greyfurt

25

Kuru kayısı

31

Armut

37

Elma

38

Erik

39

Şeftali

42

Portakal

44
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Özgeçmiş
Özge Şimşek. Holistik sağlık ile ilgilenmeden önce İstanbul
Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdim ve eğitim
alanımı doğal terapilere çevirerek Kanada’da Wild Rose College of
Natural Healing okulunda Holistik Terapistlik diplomında
öğrencilik yaptım. Peki, bu ilgi nasıl mı oldu? Astroloji ile başlayan
spirituel merakım, araştırmacı kişiliğim sayesinde çok çabuk
alevlendi. Öğrendikçe artan merakımın beni kendi karanlıklarıma
sürükleyeceğini bilmiyordum. Ama bu keşif beni daha sevgi dolu,
bağışlayıcı ve destekleyici bir şekilde düşünmeye sevk etti,
hissetmeye ve değiştirmeye başladı. Sağlığın, hastalığın yokluğu
değil aksine fiziksel, zihinsel ve ruhsal açılardan denge içerisinde
bir çember oluşturduğumuz zaman ortaya çıkan neşe, mutluluk ve
huzur demek olduğunu anladım. Bu kavrayış ve istek ile başladığım
şifa yoluma aynı tutku ve hizmet içgüdüsüyle koçluk, nlp, quantum
ve hipnoz öğrenerek devam ediyorum. Hayatım senkronize olaylar,
spirituel öğretmenler, dostlar ve aktiviteler ile dolmaya başladı.
Farklı bakış açılarıyla eski ve yeniyi harmanlamak için cok çeşitli
konularda eğitimler ve sertifikalar aldım. Bunlar arasında
Herboloji, İleri Herboloji, Beslenme Uzmanlığı, Vitamin ve
Mineraller, El ve Ayak Refleksolojisi, İridoloji (iris okuma), Reiki,
Şamanik Duyu Mumları ile Kulak terapisi, Çicek Özleri ile
titreşimsel ve duygusal terapi, Detoks Arınma Uzmanlığı, Astroloji,
Anatomi ve Fizyoloji, Kristal Taş terapisi, Kinesioloji Kas Testi,
Psişik Algı, Çakra Temizleme ve Dengeleme gibi pek cok şifalı konu
yer alıyor.

İnternette eğitim ve paylaşım amacıyla editörlüğünü, yazarlığını ve
çevirilerini yaptığım blog sayfamı ve internet sayfamı ziyaret
edebilirsiniz.
www.dogalterapininblogu.info
www.iristanbul.com
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