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FARKINDALIK_________
Murat Kurt | Atom & Molekül Fizikçisi

Kuantum! Yaklaşık yüz yirmi yıl önce yaşamımıza girmiş ve ortaya atılan kişiler tarafından bile kuşku

ile yaklaşılmış bir kavram. Bugün ise insanlık için alet üreten firmalardan tutun, kişisel gelişimcilere

oradan da nöroloji alanına kadar yayılmış durumda. Kuantum sözcüğünün kullanım alanlarının bu

denli çeşitli olması yayılma ve etki gücünün bir göstergesi olmalı. Bilerek ya da bilmeyerek, kuantum

sözcüğünün altında yatan bilimsel görüşleri anlamadan bu sözcüğe tutunmanın kavramın kendisini

bir dejenereliğe uğratma tehlikesini barındırsa da yanlışlardan süzülüp, sade ve etkili hale gelmesi

için belki de olması gereken bir tekamül içerisinde olduğunu da gösteriyor olabilir.

Kuantum Fiziği; - Einstein’ın o muazzam tanımıyla - enerjinin uzayın belirli bölgesinde yoğunlaşmış

hali olan maddeye, doğaya yeni bir anlayış getirmiştir. Bu yaklaşım çerçevesinin sınırları olmayan bir

gözlüğü de beraberinde hediye etmiştir. Çoğu çevre tarafından yanlış bilinen bir gerçek vardır ki,

kuantum fiziği ile gelen bu yeni anlayış kendinden önce var olan anlayışı yıkmadığı gibi sunduğu yeni

kavramlarla gözlemlerimizin ve gerçekleşmiş olan her şeyin daha hassas ve daha olasılıksal bir alt

yapıda olduğunu söyler.

Bilimsel zeminde incelendiğinde kuantum fiziği atom ve atom altı parçacıkların durumları ve

davranışları ile ilgilenir. Onların durumlarının ve davranışlarının bir olasılık denizi içinde yaygın bir

halde var olduğunu kabul eder. Kuantum fiziğinin atom ve atom altı parçacıklarla ilgili söyledikleri

titiz bir analoji sayesinde evrenin diğer büyüklükleri için de söylenebilir.

Bu analojilerden biri de bizi, insanın seçim yapabilme özgürlüğünün mantıksal bir açıklamasına

götürür.

YÜKSELİP ÖN PLANA ÇIKMASINA NEDEN OLUR!

Bizi, maddeyi, doğayı ve uçsuz bucaksız evrenin yapı taşı olan atom ve atom altı parçacıklar onları

izlemediğiniz zamanlarda «süper pozisyon» denilen bir durumda bulunurlar. Süper pozisyon

durumu bu parçacıkların olabilecek tüm durumlarının bir arada olması halidir. Masumane bir

benzetme ile bir insanın mutlu, mutsuz, neşeli, durgun, enerjik, istemli olma hallerinin bir arada

olması gibi düşünülebilir. Eğer kendi içinize odaklanır ve mutlu olan bir ruh halini seçmek isterseniz

mutlu olma hali bu olasılık denizinde yükselen bir dalga olur ve diğer ruh halleri birden ortadan yok

olur. Yine aynı olasılıklara sahipken karşılaştığınız insanın hangi durumda size yaklaştığı da sizin nasıl

olacağınızı belirleyen bir dış etkendir. Eğer mutsuz ve karamsar bir arkadaşınızın sözlerine maruz

kalıyorsanız sizde olan karamsarlık ve mutsuzluk dalgaları ile iletişimde olduğunuz kişinin benzer

duygu durumu dalgaları etkileşerek sizin diğer duygu durumlarınızın çökmesine ve etkileşimde

olanların yükselip ön plana çıkmasına neden olur.

SEÇİM YAPMANIN 
KUANTUMSAL 
YAKLAŞIMI



FARKINDALIK_________

Kuantum fiziğinde tüm olası durumların bir yerde bulunması durumuna süper pozisyon dendiği gibi

bunlardan birinin seçilip diğerlerinin yok olmasına da «çökme – collapse « adı verilir.

Bütünsel olarak kendimizi bir atoma ya da atom altı parçacığa benzetirsek - ki bu mümkün bir

benzetmedir - olmak istediğimizi ve duygu durumumuzu neden kendimiz seçmeyelim? Neden iyi ve

güçlü bir duruşu seçmek varken hüzünlü ve zayıf bir ruh halini ön plana çıkaralım?

Zira yine kuantum fiziğinin ortaya attığı kuantum dolanıklık kavramı sayesinde başlangıçtaki bir

arada olmuş tüm parçacıkların birbirinden ne kadar uzağa giderlerse gitsinler birbiri ile haberleştiğini

biliyoruz.

O halde düşünce seviyesinde başlattığımız bu doğru seçimlerin tüm zihne, tüm bedene yayılıp güzel

sonuçlar ortaya çıkarması sizce de yapılabilecek en güzel seçim değil mi?

Bilimin ortaya çıkardığı gerçekliklere kulaklarımızı tıkamamak ve en azından şimdilik benzerlikler yolu

ile bile olsa bireysel olarak kendimize uygulamak da güzel bir seçim olmaz mı?

Murat Kurt | Atom & Molekül Fizikçisi
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FARKINDALIK_________
Mehmet Gümüş | St.Psikolog & Cinsel Terapi Uzmanı

CİNSEL FARKINDALIK 
NEDİR, CİNSEL 
FARKINDALIĞI NASIL 
ARTTIRABİLİRSİNİZ?

Günümüzdeki ekonomik koşullar, stres, geçmiş yaşantılarımızdan bugüne taşıdığımız şemalarımız, 

kaygılarımız, gelecek endişelerimizden dolayı cinsel birliktelik sırasında o anın keyfine ve 

hissetmemiz gerekenlere odaklanmakta zorlanıyoruz. Peki bunun üstesinden nasıl gelinebilir?

Cinsel birliktelik sırasında andan ve zevk almaktan kopup başka şeyler düşünmeye başlamak 

çoğumuzun yaşadığı bir durum. Bu süre içinde “İşteki durumum ne olacak?”, “Kirama artış yapılacak 

mı?”,“Çocuğun okul taksitlerini ödeyebilecek miyim?” gibi alakasız düşüncelerin beyninizde 

dolaşmaya başladığını fark etmiş olabilirsiniz. Bu yüzden ereksiyon problemleri, vajinal ağrı veya 

libido kaybı gibi sonuçlar doğabilir, bu durum da ilişki ve hayat kalitenizi ciddi derecede etkiler. 

Bunun gibi durumlarla karşılaştığımızda farkındalık anın tadını çıkarmanıza yardımcı olabilir.

Özet olarak farkındalık; anda kalmak, o an neler yaşadığını hiçbir yargılama yapmadan, duygulardan 

ve olumsuz düşüncelerden uzak olarak fark etmek diye tanımlanabilir. Bu da bizi bedenimize bağlar 

ve kafamızın içindeki düşüncelerle boğulmamamıza yardımcı olur. Yemek yerken, işteyken, kitap 

okurken ve çocuklara bakarken farkındalığı artırmanın yanı sıra son zamanlarda insanların cinsel 

yaşam kalitesini artırmak için seks konusunda da farkındalık sahibi olması önem kazanmaya başladı. 

Araştırmalara göre modern yaşam tarzları insanların cinsel yaşamını etkiliyor. Londra Üniversitesi 

Akademisi’nden Cath Mercer, insanların iş ve maddi konular hakkında endişelendiklerini ve bu 

yüzden de seksten zevk alacak moda giremediklerini belirtiyor. Bunun yanı sıra yatak odasına 

getirilen akıllı telefonlar ve tabletler de bu durumu etkiliyor.

Farkındalık, dikkat dağıtıcı etkenlerin oldukça fazla olduğu hayatımızda konsantre olabilmek adına 

bize yardımcı olabilecek önemli bir etken. Bu noktada çift danışanlarıma çok etkili bir yöntem 

öneriyorum; birbirinizin farkına varın ve keşfedin. Peki nasıl? 

Bir insan kendini gıdıklayamaz. Hemen şimdi deneyin. Vücudunuzda nerenizden gıdıklanıyorsanız 

elinizle kendinizi gıdıklamayı deneyin. Hayır, bunu yapamazsınız. Ama bir başkası gıdıklanan 

bölgenize dokunduğunda gıdıklanır veya huylanırsınız. Aslında bu şu demek; bizler, cinsellikte 

kendimizi keşfedemeyiz. Bizi keşfedecek olan ve cinsel farkındalığımızı kazandıracak olan ancak 

partnerimizdir. Her birimizin aslında bedenimizde gizli orgazm noktası vardır. Orgazm sadece genital

bölgede gerçekleşmez. Diz kapağının arkasından, ense kökünden, ayak baş parmak ile yanındaki 

parmağı arasından, sırtının ortasında bir noktadan hatta kol dirseğinden orgazm olanları biliyorum. 

Bakınız; huylanan, keyif alan değil orgazm! Bunu nasıl keşfedeceğiz? Partnerimiz tamamen dış 

dünyadan soyutlanarak tamamen kendini size adadığında ufak dokunuşlarla tüm bedenini 

keşfedeceğiz. O gizli noktalara temas ettiğimizde nefes alışverişleri, göz kapakları hareketlerinin 

değiştiğini fark ettiğiniz anda doğru noktadasınız demektir. İşte cinsel farkındalık yeni keşiflerin 

heyecanıyla tüm dünyadan kopup sadece o anda kalmak, o anı yakalamaktır.



FARKINDALIK_________
Mehmet Gümüş | St.Psikolog & Cinsel Terapi Uzmanı

CİNSEL FARKINDALIK 
NEDİR, CİNSEL 
FARKINDALIĞI NASIL 
ARTTIRABİLİRSİNİZ?

Bu alanda önde gelen araştırmacılardan psikolog Lori Brotto, daha önce cinsel tacize uğrayan 

insanlarda cinsel ilişki süresince ana odaklanmanın ve o an hissettiklerinin farkına varmanın 

streslerini azaltmaya yardımcı olduğunu belirtiyor. Bunun yanı sıra farkındalığın artırılmasının intihar 

eğilimi olan kişilere yardım konusunda da çok etkili olduğu gözlemlenmiş.

Brotto, cinsel problemlerin birçok sebepten kaynaklanabildiğini, depresyon ve stresin de bu 

problemleri tetikleyici nitelikte olduğunu belirtiyor. Bunun yanı sıra bireylerin fiziksel görünümleri 

hakkında öz güvensiz olmalarının da andan uzaklaşmalarına sebep olduğunu söylüyor. 

Farkındalığı “anı yargılamadan yaşananların bilincinde olmak” olarak özetleyen Brotto, bu tanımın 

sağlıklı bir cinsel ilişki yaşamak için çok önemli olduğunu belirtiyor. Anda olmak, yaşadıklarını 

yargılamamak, "ya ereksiyon olamazsam", "ya partnerimi tatmin edemezsem" gibi düşüncelerden 

uzaklaşmak cinsel ilişkiyi daha sağlıklı hale getirmenin yanı sıra insanın kendine karşı daha olumlu bir 

tutum sergilemesine de yardımcı oluyor.

CİNSEL FARKINDALIĞI YAKALAYAMAYANLAR CİNSEL BİRLİKTELİKLERİNİ RUTİNLEŞTİRİRLER.

Aşk ve tutkunun aslında ana kaynağı “merak” tır. Bir kişiyi merak ederseniz aşık olur, keşfetme isteği 

ve keşfetmeyle başlayan süreç de “tutku“ dur. Partnerinizi cinsel olarak da keşfedebilmeli ve 

farkında olmalısınız. Sürekli aynı pozisyonlar, aynı sevişmeler oldukça yeni keşifler, fanteziler, 

meraklar olmadıkça cinsellik rutine biner. Rutin bir cinsel paylaşımda tutku kaybolur. Tutkunun 

olmadığı yerde aşk da zamanla kaybolur. 

Sonuç olarak; 

Cinsel farkındalık, ilişkilerde en önemli unsurdur. İlişkilerin temelidir. Birbirinizin farkına varın ve 

keşfedin…



MINDFULNESS_________

Farkındalık meditasyonu, sizle yarışan düşünceleri yavaşlatmayı, olumsuzlukları bırakmayı ve hem 

zihninizi hem de bedeninizi sakinleştirmeyi öğreten bir zihinsel eğitim uygulamasıdır.

Düşüncelerinizi, duygularınızı ve duyumlarınızı yargılamadan kabul edebilmeniz için "şimdi" ye 

tamamen odaklanmayı içeren zihinsel bir durum olarak tanımlanabilen farkındalık pratiği ile

meditasyonun birleşimidir.

Teknikler değişebilir ancak genel olarak farkındalık meditasyonu derin nefes almayı, beden ve zihin

farkındalığını içerir. Farkındalık meditasyonu yapmak, destek veya hazırlık gerektirmez. 

(hoşlanmadığınız sürece mumlara, uçucu yağlara veya mantralara gerek yoktur) Başlamak için tek

ihtiyacınız olan şey rahat bir oturma yeri, üç ila beş dakikalık boş zaman ve yargısız bir zihniyet.

Farkındalık Meditasyonu Nasıl Yapılır?

Farkındalık meditasyonunu öğrenmek, kendi başınıza pratik yapmak yeterince basittir ancak bir

öğretmen veya program (özellikle belirli sağlık nedenleriyle meditasyon yapıyorsanız) başlamanıza

yardımcı olabilir. İşte kendi başınıza başlamanıza yardımcı olacak bazı basit adımlar:

Unutmayın, meditasyon bir uygulamadır, mükemmel olmak zorunda değildir. Şimdi olduğunuz gibi

başlamaya hazırsınız!

Rahatla

Sessiz ve rahat bir yer bulun. Başınız, boynunuz ve sırtınız dik ama sert olmayacak şekilde bir

sandalyeye veya yere oturun. Rahat ve bol giysiler giymek de dikkatinizin dağılmaması için yararlıdır.

Ancak bu uygulama herhangi bir zamanda herhangi bir yerde yapılabileceği için kıyafet zorunluluğu

yoktur.

Bir Zamanlayıcı Ayarlayın

Gerekli olmasa da bir zamanlayıcı (tercihen yumuşak, hafif bir alarm) meditasyona odaklanmanıza ve 

zamanı unutmanıza yardımcı olabilir ve durup başka bir şey yapmak için sahip olduğunuz bahaneleri

ortadan kaldırabilir. Birçok kişi meditasyon yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını söyler. Bu 

aynı zamanda çok uzun süre meditasyon yapmamanızı da sağlayabilir. Meditasyondan sonra nerede

olduğunuzun farkına varmak ve yavaş yavaş kalkmak için kendinize zaman ayırın.

FARKINDALIK 
MEDİTASYONU NEDİR, 
NASIL YAPILIR?
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MINDFULNESS_________

Bazı insanlar daha uzun seanslar için meditasyon yaparken her gün birkaç dakika bile fark yaratabilir. 

5 dakikalık kısa bir meditasyon seansı ile başlayın ve bir seferde 30 dakika meditasyon yapmak için

rahat olana kadar seanslarınızı 10 veya 15 dakika artırın.

Nefes almaya odaklanın

Nefes alırken vücudunuza giren ve çıkan havanın hissine uyum sağlayarak nefesinizin farkına varın. 

Hava burun deliklerinizden girip çıkarken karnınızın yükselip alçaldığını hissedin. Nefesin solunduğu

zamanki sıcaklık değişimine dikkat edin.

Düşüncelerinize Dikkat Edin

Amaç düşüncelerinizi durdurmak değil, düşüncelere "tanık" olma konusunda daha rahat olmaktır. 

Aklınıza düşünceler geldiğinde onları görmezden gelmeyin veya bastırmayın. Bunları not edin, sakin

olun ve nefesinizi bir çapa olarak kullanın. Düşüncelerinizi geçen bulutlar olarak hayal edin. Onlar yer

değiştirirken onları izleyin. Meditasyon yaparken bunu ihtiyaç duyduğunuz sıklıkta tekrarlayın.

Kendinize Bir Mola Verin

Kendinizi düşüncelerinize kaptırdığınızı fark ederseniz - korku, endişe vb. - zihninizin nereye gittiğini

gözlemleyin, yargılamadan ve sadece nefesinize geri dönün. Bu olursa kendinize yüklenmeyin.

Nefesinize dönme ve şimdiki ana odaklanma pratiği farkındalık pratiğidir.

Farkındalık Meditasyonunun Etkisi

Düzenli farkındalık meditasyonu uygulamasının hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınız için faydaları

vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Stresi azaltmak: Farkındalık meditasyonuna standart bir terapötik yaklaşım olan farkındalık temelli

stres azaltmanın (MBSR) sağlıklı bireylerde stres semptomlarını azalttığı gösterilmiştir. Bu 

uygulamanın bir dizi zihinsel ve fiziksel rahatsızlık için de faydalı olduğu bulunmuştur. Anksiyete, 

depresyon ve kronik ağrı dahil.

Düşük kalp atış hızı: Kalp hastalığı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en önemli ölüm nedenlerinden

biridir ve araştırmalar, farkındalığın kalbiniz için faydalı olduğunu göstermektedir. Bir çalışmada, 

katılımcılar ya çevrimiçi bir farkındalık meditasyon programına kaydoldular ya da kalp hastalıklarının

geleneksel tedavisi için bir bekleme listesine eklendiler. Farkındalık meditasyonuna katılanların kalp

atış hızları önemli ölçüde daha düşüktü ve kardiyovasküler kapasite testinde daha iyi performans

gösterdiler.

FARKINDALIK 
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MINDFULNESS_________

Gelişmiş bağışıklık: Araştırmalar, farkındalık uygulamalarının vücudunuzun hastalıklara karşı

direncini artırabileceğini de öne sürüyor. Bir çalışma hem farkındalığın hem de egzersizin bağışıklık

işlevi üzerindeki etkisini karşılaştırdı. Sekiz haftalık farkındalık kursuna katılan kişilerin, egzersiz

grubundakilere göre bağışıklık işlevinde daha fazla kazanım elde ettiğini buldular.

Daha iyi uyku: Araştırmalar, farkındalık meditasyonu yapmanın uykuyu iyileştirebileceğini ve hatta

belirli uyku bozukluklarını tedavi etmek için yararlı olabileceğini de göstermiştir. Bir 2019 

araştırması, farkındalık meditasyonunun uyku kalitesini önemli ölçüde iyileştirdiğini buldu.

Farkındalık meditasyonunu düzenli yapmak daha güçlü etkilere yol açabilir, ancak bu her gün

yapmanız gerektiği anlamına gelmez. Araştırmalar, haftada üç ila dört kez meditasyon yapmanın

büyük yararları olabileceğini ve nöro görüntüleme çalışmalarına göre sekiz hafta boyunca düzenli

olarak meditasyon yapmanın beyni gerçekten değiştirdiğinii buldu.

Günlük Yaşamda Farkındalık Uygulaması İçin İpuçları

Farkındalık meditasyonu, özellikle yaşamınızda zaman ayıramayacak kadar meşgul olduğunuz

günlerde farkındalığı günlük yaşamınıza getirmenin yollarını bulmanıza da yardımcı olur. Farkındalık

meditasyonu bir tekniktir ancak günlük aktiviteler ve görevler, farkındalık uygulaması için birçok

fırsat sunar.

Dişlerinizi fırçalamak: Ayaklarınızın yerde, fırçanın elinizde olduğunu, kolunuzun yukarı ve aşağı

hareket ettiğini hissedin.

Bulaşıkları yıkamak: Ellerinizdeki ılık su hissinin, kabarcıkların görünümünün ve lavabonun dibindeki

tava seslerinin tadını çıkarın.

Çamaşır yıkamak: Temiz kıyafetlerin kokusuna ve kumaşın hissine dikkat edin. Bir odak öğesi ekleyin

ve çamaşırları katlarken nefeslerinizi sayın.

Araba Sürmek: Radyoyu kapatın veya klasik müzik gibi rahatlatıcı bir şey açın. Omurganızın uzadığını

hayal edin, ellerinizi gevşetmekle direksiyonu çok sıkı tutmak arasındaki orta noktayı bulun. 

Zihninizin dolaştığını fark ettiğinizde dikkatinizi sizin ve arabanızın olduğu yere geri getirin.

Egzersiz: Koşu bandında televizyon izlemek yerine nefesinize ve hareket ederken ayaklarınızın

nerede olduğuna odaklanmayı deneyin.

Çocukları yatağa hazırlamak: Çocuklarınızla aynı seviyeye inin, gözlerinin içine bakın, konuşmaktan

çok dinleyin ve her türlü sarılmanın tadını çıkarın. Siz rahatladığınızda onlar da rahatlayacak.

Bir farkındalık meditasyonu uygulamasına başlamak bazen korkutucu görünebilir, ancak her gün

birkaç dakika bile olsa faydalı olabileceğini hatırlamak önemlidir. Sadece birkaç dakika «şimdi»de

olmak önemli faydalar sağlayabilir. Her gün yapmasanız bile ihtiyaç duyduğunuzda geri gelmeye

devam edebileceğiniz bir uygulamadır.
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AYÇA AKIN’dan_________
Ayça Akın | Danışman & Yazar

Her ne kadar maddesel bir varlık olarak görünsek de aslında enerjiden oluşan varlıklarız. Biliyorum, 
kabul edilmesi zor bir gerçek çünkü bunca zamandır bizlere öğretilen madde beden olduğumuz. 
Enerji bedenler olduğumuzu kabul edebilmek için tüm bildiklerimizi unutmamız gerekiyor. İşin zor ve 
korkutucu kısmı da bu zaten. 

Bilim çoktan bunu kabul etti lakin insanın bunu kabul etmesi zaman alacak. Evrim denilen olgu hiçbir 
zaman kolay olmadı. Bu zihinlerimiz, düşüncelerimiz için söz konusu olduğunda daha zor. İnsan 
görmediğine inanmak istemiyor lakin «Allah» a da görmeden inanıyor. Çünkü inananlar kendilerince 
çeşitli araçlarla varlığına ispat görebiliyorlar. 

Kuantum için de bilim dünyası aynı şeyi söylüyor; henüz nasıl olduğunu tam bilemiyor ve 
açıklayamıyoruz ama olduğunu, işe yaradığını biliyoruz!

İşe yarıyorsa, fark yaratıyorsa, hayatına olumlu etki ediyorsa uygula! Benim her zaman felsefem bu 
olmuştur.

Yarıyor! Bunu ben de araştırmalarım, eğitimlerimin ötesinde bizzat deneyimlemiş biri olarak 
söyleyebilirim. Bu uygulamaları yapan kişilerin olumlu dönüşümler - deneyimler yaşaması da tesadüf 
olamaz. Dr. Joe Dispenza’nın bizzat yaşadığı deneyim, kitaplarında yer verdiği vaka örnekleri, MR 
görüntüleri, bilimsel makaleler, kitaplar ve nicesi.

Bildiğimizden çok öte bir güce sahibiz, ama çoğumuz bundan habersiziz. Belki de bilinçli şekilde 
habersiz bırakılıyoruz…

Benim yaşadığım deneyime gelecek olursam; bu konulara daha yeni yeni giriyordum. Hayatımın 
birçok alanında bir şeylerin istediğim yönde değiştiğini, 25 küsür yıldır tedaviye direnç gösteren JRA 
rahatsızlığımın benim ve doktorumun anlam veremediği şekilde kısa zamana aralıklarıyla olumluya 
döndüğünü farkındaydım, ama nasıl olduğu konusunda o zamanlar fikrim yoktu. 

O gün ortopedik bir ameliyat sonrası gece hastane koridorlarını sancıdan inletince hemşireden bana 
ameliyat sonrası tek doz yapılabilen o müthiş ağrı kesiciden (ya da ne idiyse o) yapmasını istedim. 
Yapamayacağını söyledi. Israrlı davrandım, o da ısrarlı davrandı. O ısrarlı davrandıkça ben 
bağırışlarımı, ağlamamı arttırdım. Sabah doktorum geldiğinde soracağını söyledi. Sabahı zor ettim. 
Doktorum geldi. Yalvarırcasına o şey ne ise yapmasını istedim. Cevap aynı oldu; «Yapamayız!»

Israrlarımla baş edemeyince beklediğim o talimat geldi; «Yapın» 

Uçtum mutluluktan çünkü tüm ağrılarım dinecek ve ben ihtiyacım olan uykuya mışıl mışıl dalacaktım.

Yaptılar! Ben yarım saat içinde «Ah bu ne harika bir şey» diye diye uykuya dalmışım.

O günden sonra ne ağrı ne sızı. Bir hafta sonunda taburcu olmak için hazırlanıyorum. Odada bir 
kıkırdamadır gidiyor. «Ne gülüyorsunuz?» diye sorduğumda aldığım cevapla kuantum dünyasının, 
düşünce gücünün, bilinçaltı kodlamasının gerçekliğini tescilleyeceğimden, hayatımdaki tüm o olumlu 
değişimlerin cevabını bulacağımdan habersizdim. 

KUANTUM İLE SAĞLIK
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AYÇA AKIN’dan_________
Ayça Akın | Danışman & Yazar

«O çok sancı çektiğin, o iğne de o iğne diye ortalığı yıktığın günü hatırlıyor musun?» diye sordu 
ailemden biri – sanırım babamdı.

«Evet» dedim.

«Sana ilaç değil, su yaptılar» dediğinde beynimde binlerce şimşek çaktı. 

O güne gittim zihnimde…Nasıl olmuştu da ilaç almadan benim o saçımı yolduran ağrılarım yarım saat 
içinde son bulmuş ve mışıl mışıl deliksiz uykuya dalmıştım.

PLASEBO ETKİSİ! Beynin konuşma dili…O ilaç çok güçlü ve benim ağrılarımı hemen geçirecek 
düşüncesiyle dakikalar içinde kodladığım bilinçaltım ve o kodlamanın dakikalar içinde nöral ağları 
harekete geçirip inanca ve gerçekliğe dönüşmesi…Benim yaşadığım bu deneyim “İnancın Biyolojisi“
adlı kitabın yazarı, hücre biyoloğu, genetik bilimci Prof. Dr. Bruce H. Lipton’un bu videosunda 
anlattıklarıyla birebir örtüşüyordu.

Kendime gelemedim günlerce. Aklım bu deneyimim üzerinde düşündü durdu ve daha da derinleştim 
bu konularda. Araştırmalar, burada ve yurt dışından eğitimler, kitaplar…Derinleştikçe kendimle daha 
derin nöral bağlantılar kurdum. Kurdukça değişimler de hayatımın her alanında ardı ardına geldi. 

JRA’da bir segment vardır. Eğer o yüksek ise rahatsızlık aktif ve ağrı içindesiniz demektir iltihaptan 
dolayı. Bu da kortizon tedavisi demek, şeker gibi ağrı kesici içmek demek, fiziksel kısıtlanmalar 
demek…demek de demek. Bu segmentin normali 20’dir. Ben yirmi beş küsür yıl (JRA ile 3 yaşımda 
tanıştım) onca tedaviye rağmen 90’ların 100’lerin üstünü gördüm, aşağısını göremedim. Sanırım on 
küsür yıldır 20’yi geçmiyorum. Doktorum her kontrolde rakamın aşağı gittiğini gördükçe bir 
kontrolde «benden habersiz bir şey yapıyorsun sen» dedi, «ne yapıyorsan yapmaya devam et, acil bir 
şey olmadıkça da bana gelmene gerek yok artık» dedi ki benim doktorum eski jenerasyon, bilime sıkı 
sıkı tutunan, alternatif tıplara karşı biridir. O zamanlar öyleydi eskisi gibi sık görmüyorum kendisini. 
Bizzat prof. doktorumdan kendisinin de hizmet verdiği üniversite hastanesinde «nasıl başardığımı» 
diğer hastalara anlatma teklifleri aldım. 

Yanlış anlaşılmasını istemem tabii ki tedavimi bırakmadım, kimse de bırakmamalı zaten kuantum vb. 
uygulamalar başlı başına bir tedavi yöntemi de ASLA DEĞİLLER. Tedavi ve nöral meditasyon 
uygulamaları, iyileşmenin daha hızlı gerçekleşmesi için bütünselliği sağlayan bilimsel zemini ve 
kanıtları olan nöral uygulamalardır. Zaten uyguladıkça bir şeyler değişiyor, iyileşme oldukça tedavi de 
minimuma iniyor hatta sonlandırılabiliyor.

Sağlığınıza kavuşmak, bedeninizdeki zarar görmüş alanları iyileştirmek tıbbi tedavi yanında kuantum

ile desteklenerek mümkün. Bunun bilimsel çok açıklaması, vaka örnekleri, MR görüntülemeleri hatta

yurt dışında uygulama enstitüleri var. Bizim ülkemizde de yavaş yavaş «bütünsellik» çerçevesinde

uygulanmaya başlandı. Katıldığım eğitimlerde çok doktora rastladım bu boyutu öğrenip hastalarına 

bütünsellik çerçevesinde uygulamak isteyen...

KUANTUM İLE SAĞLIK
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AYÇA AKIN’dan_________
Ayça Akın | Danışman & Yazar

NASIL UYGULAYABİLİRİZ?

Yapmanız gereken kuantum alanına girmek. Tıpkı gözlerinizi kapattığınızda zamandan ve mekandan

bağımsız bir alana geçmek gibi. Uzay boşluğu bir nevi...Bu alana geçtiğinizde yani kuantum alanında

madde bedeninizle kendinizi var etmeyin.

Kendinizi madde beden olarak değil, enerji kümesi bir beden olarak görün ve hortum gibi bir enerji

kütlesinin tüm bedeninizde dolaşarak sizi – alanı iyileştirdiğini imgeleyin, bu sırada belirlediğiniz kısa

bir onaylamayı da sürekli tekrarlayın: 

Çok sağlıklıyım - Sağlığıma hızla kavuşuyorum – Şifalanıyorum – İyileşiyorum – vb.

Her meditasyonda mutlaka aynı onaylamayı kullanın. Süre olarak beş dakika bile yeterlidir. 

Bu ileri seviye bir nöral uygulamadır. İlk uygulamalar sarsabilir, ama ilk uygulamada dahi bir

rahatlama, hafiflik fark edeceksiniz. Düzenli uyguladığınızda da iyileşme…

Deneyimlerinizi benimle de paylaşın.

KUANTUM İLE SAĞLIK
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KURUMSAL_________

Merhaba, 

Sevgili Ayça Akın ilk görüşmemizde bana kurumsal farkındalık hakkında yazı yazmamı önermiş idi. 

Ama sonrasında aldığımız olumlu geri dönüşler ile serimizi yapmamızın gerekliliği ortaya çıktı. Tüm 

okurlara sonsuz teşekkür ederek yazıma başlamak istiyorum.

İletişim kavramı bence çok geniş bir kavram olmasına rağmen sizlerle kurumsal hayatımızda 

kendimizi üç  şekilde ifade etmemiz gerektiği konusunda paylaşımda bulunmak isterim.

1.KONUŞMAK 2.BEDEN DİLİ 3.YAZI DİLİ

Benim düşünceme göre iletişimin üç bölümünün de ayrı ayrı çok önemi bulunmaktadır.  Bunlar 

arasında bir oran yapmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her üçü de kendi içinde çok 

önemli ve değerlidir.

Bu yazımda sizlere ilk olarak KONUŞMAK konusunda paylaşımda bulunmak isterim. 

Hepimizin aklına pandemi ile konuşmanın azaldığı gelse de iletişimde konuşmamız hiç azalmamakta 

ve benim düşünceme göre artarak ilerlemektedir. Özellikle pandemi ile hayatımızda daha çok yer 

alan görüntülü, sesli toplantı platformlarında sıkı bir şekilde iletişimde olmanın, konuşmanın önemi 

belirlenmiş ve devam etmektedir. İş hayatımızda doğru konuşmanın önemi tartışılmaz. Çünkü genel 

ofis görüşmelerimizde, tüm toplantılarımızda, telefon, online toplantı platformlarında konuşmamız 

ve kendimizi ifade etmemiz gereklidir. Konuşurken saygı çerçevesi içerisinde ve ses tonumuzu 

yükseltmeden kendimizi ifade etmemiz çok değerli ve önemlidir. Yüksek ses tonu kibar 

konuşmalarda bile kaba algılanır, o nedenle ses tonumuzu çok iyi ayarlamamız ve konuşurken aynı 

tonda konuşmamız gereklidir. Kişiler ile farklı fikirlerde olabiliriz, ama bu ortamlarda bile kendimizi 

kontrol etmemiz ve doğru ses tonu ile konuşmalıyız.

Konuşmak, iletişimde olmazsa olmazdır. İyi konuşan insanlar aynı zamanda çok iyi bir dinleyicidir. 

Dinlemenin doğru ve etkili konuşmaya faydası çok fazladır. Kendimizi ifade ederken kişiliğimiz, 

kimliğimiz ve karşı tarafa verdiğimiz imaj çok net olarak algılanmaktadır. Hayatımızda saygının önemi 

tartışılmaz, o nedenle konuşmalarımızda saygı ile tüm mesajların verilebileceğini unutmamamız 

gerekir. Doğru ses tonu, doğru ve net ifade ve saygı temel kavramlarımız olmalıdır.

Genelde yazılarımı Mevlana‘mızın çok sevdiğim sözleri ile bitirmeyi severim;

‘Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anlayabildiği kadardır.’ 

Her zaman hayatımızda doğru konuşmak ve doğru kişiler ile karşılaşmanız dileğimle…

Sağlıklı nice güzel günlerde görüşmek üzere, sevgiyle kalın...

KURUMSAL 
FARKINDALIK & İLETİŞİM
#2 | KONUŞMAK & BEDEN DİLİ & YAZI DİLİ 

Ahmet Ekenkol | Ticari Grup Müdürü & Mentor 



KURUMSAL_________

2003 yılında Google çalışanlarına “Zamanınızın %20 sini gerçekten tutku duyduğunuz şeylere

ayırmanızı istiyoruz.” deyince 107 numaralı çalışan Chade Meng Tan’in ilk yaptığı şey hemen bir

mindfulness eğitimi hazırlamak olmuş. Ancak diğer Google çalışanları bu eğitime rağbet

göstermemiş.

Mindfulness’ın odaklanma, performans ve iş birliği gibi alanlarda olan iyileştirici özelliğini çok iyi 

bilen Tan, eğitimin içeriğini aynı bırakarak sadece ismini değiştirmiş ve eğitimin adına “ Mühendisler

için Duygusal Zeka“ demiş. İsim değişikliğinden sonra eğitim o kadar çok rağbet görmüş ve 

beğenilmiş ki bugün Google’da başlayan mindfulness eğitimi “ Search Inside Yourself“ adı ile ayrı bir

eğitim girişimi olarak devam ediyor ve Tan artık sadece Google değil, pek çok farklı kuruma

mindfulness eğitimi veriyor.

Tabii eğitimi hedef kitleye göre doğru isimlendirmek, peformans geri bildirimlerinde sürekli “İyi bir

mühendissin, ama yönetici olmak için başka beceriler de geliştirmelisin!” cümlesini duyan

mühendislere duygusal zeka eğitimi sunmak oldukça akıllıca bir hamle olsa da Chade Meng Tan’in

başarısını sadece doğru pazarlamaya bağlayamayız.

Nörobilim, psikoloji ve felsefeden beslenerek sunulan ve akredite bir eğitmen tarafından verilen

mindfulness eğitimleri odaklanma ve konsantrasyon becerilerinde artış, zorlu durumlarla başa

çıkabilmede esneklik, kişiler arası ilişkilerde de daha hünerli olmak gibi doğrudan iş hayatındaki

performansı etkileyen çok değerli beceriler geliştirmemizi sağlıyor.

Bu nedenledir ki Google, Pepsi, Nike, Aetna, Intel, Apple, Goldman Sachs, IBM, McKinsey & 

Company, General Electric, General Mills, Sony, Ford, Target, IKEA, eBay, Linkedin gibi firmalar

çalışanlarına mindfulness eğitimi aldırıyorlar.

Basit bir anlatımla Mindfulness (Türkçe olarak “farkındalık”, “bilinçli farkındalık” ya da “yargısız

farkındalık” veya “bilgece farkındalık”) belirli bir bakış açısı ve tutumla anda kalabilme becerisidir. 

Anda kalabilmek kulağa çok basit gibi gelen ama uygulaması zor bir beceri. Zor olmasının sebebi de 

zihnimizin anda olmaya değil geçmişe ya da geleceğe gitmeye, bir sorun üzerinde düşünmeye, 

planlar yapmaya veya hayal kurmaya meyilli olması.

Oysa araştırmalar gösteriyor ki anda kalabilme yani mindful olabilme becerisi iki temel alanda fayda

sağlar: Birincisi dikkat, odaklanma, konsantrasyon, problem çözme, karar verme gibi beynin ön

bölümü (prefrontal korteks) tarafından yönetilen bilişsel yeteneklerinde iyileşme. Diğeri ise duygu, 

düşünce ve beden farkındalığı sayesinde daha çok alt beynin (limbik sistem) düzenlediği duyguları

yönetebilme ve stresle başa çıkma gibi becerilerde gelişim.

Mindcare Academy

İŞ DÜNYASINDA 
MINDFULNESS 
UYGULAMALARI

https://www.mindcareacademy.com/post/is-dunyasinda-mindfulness-uygulamalari
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İş yerleri stres ve kaygının en çok yaşandığı alanlardan biri olduğundan çalışanların stres ve kaygı ile

olumlu başa çıkabilme becerileri edinmeleri çalışan esenliğine doğrudan katkı sağlar, tükenmişlik

sendromunu engeller. Bunun yanı sıra çalışanların odaklanma ve konsantrasyon becerilerinde artış, 

zorlu durumlarla başa çıkabilmelerinde esneklik, kişiler arası ilişkilerde de daha hünerli olmak gibi

doğrudan iş hayatındaki performansı ve mutluluğu etkileyen çok değerli beceriler geliştirmelerini

sağlar. Mindfulness duygusal okur-yazarlık becerisini arttırdığı için olumlu bir kurum kültürü

yaratmada etkilidir. Bu nedenle çatışma ve değişim yönetimi gibi alanlarda fayda sağlar daha az

yıpratıcı ve daha verimli iş ortamlarına katkıda bulunur.

“Sürekli değişen ve performans baskılı bir dünyada kendimizi daha iyi ve yeterli hissetmek, 

zorlayıcı hayat olayları ile kendimizi yıpratmadan da başa çıkabilmek için mindfulness etkili bir

araç olabilir.“

Bu becerileri geliştirebilmek için sunulan mindfulness programları ise çok çeşitli. Massachusetts 

Üniversitesi (UMass) bünyesinde geliştirilen Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR) Oxford 

Üniversitesi’nde geliştirilen Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi (MBCT) ve yine Oxford 

Üniversitesi’nde geliştirilen “Çılgın Bir Dünyada Huzur Bulmak“ programları en çok bilinen ve etkileri

bilimsel olarak kanıtlanmış programlar olsa da farklı şirketlerin ihtiyaçlarına göre özel Mindfulness 

programları tasarlamak da mümkün.

İŞ DÜNYASINDA 
MINDFULNESS 
UYGULAMALARI
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Sinop’ta dünyaya gelmiştir.

Babası Sinop’tan sürüldüğü için babasıyla birlikte Atina’ya yerleşmek zorunda kalmıştır. Tarihte

Sinoplu Diogenes (Diyojen diye okunur) diye ün yapan bu Kinik filozofun MÖ. 411 ya da 412 yılında

doğduğu söylenmektedir. Kalpazan olarak sürülen babasının asıl mesleği kuyumculuktur. Ancak

parayı çok sevdiğinden kalpazanlıkla uğraşmaktaymış.

Diogen, Atina’da umduğunu bulamamış, babası ile çok sıkıntı çekmiş, sefalet içinde yaşamıştır. 

Hantishene’i tanımadan önceki hayatı sefalettir, açlık, rezillik ve korkunç sıkıntılarla ilgili günlerin

anıları içindedir; dostsuz, arkadaşsız ve himayesiz kalan bu kişi farelere imrenecek kadar yokluklar

içinde kalmış, bir gün yiyecek bulmak için koşturan bir fareyi görünce: ” hele bak bu hayvan

Atinalıların mutfağına girmeyi biliyor da ben onların sofralarına oturamamak talihsizliğindeyim” diye

bağırmıştır. Ve o andan itibaren hayvanların yaşamını doğaya daha uygun bularak onların yaşamına

özenmiş. Bu arada Antishene’in doğaya uygun yaşama çağrısını işitmiş ve ona koşmuştur.

Diogen bir sürgündü, kötü bir suçla suçlanmış bir adamın oğlu idi, her yerde ve herkes tarafından

itilmiş, terzil edilmiş, hakaret ve istihkarla karşılaşmış; sefaletin her çeşidini tatmıştır. Onda güçlü bir

irade, kararlılık ve cesaret vardı. Üstelik çok iyi konuşuyordu, üstün ve pırıl pırıl bir zekaya sahipti. 

Bütün bunlar Antishene’in bu öğrencisine kendi felsefe ve öğretisini telkin, onu eğitmek için

yeterlidir.

Özel hayatında fakirlikten başka bir şey yoktu. Çok zaman kirli ve pis elbisesi ile ayrıca köpek

derisine benzeyen mantosu ile dolaşır, geceleri heykel diplerinde ve sokak köşelerinde yatardı. Bir 

keşkülü, bir fıçısı ve bir sopası vardı. Fıçının içinde yaşaması herkesi şaşırtıyor, kendisine sual

soranlara da köpek olduğunu söylüyordu. Fıçısından başka bir de çanağı vardı, başka eşya

kullanmıyordu. Fakat bir gün bir çeşme başında avucu ile su içen bir çocuğu görünce, elindeki

maşrapa çanağı kırıp attı ve bu çocuk bana fazladan eşyam olduğunu öğretti diye söylene söylene

uzaklaştı.

Diogen aşırı gururlu bir insandı ve herkesi küçümserdi. (!) Sıradan insanlardan nefret eder ve hepsini

o derece küçük görürdü ki, bir öğle vakti elinde fener “bir adam arıyorum” diye bağırarak Atina

sokaklarında dolaşmış, böylece Atina’da adam görmediğini anlatmak istemiş. Her şeye rağmen

Atina’da sayılan bir insandı, krallar bile onun ilmine, zekasına ve kişiliğine hürmet ederlerdi. 

Corinth’e gelen Büyük İskender, Diogen’i ziyaret etti ve bir dileği olup olmadığını sordu. O ise bu

soruya “evet var, gölge etme başka ihsan istemem” yanıtını verdi.

Kış günleri çıplak ayaklarla karlar üzerinde dolaşır, donmuş heykelleri kucaklar, vücuduna zulüm

ederdi. Eflatun (Plato), ona Çılgın Sokrat (Socrates) derdi. Servet ve varlık düşmanı idi ve bunların

erdeme (ahlakın övdüğü iyilikçilik, acıma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk gibi niteliklerin adı, 

fazilet – virtue) ters düştüğünü iddia ederdi

KULÜP_________
Zihnin Ötesine Geçenler

DIOGENES / DİYOJEN
Kinik Filozof



Zamanın felsefe (madde ve yaşamayı ve bunların dünya, toplum, ruh gibi türlü belirtilerini neden, 

ilke, amaç bakımından inceleyen zihin çalışması ve bu çalışmanın verimi. 2. Görüş, düşünce sistemi –

philosophy) okullarına da dokunmaktan çekinmeyen çekinmeyen bir tabiata sahipti. Günün

hatiplerine “zamanın uşakları” tabirini uygun görür, Eflatun’un öğretimine “zaman kaybettirme” 

derdi.

Çok güzel konuşan, üstün zekası ile herkesi etkileyebilen bu ünlü Kinik filozof bütün gariplik ve 

anormal hal ve tavırlarına rağmen saygı görmüş ve ölümünden sonra Korintoslular adına bir sütun, 

Sinoplular da bir heykelini dikmişler, onun adını ve anısını yaşatmışlardır.

Diogene, MÖ. 324 yılında Korintkos’ta ölmüş.

Diyojen, kendine yetme ile sadelik ilkelerine dayanan kinik yaşam biçiminin öncülerinden olan bir

filozoftur. Sinopludur. Atina’daki gelenekçiliğe karşı bir tavır alan Diogenes, toplumdaki yapaylıklara

ve uzlaşımsal değerlere meydan okumuş ve her tür yerleşik kuralın insanın doğallığına aykırı

düştüğüne inandığı için, toplumun tüm yerleşik kurallarına karşı çıkmayı, uzlaşımsal ölçü ve 

inanışların çoğunun boş olduğunu göstermeyi ve insanları yalın ve doğal bir yaşam biçimine

çağırmayı amaçlamıştır. Ona göre, sade bir yaşam tarzı, sadelikten başka, örgütlenmiş, dolayısıyla

uzlaşımsal toplumların görenek ve yasalarını da önemsememek anlamına gelir.

Diogenes, doğaya aykırı bir kurum olan ailenin yerini, kadınların ve erkeklerin tek bir eşe bağlı

olmadığı, çocuklarınise bütün toplumun sorumluluğunda bulunduğu doğal bir durumun alması

gerektiğini savunmuştur. Diogenes yoksulluk içinde yaşadığı, halka açık yerlerde yatıp kalktığı ve 

yiyeceğini dilenerek topladığı halde, herkesin aynı şekilde yaşaması gerektiğini savunmamıştır. Onun

tek amacı, kişinin en kısıtlı yaşam koşullarında bile, mutlu ve bağımsız olabileceğini göstermek

olmuştur. Diogenes’in savunduğu yaşam tarzının ilk ilkesi kendine yetmek, yani kişinin, mutluluk için

gerekli her şeyi kendi içinde taşıyabilmesi ilkesidir. İkinci ilke olan sadelik, kendi başına zararsız olan

bazı eylemlerin hiçbir şekilde yapılamayacağını öne süren toplumsal uzlaşımları umursamamak

anlamına gelir. Bu ilkeden yola çıkarak yerleşik davranış kalıplarına uymadığı, kendi açısından sade

ve doğal, toplumsal değerler açısındansa sefil denebilecek bir yaşam dürdüğü için, 

Diogenes’e kinik denmiştir.

Onun üçüncü ilkesi, yozluğu ve kendini beğenmişliği açığa vurmaktan ve insanları yenilenmeye

yöneltmekten asla çekinmemek anlamında sözünü sakınmazlıktır. Diogenes’in dördüncü ilkesine

göre, ahlaki yetkinliğe ancak yöntemli eğitimle, iradenin gücünü sınayan pratik egzersizlerle

ulaşmak mümkün olabilir.

DIOGENES / DİYOJEN
Kinik Filozof

?Felsefe

KULÜP_________
Zihnin Ötesine Geçenler

https://www.felsefe.gen.tr/diogenes-diyojen-kimdir/


Yaşamın sürekliliğinde ve bilginin sonsuzluğunda her insanın bilgi düzeyi, kendini tanıdığı ve dış
dünyayı kavradığı kadarıyla oluyor. Diğer bir deyişle, insanın dünyada varoluşu kendi varlığının bildiği
ve alabildiği kadarıyla sınırlı oluyor. Ne yazık ki, bir şeyi bilmek onu anlamak ya da onun doğru
olduğunu kabul etmek anlamına gelmiyor.

Anlamayı öğrenmeden konuşma yetisi gelişen insanın halen anlayamadığı ne çok şey var. Kendi keşfine
çıkan her insan bu yolculukta bilmenin ilk şartının “kendini bilme” olduğunu bilmeli. Kendi varlığını
bilmeyen insan evreni nasıl keşfeder? Bilemiyorum şu an.

(Tanıtım Bülteninden)

Idefix

"Düşüncelerin ve hırsların arasında sıkışıp kalmış insanlar, yaşamlarındaki eksikler arasındaki en 
büyük eksiğin kendileri olduklarını farkında bile değiller."

KİTAPLIK_________
Öneri | Yorum | Alıntı

https://www.idefix.com/kitap/ic-dialoglar/egitim-basvuru/kisisel-gelisim/urunno=0001989590001


ÖNERİYOR_________

"Dede" olmak denilince aklımıza genelde kıyıda köşede sessizce oturan, tv izlemekten başka bir şey 
yapmayan, hayattan vazgeçmiş insanlar gelir. Kısıtlayıcı bir sağlık sorunu yok ise yaşla, yaşanmışlıkla 
birlikte çöktüğüne inananların öğretilmişliklerinden, bilinçaltı kodlamalarından gelir bu gerçeklik 
genelde. Oysa bu böyle olmak zorunda değildir. Kozmik Dede ise bunun en güzel kanıtlarından biri. 
Yaşına rağmen dans vazgeçilmezi, kıyafetlerinin renkleri, tarzı hayata nasıl bir pencereden baktığının 
göstergesi, cümleleri yaşam felsefesinin yansıması. MindForm Bireysel & Kurumsal Zihinsel Dönüşüm 
dergisi olarak "Kozmik Dede"yi takip etmenizi öneriyoruz. Kozmik Dede ruhunuza ve zihninize iyi 
gelecek. 

KOZMİK DEDE

Instagram

https://www.instagram.com/kozmik_dede/
https://www.instagram.com/kozmik_dede/
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