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Bizler nasıl ve niçin "Tanrı'nın suretinde" oluşturulduk.
suret: bir şeyin temel özelliklerinin tekrarlanması, tekrar tekrar üretimi.
benzerlik: aynı görünüş ve temel özelliklere sahip olmak.
Tanrı: Çağımızda Saf Öz "Mutlak Gerçeklik" ve O'nun zuhur ederek (dışavuran) yönü; evrenleri
üreten ve bir arada tutan özellikleri için kullanılan kelime.
Tanrı'nın suretinden O'na benzer olduğumuzu onaylamamız, Mutlak Gerçeğin Öz'ünün birimleri
olduğumuzun dosdoğru ifade edilmesidir. Genel dışsal durumlarla bağlantılı olarak, algılama, ayırt
etme, mantık yürütme, gözünde canlandırma, irade kullanma, amaçlı olma gibi yaratıcılıkla ifade
etmemizi sağlayan zeka güçlerine ve zihinsel kapasitelere sahibiz.
Bizim gerçek doğamızın akılsal ve içsel sezgisel anlayışı bizim yaşamın süreçleriyle ilişkimizi daha
iyi bilmemize yardım eder. Sadece tam kesin bilgi deneyimiyle idrakimiz kalıcı olarak tamamen
ruhsal bilinçli olma içsel ihtiyacımızı tatmin eder.

Ruhlar Nasıl Oluşturuldular
Ruhlar(ve evrenler) hiçlikten yaratılmadılar, onlar Mutlak Gerçekliğin açığa çıkan alanında
(Kendini ifade ettiği alanda) oluştular.
Saf Bilinç'in birimleri, Mutlak Gerçeğin açığa çıkan pozitif kutuplu güçleri ile ilk doğa alanının (
om ile birlikte uzay boşluğu zaman ve ince güçler) etkileşime girmesiyle bireyselleştiler. İlk doğa
alanı ile ilişkiye girdiklerinde bilinçli varlıklarının mutluluğunu, saf neşesini, deneyimleme
kapasitelerini tam olarak engellemeyen ince bir örtü veya kılıfları oldu.
Buna ilaveten eğer ruhlar ilk doğa alanıyla ve onun durağan ve dönüştüren çekim gücünün
özellikleriyle özdeşleşirlerse sırasıyla ayrı bir akıl, bir zihin olduklarını varsayarak yanılgılı veya
karışık duyularla kendilerini tanımlarlar (ego). İlaveten dahil oluşları elektrik ve manyetik alanlarla
bağlantı kurabilmeleri için bir nedensel beden, yaşam güçleri ve enerji alanlarıyla bağlantı
kurabilmeleri için bir astral beden gerektirir ve fiziksel aileleri tarafından da bir fiziksel beden
sağlanır.
Ruhlar, ilk doğa alanının içsel ve dışsal görünümleriyle özdeşleşebilirler, çünkü:
* İlk doğa alanındaki durağanlık onların akıllarını karartır ve farkındalıklarını bulandırır.
* Çok fazla dışa dönük olmaları ve yüzeysel şartlarla gereksizce ilgilenmeleri yüzünden gerçek
doğalarını ve yüksek gerçeklikleri unuturlar.
* Dışsal durumlara meraklı ve ilgilidirler ancak mantıklı düşünme ve ayırt etme güçleri zayıftır.

Ruhların nasıl bireyselleştiklerini anlamak, biz bu süreç hakkında yeni bilgilenmeye
başladığımızda kolay olmayabilir. Sabırlı derin düşünme ile akılsal idrak gelişebilir, sezgisel
içgörüler oluşabilir, ve durumların anıları yüzeye çıkabilir. Farkındalık açıldığında, içsel bilgi belirir
ve çabasızca açığa çıkar.

Ruhlar Ne İçin Oluşturuldular
Ruhlar bir evrenin canlı yaşam biçimleridir ve evrim sürecine katılırlar. Çünkü onların varoluşlarının
özünde, en derin içsel seviyede ruhlar daima saf, dingin, ve Kendi'ni bilirdir. Onların doğa sürecine
dahil oluşlarının nedeni olarak ileri sürülen geçmiş hata ve yanlışlarının cezasını çekiyor oldukları
veya esas doğalarının geliştirilmesi düşüncesi doğru olamaz. Bazı mistikler ruhları sınırsız bilinç
Okyanusu'nun dalgaları olarak tanımlamışlardır. Bütün dalgalar bir tek okyanusun çeşitli
görünümleridir. Yaşam biçimlerinin doğum-ölüm görünümleri aslında ruhun uzay- zaman içinde çok
daha uzun yolculuğunun sadece göreceli kısa kısa başlangıç ve bitişleridir.( enkarnasyon) Felsefik
Görüşlerin kanıtlanabilir ve gerçeğin doğrudan deneyimlenebilir olduğunu bilerek ilham alabilir ve
kendimizi motive edebiliriz.
Bir ruhun ne kadar alışkanlıklarla sınırlı, karışmış, bilinçsiz oluşuna bakmaksızın, o mutlaka daha
fazla uyanık olmak için özlem duymaya başlayacak, zihinsel durumları ve hareketlerinden sorumlu
olarak ruhsal aydınlanma ve bilincin kalıcı özgürlüğü ile sonlanan özgün ruhsal büyümeyi
besleyecektir.
Kendimizi bildiğimiz zaman, geri kalan can sıkıcı bilinç altı durumlar ve yanlış inançlar, sanılar,
yanılgılar her ne kadar etkili olsada kısmi özgürlük deneyimlenir. Kişinin zihni ve farkındalığı daima
özü gibi saf olduğunda Ruhun özgürlüğü tam ve kalıcı olur.

Gerçeği Bilmeyi Seçin:
İnançlarla ve Hayallerle Karışık Biraz Bilgiyi Yeterli Bulmayın
Ruhsal bir varlık olarak, sizin yaşamın gerçekliğini bilmek ve özgürce yaşamak için içsel
kapasiteniz var.
* Mutlak Gerçeklik, açığa çıkarak görünürde ifade bulan özellikleri, ve kendi gerçek doğanız
hakkında sık sık düşünün, derin düşünce meditasyonu yaparak, tam olarak
* idrak etmek için uyanık bir beklentiyle ve dikkatle irdeleyin.
* Yanlışlar yapmış olduğunuz için Tanrı'nın lütfunu hak etmediğinizi, Tanrı'nın sizi ve diğerlerini
denediğini veya cezalandırdığını ya da Kendinizi Bilmeden önce defalarca enkarne olarak
karmanızı(bilinçaltı şartlanmalar, sınırlandırılmış alışıldık düşünme ve davranış kalıpları)
temizlemeniz gerektiğini söylemeyin. Kendinizi bu yaşamınızda bilmeye niyet edin. Yüksek
gerçeklikleri bilmek ve etkili yaşamak için kapasitenizi genişletin.
* Tanrı'nın sizin babanız, sizin onun çocuğu olduğunuzu; Tanrı'nın sevgi, neş- e, mutluluk, veya
diğer kavramlar, algılar, heyecan verici tanımlamalar olduğu düşüncelerini; şeytani etkilerin ve

varlıkların gerçek olduğunu; meleklerin Tanrı'nın yardımcıları olduğunu; ya da başka boyutlardaki
aydınlanmış ruhların sizi telepatik yollarla eğitip rehberlik yaptıklarına inanmak gibi çocukça
fikirleri bırakın.

Duygusal Olgunluğu Çabucak Geliştirin
Duygusal olgunluk, olgu ve durumları kabul etmede ve zihinsel durumlarımızın, bilinç
düzeylerimizin, zihinsel- duygusal durumlarımızın, davranışlarımızın ve etkinliklerimizin,
çekildiğimiz ve ürettiğimiz durumların sorumluluğunu üstlenmedeki istekliliğimize göre belirlenir.
Aklınızı işletin, zihinsel yeteneklerinizi, duyusal güçlerinizi, Sezgisel algılarınızı uyanık, dikkatli
ve amaçlı olarak geliştirin. Duygusal dengenizi, sağlamlığınızı, istikrarınızı geliştirin.
Farkındalığınızı zihinsel ve duygusal sakinliğinizi besleyerek, ve düzenli süper bilinç
meditasyonları uygulayarak berraklaştırın.
Gerçek doğanızın, zihniniz, kişiliğiniz ve bedeninizle ifade ettiğiniz sonsuzla olan ilişkinizin
farkında olun.
Gerçek doğanızın bilgisine ve yüksek gerçekliklerin etkisinin devamlılığına izin verin, zihinsel
karışıklığa, duygusal huzursuzluğa, düşüncelerinizi, eylemlerinizi, ve ilişkilerinizi belirlemenizi
engelleyen alışkanlıklarınıza izin vermek yerine, zihinsel durumlarınız, duygularınız ve
davranışlarınız daima sizin ruhsal kalitelerinizi yansıtsın.

Yüksek Anlayışla Gerçekçi Yaşayın
Milyonlarca ruh sürekli üretilmekte. Bazıları doğa alanı ile sadece biraz karışmış ve gerçek
doğalarını unutmamış olabilir. Bazıları milyonlarca güneş yılı boyunca doğa alanıyla karışmış
olabilir, diğerleri çok kısa bir süre karışmış ve bu nedenle gerçek orijinal saf bütünlüklerine hemen
dönebilirler. Ruhsal uyanış, durağan maddi alan tarafından güçlü bir şekilde etkilenmiş olan ruhlar
için çok yavaş olabilir; yanlış inanışlara bağlılık, yanılgılar, deneyimler, heyecan uyandıran
durumlar, ilişkiler, şeyler ve olaylar; zihinsel rahatsızlık; ya da bilincin sıradan değişken boyutunda
tatmin olma. Ruhsal uyanış kendini bilmeyi çok isteyerek, ve farkındalığı açan uygulamalar
yaparak çabuklaştırılabilir.
Bütün ruhlar aydınlanıncaya kadar ruhsal aydınlanmamızı ertelemeyi istediğimizi söylemek
gerçekçi değildir çünkü yıllar boyunca yeni ruhlar üretilmeye devam edecektir. Biz kendi ruhsal
uyanışımızı ertelemeden herkesin tam iyiliğini dileyeceğiz ve yapabildiğimiz zaman onlara rehberlik
edeceğiz. Biz bu dünyada algılarımıza, düşüncelerimize, duygu durumlarımıza, karar ve
eylemlerimize, olaylara verdiğimiz tepkilere ve bizim alıştığımız zihinsel ve duygusal düzeyimize ve
bilinç durumumuza uygun ortam ve ilişkilerle birlikteyiz. Koşullarımızı ruhsal farkındalığımızı
besleyerek, yaratıcı düşünerek, sürekli esinlenmeyle değiştirebiliriz.

Esinlenmek; etkileyici, yol gösteren, yaratıcılığı harekete geçiren, içimizden doğan ruhsal
etkilerdir.
Esinlendiğimiz zaman, bizim için olumlu düşünmek, fiziksel sağlık, yaşamın gerçeklerini
öğrenmeye hevesli olmak ve nasıl etkili yaşanacağını bilerek ruhsal iyiliğimizi hassasiyetle
beslemeye istekli olmak doğaldır.
Ruhsal varlıklar olarak, aydınlık, ışıklı bir zihnimiz ve sağlıklı, işlevsel fiziksel bedenimiz olmalı.
Huzursuzluklarla, değiştirilmiş bir zihin, mantıksız, saçma düşünceler, zihinsel çelişkiler, yanlış
fikirler, ve can sıkıcı bilinç altı etkiler arıtılabilir. Sağlıksız fiziksel beden sık sık daha işlevsel
olmaya teşvik edilebilir çünkü sürekli değişen bütün biyolojik sistemler gibi fiziksel bedenimizde
yenilenerek değişir. Her 12 ayda bir bedenimizin moleküllerinin çoğu değişir.
Bazı materyalist düşünürler bizim yaşama ve üreme içgüdüsel yönelimlerimizin DNA mız
tarafından harekete geçirildiğini; insanoğlu ve tüm varlıkların yaşam amacının gelecek nesiller için
DNA transferi olduğunu söylemektedirler. Onlar aynı zamanda Mutlak bir gerçeklik olmadığını,
dolayısıyla böyle bir gerçekliğe ait birimlerin yani ruhların olmadığını da söylemekteler.
Şükürler olsun, bizler yaşam gücümüzü deneyimlemek üzere içimize dönebiliyoruz, ve içsel
sezişimizle daha geniş bir Gerçekliğin farkında oluyoruz. Biz gerçek doğamızın kesin, doğru
bilgisine ve yaşamın bizim Kendimizi tam olarak idrak etmemizi sağlayan süreçlerinin bilgisine
hemen sahip olmayı seçebiliriz.
İnanarak Onaylayın

Ölümsüz ruhsal bir varlık olduğumu bilerek, mantıklı düşünürüm, güzel davranırım ve duygusal ve
ruhsal yeterliliğe çabucak uyanırım. Sahip olduğum zihinsel huzur ve ruhsal sevinci samimiyetle
herkes için dilerim.

Kutsal Kitapların Kökenlerini ve Anlamlarını Bilmenin Önemi
Bir kutsal kitabı incelerken neyin gerçek, neyin düşünce, mitoloji, yanlış olduğunu veya metni kopyalayan ya
da yayına hazırlayan kişi tarafından özellikle değiştirilmiş olduğunu bilmek yararlı olur.
Kutsal Kitap, birkaç veya bir çok kişi tarafından kutsal, değerli, saygıya değer bulunarak yüceltilmiş,
yüksek gerçekliklerin bilgisi olduğuna inanılmış ideal insan yaşamı için yönlendirme ve talimalatlar bildiren
yazılı kaynaktır. Yüzyıllar önce yazılmış Kutsal Kitaplar, diğer dillere çevirilerek çoğaltılmıştır, içeriklerindeki
düşünceler, mitolojik bilgiler, ve yanlışlarla karışmış olan gerçekleri ayırt etmek zorundayız.
New Testement ve Bagavad Gita birkaç Kutsal kitaptan ikisidir. Her iki metinde İsa ve Krişna Merkezdeki
karakterlerdir. Her ikisinin de özel misyonlarını tamamlamak üzere farklı bir şekilde doğan kutsal
enkarnasyonlar yada peygamberler olduğu söylenir. Onların erken yaş ve yetişkinlik yılları hakkında
doğruluğu onaylanmış çok az bilgi vardır. Yazılanların çoğu yıllarca anlatılanlardan edinilen bilgiler olup
sonradan süslenmiş ve ruhsal liderler tarafından seçilerek resmi olarak yayınlanmıştır.
Dört İncil isimleri bilinmeyen yazarlar tarafından İsa'nın gidişinden onlarca yıl sonra yazılmıştır. New
Testament ın 27 kitabı klisenin teologları tarafından 4.yüzyıla kadar onaylanmamıştır.

Jesus, Yunanca 'Iesous',kelimesinin Latince yazılışı olup başka dillerde Herbrew, Jeshua, Joshua, or
Jehoshua olarak yazılmıştır. Christ( christos) Herbrew messais(messiah) başına yağ sürülerek kutsanmış
anlamına gelen Yunanca bir kelimedir. Kıraliyet veya dini otorite olarak kabul gören kişilerin yağla
kutsanmaları bir gelenekti. Jesus erken hristiyanlarda onların günahlarını silip affederek gelecekte cennete
girmelerini garanti eden bir kişiden çok, onları Roma imparatorluğunun katı kurallarından kurtarması için
kutsanmış bir kişi olarak düşünülüyordu.
Tarsus'lu Paul(Tarsus ; Türkiye'nin güneyinde tarihi bir şehir), kendini misyoner öğretmen olarak ilan
etmiş ama Jesus ile hiç karşılaşmamıştı, İsa'nın çarmıhta ölümünü atalardan miras kalan Meyem'in orijinal
günahının lekesinin silinmesini sağlayan bir 'kurban' olayı olduğunu öğretiyordu. Bu kişi aynı zamanda
insanların öldükten sonra diriltilerek yargılanıp hesap vereceklerini, böylece kimin sonsuz yaşamı hak ettiği,
kimin sonsuza kadar acı içinde cezalandırılacağının belirleneceğini öğretmişti. 'Son hesap günü' ve sonsuza
kadar sürgünde acı içinde kalma ve 'şeytan' fikri, 'büyük bir ihtimalle bazı Yahudi kitaplarından ve ya bir kaç
yüzyıl erken yıllarda yaşayan İranlı peygamber Zarathustra'nın öğretilerinden alıntı olabilir.
İsa'nın erken yaşlarında Hindistan'da yaşadığına dair hiç bir kanıt ve yaşadığı yer olan Nazareth'de onu
tanımış kişilerce verilmiş olağanüstü olduğuna dair bir bilgi yok. Onun nezaket, hoşgörü, dua, iman ve
ahlakla ilgili öğretileri aynı zamanda farklı zamanlarda farklı kültürlerde yaşayan filozoflar ve ruhsal
öğretmenler tarafından da açıklanıp ilan edilmiş bilgilerdi.
Bhagavadgita'da Krishna(siyah veya sonsuz uzay gibi koyu mavi)aydınlanmış bilinci temsil eden
sembolik hikaye karakteri, bizim içsel bilgimize ve yüksek gerçekliğimize sahip saf özümüzdür. Abartılarak
oyunlaştırılmış edebi sembolik hikayede karakterler, şeyler, olaylar, resimsel sunumla sembolize edilerek
ahlaki ve ruhsal prensipler açıklanmıştır.
Krişna'nın öğrencisini canlandıran Arjuna, ideal amaçlara ulaşmak için ideal öğrencinin özellikleri, kişisel
kontrol ve kararlılığını ve omurgada üçüncü çakranın enerji etkilerini temsil eder. Arjuna'nın 4 erkek kardeşi
omurgadaki diğer 4 çakrayı temsil ederler. Dört erkek kardeşin ( çakraların) eşleri olarak tarif edilen
Draupadi, uyandırılmış ruhsal güçleri ve onların canlandırılıp güçlendirilmesini temsil eder.
Ilk bölümde, karşıt ordular yanılgılı zihnin özellikleri ve eğilimleri ile ruhsal isteklerin ve kapasitelerin
akıllıca yönetilmesi ve hüküm sürmesi anlatılır.Aydınlanmış bilinç Krişna rekabete(çatışmaya) katılmaz fakat
ilham ve bilgi verir. Hikaye özgün ruhsal gelişmeyi besleyen çeşitli yolları anlatır ve en sonunda doğru
istek,becerikli gayret kazanır. Ruhsal gelişme; Kendini bilmenin aşamalı olarak açığa çıkması ya da bazen
içsel kalite ve bilgilerin çabasızca ansızın belirmesi, ortaya çıkması olarak anlatılır.
Krişna'nın sözleri; bizim aydınlanmış bilincimizden açığa çıkan, bizi bütün düşüncelerimizi,
duygularımızı, eylemlerimizi, eylemlerimizin sonuçlarını, ve bizim yanılgılı ben- kimliğimizi Kendimizi Bilmeye ve Tanrı Bilincine uyanmak üzere saf özümüze sunmamızı motive eden, ilhamlardır.
Krişna olarak tanımlanan, yüzyıllar önce Hindistan'da yaşadığı düşünülen, Bhagavadgita'da ve diğer
tanınmış geleneksel Hint edebiyatında hayal gücüne dayanılarak anlatılan kişi hakkında çok az güvenilir
bilgi kaynağı vardır. Bagavadgita'nın sadece anlamlı mesajlar içeren 'ruhsal bir roman' olduğu bilinmesine
rağmen, pek çok kişinin yanlış olarak Krişna'nın sözlerini gerçek bir insanın sözü olarak atfettiğini yaygın
olarak görüyoruz.
Birkaç yıldır bazı Yoga, New Thought(Yeni Düşünce), New Age öğretmenleri Christ
Consciousness(İsa Bilinci) veya Krishna Consciousness(Krişna Bilinci) sözlerini aydınlanmış bilinç veya
evrenlere yayılarak aydınlatan, etkileyen saf özü kasdettiklerini belirtmek için kullanmışlardır.

Yeni bir kelime veya isimi araştırmak için onun özgün(orijinal) halini öğrenin ve anlamı
kesinleştirin.anlamsız ve önemsiz kelime ve düşünceleri boş verin.
Doğru yaşam, metafizik(doğa üstü)çalışmalar, kişisel denetim, etkili ruhsal uygulamalar zihnimizde ve
bilincimizde tam açıklık kazanmalı ki bizim gerçeğin ne olduğunu doğru bir şekilde algılamamızı ve idrak
etmemizi sağlasın.
Tavsiye edilen okumalar:
Misquoting Jesus: Who Changed the Bible and Why
Barth Ehrman, Department of Religious Studies, Chapel Hill, Noth Carolina. amazon.com dan alınabilir.
The Eternal Way: The Inner Meaning of the Bhagavadgita
Roy Eugene Davis, CSA Press. 14. Sayfaya bakınız.
Amazon and Apple iBook ta da okunabilir.

Mistik Yansımalar
Mistik: zihinsel ve duyusal alanın ötesindeki, Mutlak Gerçeklikle ve ruhsallıkla ilgili, doğrudan sezgilerle
bilinebilen, deneyimlenebilen, açığa çıkan.
Her birey Kutsal Bilinç'in içinde sonu olmayan gerçek, mükemmel varlığa sahip ve sahipti.
-Alfred Lord Tennyson (1809-1892)
Bütün büyük mistikler, ruhlarından Tanrı'ya doğru giden bir akımın varlığını ve bu akımın Tanrı'dan
insanoğluna doğru geri döndüğü izlenimlerini açıklamışlardır.
-Henri Bergson(1859-1941)
Yaşam senfonisi içinde bireysel Ruh yaşamın kaynağını, Ruh'un kaynağını, Varoluşun Kaynağını, Ruh'un
kökünü anlar. Kaynağımızla bağımız kesik olmadığı için ve ondan ayrılmış olmadığımız için ancak yüzümüzü
ona dönüp o çizgide olduğumuzda gerçekten daha hayat dolu oluruz.
-Plotinius(205-270)
Ruhun bedeni doldurduğu gibi, Tanrı tüm Dünyayı doldurur...ruhun gördüğü ama görünmediği gibi Tanrı da
görür ama görünmez.
-The Talmud
Tanrı bün ruhların Temelidir. (Temel destek ve Öz Kuvvet.)
-Ralph Waldo Emerson(1803-1882)
Evrendeki herşeyin kalbindeki(En derin Öz) Mutlak Gerçekliğin Öz'üdür.

- Uphanishad
Bütün yaradılmışlara sevgi göster ve sen mutlu olursun.
- Tulsi Das (1535-1623)
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