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.. 
Ünsöz 

Benim üç görevim var. Yaşamdaki görevlerimden ilki, şi

facılığı öğretmek; insanlara, kendilerini ve başkalannı 

iyileştirme gücü vermek. Şifa için mesajım şu: 

Ben, kendimi iyileştirme gücüne sahibim. 

Sizler de kendinizi iyileştirme gücüne sahipsiniz. 

Ve birlikte, dünyayı iyileştirme gücüne sahibiz. 

Yaşamdaki ikinci görevim ruh bilgeliğini öğretmek: insan
lara kendi aydınlanmalanna ulaşabilmeleri için güç vermek. 
Ruh bilgeliğini öğretmekteki amacım, başkalarının ruhsal 
yolculuklarını tamamlamalarını sağlamak ve bunun yolu da 
ruhsal aydınlanmaya ulaşmaktan ve ardından, insanın ruhsal 
dünyadaki duruşunu güçlendirmekten geçiyor. Ruh yolculu
ğu için mesajım şu: 

Ben, aydınlanma gücüne sahibim. 

Sizler de aydınlanma gücüne sahipsiniz. 

Ve birlikte, dünyanın aydınlanmasını sağlama gücüne sahibiL 

Yaşamdaki üçüncü görevim i.'ie evrensel hizmet sunmak. 
Ben evrensel bir hizmetkarım. Sizler de evrensel hizmetkar
larsınız. Herkes ve her şey birer evrensel hizmetkardır. Ev-
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rense) bir bizmetkar. evrensel bizmet sunar; bu da. evrensel 

sevgiyi, evrensel bağışlamayı. evrensel barışı, evrensel şifayı. 

evrensel kutsamayı. evrensel uyumu ve evrensel aydınlanma

yı içerir. Evrensel hizmet için mesajım şu: 

Hiçbir karşılık beklemeksizin evrensel hizmet sunuyorum. . 

Sizler de hiçbir karşılık beklemeksizin evrensel hizmet sunuyor

sunu.z. 

Ve birfikte, karşlfık beklemeksizin, evrensel hizmet sunuyoruz. 

Ruh. Zihin ve Beden Şifası ile ben. bu üç amacımın hep
sini birden gerçekleşcirebileceğim bir ar.aç olarak. çığır açıcı 

bir şifa sistemi yarattım. Bu kitap .sizlere. kendinize ve ba:;;
kalarına nasıl şifa vere<:eğinizi öğretecek. Aynı zamanda grup 

şifacılığını ve uzaktan şifa vermeyi de öğreneceksiniz. Bunun 

da ötesinde bu kitap ruhunuzu, zihninizi ve bedeninizi tama

men dönüştürmenize olanak sağlayacak. Ruh. Zihin ve Be

den Şifası'nı dünyaya sunmaktan gurur duyuyorum 

Kendi şifa yolculuğum k.rk yıldan uzun bir süre içerisin

de çalışma. kişisel gelişim, klinik pratikler, öğretmenlik ve ki

şisel deneyimler sayesinde ilerledi Altı yaşımda tai ehi ve on 

yaşımda gi gong çalışmay.:ı başladım ve hemen ardınd.ln 

kungfu. 1 Ching ve ieng shui'nin derin bilgeliklerine sıra gel

di. Batı tıbbı üzerine eğitim gördüm ve Çin'de tıp doktoru 

ünvanı aldım. Aynı zamanda gdeneksel Çin tıbbı üzerine ça

lıştım; bir şifalı bitki ve akupunktur uzmanı oldum. 

En saygıdeğer ustam Dr. Zhi Chen Guo'dan Zhi Neng 

tıbbını ögrendim lZhi Neng. "zihin ve ruhun bilgeliği ve ye

tenekleri" anlamına gelir.) Ruh. Zihin ve Beden Şifası'ndaki 
irfanm büyük bir kısmı, Cuo Usta'mn öğretilerinden hynak

lanır. Onlar olmasaydı, bu kitabı yazamazdım. 

Hem bir tıp doktoru hem de geleneksel Çin tıbbı uzmanı 

olarak Batı tıbbını. geleneksel Çin tıbbını ve diğer tüm şifa-
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cılık yaklaşımlarını bütünüyle takdir ediyorum. Ruh, Zihin 
ve Beden Şifası'nı yaratmak için Batı tıbbımn. geleneksel Çin 
tıbbının. Zhi Neng tıbbının ve yine Guo Usta'dan öğrendi
ğim Beden Boşluk Tıbbı'nın iyileştirme güçleri ve bilgisini. 
Budacıhk. Taocııluk. Konfüçyüsçült.ık ve Hıristiyanlığı da içe· 
ren antik telsefelerden ve dinlerden olduğu kadar çagdaş ve 
alcernatif şifacılıl\ yaklaşımlarından da elde edile11 ruhsal şifa 
bilgisi ile bir araya getirdim. Sezgisel güçlere sahip biri ola
rak kendi yeteneklerimi de içeren dışa dönük ruhsal kanalla
rım sayesinde irfan ve bilgi s.:ıl:ıibi oldum. Tüm bu çalışmala· 
rı bir arada yürüttüğüm koca bir yaşamın ardından. Guo Us· 
ta'nın, Cennet'tcki ruhsai atalarımın, kendi ruhumun ve İla
hi Varlık'm (Yaratıcı, Kaynak. veya evrenin kendisi} rehber· 
liginde Ruh, Zihin ve Beden Şitası'nı oluşturmayı başardım. 

Bu kitabı yazmaktaki temel amacım, tıbbın gelecekteki ro
tası olacağına inandığım bir yol haritası çizmekü. Aynı za· 
manda, kendinizi ve baskalarını bir .ın önce iyileştirmeye 
başloyabilmeniz için size güç verecek pratik araçlar sunmaya 
çalıştım. Sizler de Ruh, Zihin ve Beden Şilası·nı tıpla veya in
san saglıgı ile ilgili herhangi bir geçmişiniz olmJ.ksızın öğre

nebilirsiniz. 

Şifacılık konusunda Barı tıbbı ve diger şifacılık yö11temle
ri ile uyumlu bir yakla~ırn sunuyorum. Bu yaklaşım hiçbir 
yan etkiye yol açmaz. Sağlığınız konusunda kendinize 
önemli bir rol öngörmenizi sağlamak için size güç verir ve 
mümkün olduğu kadar kısa sürede şifa bulmanız için yardım
cı olur. Umarım Ruh, Zihin ve Beden Şifası tıp. sağlık. şifa 

ve yaşam dönüştürme konularında tamamen farklı bir açıdan 
düşünmenize öncülük eder. 

İlerleyen sayfalarda pek çok güçlü iyileştirme tekniği ile 
karşılaşacaksmız. Her bir bilgelik mücevheri, şifa ihtiyaçları" 

nız için güçlü bir iyileştirme araCl ve evrensel bir hizmetkar 
olacaktır. Her birini sevgiyle. takdirle ve saygıy~a ku!Lanm ki 
yaşamınıza değer biçilemez bir saglık ve kutsama getirsin. 
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Rub, Zilıio, B..J,n .$;f~sı 

Unutmayın ki, sevgiyi ve bağışlamayı da içeren karşılıksız 
evrensel hizmet, sizin, sevdiklerinizin ve tüm evrenin sağlığı
na giden yolun kapısını aralayacak altın bir anahtardır. 

Bırakın Ruh, Zihin ve Beden Şifası sizlere ve başkalarına 
hizmet etsin. 

Teşekktirler. t~ekkürler, teşekkürler. 



Giriş 

("On yıllarda zihin-beden tıbbı giderek popülerleşti ve geniş 
LJbir kesim tarafından kabul edilir hale geldi. Bu yaklaşım, 
psikolojik ve duygusal koşullarımızın fiziksel sağlığımız üze
rindeki etkileri ve yine sağlığımızı etkileyen irade, rahatlama, 
meditasyon. inanç. beklenti ve zihinsel güçler ile ilgilenen 
zihin-beden ilişkisine vurgu yapmaktadır. Zihin-beden tıbbı 
üzerine yürütülen araştırmalarda patlama gerçekleşmiştir. 

Doktorlar ve hastaneler zihin-beden pratiklerini destekle
mekte, hatta pek çok durumda bu tedavileri sunmakta ve 

sağlık sigortaları bu tedavilerin daha büyük bir kısmını kap
samaktadır. 

Hem Batı hem de Doğu tıbbı konusunda yetişmiş bir pra
tisyen hekim olarak zihin-beden tıbbının ileriye doğru bir 
adım attığını, ancak henüz yeterli aşama kaydetmediğini dü
şünüyorum. Bu adım, en önemli unsuru, yani ruhu görmez
den gelmektedir. Ruh bilinçtir, zeka ve yaratıahktır._ Aynı 
zamanda şifa verme ve kutsama güçlerine sahiptir. Yalnızca 
kendi ruhunuzun !bedeninizin ruhunun) değil. aynı zaman
da sistemlerinizin, organlannızın ve her bir hücrenizin ruh
larının da kendilerini ve sizi iyileştirme güçleri vardır. Ger
çekte bedenimizin, sistemlerimizin, organlarımızın ve hücre
lerimizin ruhları ile iletişim kurabilir, ve onlardan kendileri
ni iyileştirmelerini isteyebiliriz. 

Ruh, Zihin ve Beden Şifası, ruhun gücünü anlamayı temel 
aldığından, yirmi birinci yüzyıl için çığır açıcı bir tedavi yön-
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il.ılı, Z;Jıin, Boıb Şi!:uı 

temi olacaktır. Bu yaklaşım, zihinsel gucun tam.ı.mlayıcısı 

olan ve onu geliştiren ruhsal güce vurgu yapmaktadır. Ruhun 
iyileştirilmesi. Ruh, Zihin ve Beden Şifası'nın anahtarı ve 
onun temel prensibinin özüdür: Önce ruhu iyileştirin, zihnin 

ve bedenin sağlığı onu takip edecektir. 

Ruhun gücünü kullanarak. bedenimizin, sistemlerimizin, 

organlarımızın ve hücrelerimizin ruhları ile iletişim kurarak 

ve onlardan kendilerini iyileştirmelerini isteyerek kendimizi 
iyileştirmeyi öğrendiğimizde, doğrudan tüm Buda'lan, aziz

leri, koruyucu melekleri. ölmüş ustalarımızı ve İlahi Varlık'ı 
(veya kendi inanç sisteminizde nasıl adlandırıyorsanız onul 
şifa vermeleri ve bizleri kutsamaları için çağırmış oluruz: İn
sanlar kendilerine şifa vermeleri için d'-!a yoluyla ruhsal dün· 
yayı nasıl yardıma çağıracaklarını anhyorlar, ama aldıkları 

sonuçlar çok çeşitli olabiliyor. Bunun sebebi insanın ruhsal 

dünyanın şifa gücünden en büyük yararı sağlayabilmek için 
belli ruhsal prensipleri ve kuralları takip etmesi zorunluluğu

dur. Bu kitapta sizlere bu derin bilgeliği ögretecek ve uygu

lama için pratik hazineler sunacag:1m. 

Bu pratik hazineler Ruh, Zihin ve Beden Şifası'nın özünü 

oluşturur. Bu tekniklerin pek çoğu, beş bin yıl önceki Sarı 

imparator döneminden beri özenle korunmuştur. Çin'deki 

milyonlarca insan tarafından, işe yaradığı kanıtlanmıştır. Bu 
kitapta sağlığınızı kazanmak ve sürdürmek, yaşam kalitenizi 

yükseltmek ve yaşamınızı uz.:ıtmak için gerekli iyileştirme 

programlan iie koruyucu programlar bulacak.sımz. 

Ruh, Zihin ve Beden Şifası'nın iyileştirme teknikleri, be

denin sistemleri. organları ve hücrelerinin ruhları ve bilinçle
ri üzerinde iş görür. Bu teknikler doğrudan ve anında hücre
lerin içlerindeki maddeyi ve dışlarındaki enerjiyi etkiler. Ay
nı zamanda depresyon. endişe, korku, öfke ve keder gibi 

duygusal dengesizlikleri iyileştirmek için duygusal beden 

üzerinde iş görür. Kuruntu ve kafa karışıklığı gibi :zihinsel 

dengesizlikleri iyileştirmek için zihinsel beden üzerinde iş gö-
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rür. Ve nihayet. kötü karmanızı temizlemek için gerekli tek

nikleri sunarak, ruhsal bedeniniz üzerinde iş görür. 

Bu kitap hastalıkları açıklamak için eşsiz bir teoriyi, Mad

de-Enerji-Mesaj Teorisi'ni geliştirmektedir. Buna göre .sağlı· 

ğın bozulmasının üç ana sebebi vardır: madde tıkanıklıkları, 

enerji tıkanıklıkları ve ınesaj tıkanıklığı, yani ruhsal tıkanık

lıklar. Madde tıkanıklıktan hücreler içeri.sinde oluşur. Enerji 

tıkanıklıkları, hücreler arasında oluşur. Ruhsal tıkanıklıklar 

ise Mesaj Merkezi'nde, yani kalp çakrasında oluşur ve kötü 

karmaya, yani kişinin bu yaşamında ve önceki yaşamlarında 

yaptığı hataların toplamına bağlı olar.ak meydana gelir. 

Ruh, Zihin ve Beden Şifası teknikleri, mesaj tık.ınıklıgı, 

yani ruhsal tıkanıklıkların fark edilmesi yoluyla ç<ılışır. Mad
de ve enerji, mesajın taşıyıcılarıdır. Mesaj, ruhtur; madde ve 

enerji ile iletişim kurar ve onlan etkiler. Eğer Rub, Zihin ve 

Beden Şifası yöntemini uygularsanız, hücrelerin içlerindeki 

madde ve dışlarındaki enerji arasında süregiden oyun, he
men bir uyum içerisinde gerçekleşmeye başlayacak ve denge

ye gelecektir. 

Ruhsal gücün arkasındaki gerçek güç, karşılıksız sevgi, ba

ğışlama ve hizmettir. Bunlar şifanın ahın anahtarlarıdır. Sev· 

gi tüm tıkanıklıkları eritir. Bağışlama huzur getirir. Herkes ve 
her şey birer evrensel hizmetkardır. T1kanıklıkları gidermek 

ve şifayı doğurmak için Dört Güç Tekniği'nin <Beden Gücü, 

Ruh Gücü, Ses Gücü ve Zihin Gücül yanı sıra karşılıksız sev

giyi ve bağışlamayı kullanmz. Bu teknikler sadece basit, pra

tik, güçlü ve etkili değil, aynı zamanda öğrenilmesi kolay tek

niklerdir. 

Bu kitapta kendinizi ve başkalarını iyileştirmek için yedi 

önemli yöntem sunuyorum: 

l. Merhaba Deyin Şif.a Tekniği. Bu teknik. ruhun gücünli şi
fa için yardıma çağırır. Ruh, Zihin ve Beden Şi(ası'nm 

anahtarıdır ve öğrenebileceğiniz en basit ve en derin iyi-
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!eştirme tekniğidir. Merhaba Deyin Şita Tekniği'ni bede

ninizin. organlarınızm, sistemlerinizin ve hücrelerinizin 

ruhları gibi içsel ruhlar ile kutsal varlıkların ve doğanın 

ruhtan gibi dı.şsal ruhlardan şita dilemek için kullanabilir

siniz. 

2. Evrensel Meditasyon. Evrensel Meditasyon ONA zincirle· 

rinizden galaksilere kadar her .şeyin ruhunun ve zihninin 

sahip olduğu iyileştirme gucünü yardıma çağırır. Evrensel 

Meditasyon ile bedeninizin her bir pa.rçasım. yaşamınızı 

beslemek. iyileştirmek. kutsamak, açığa çıkarmak ve dö
nüştürmek için gözünüzde canlandırabilirsiniz. 

3. Şifanın Alrın Anahtarları. Sevgi tünı tıkanıklıkları giderir. 

Bağışlama huzur getirir. Hizmet, yaşamın amacıdır. Bu al· 

tın anahtarları, sağlığınızın ve yaşarnınmrı kapılarını aç· 

mak için kullarım. 

4. Bir Daldkadil Şifa. Bir Dakikada Şifa. madde ve enerji tı

karnklık1an ile ruhsal tıkamkhkları ortadan kaldırmak için 

kullanılabilecek hızh ve pratik bir tekniktir. Bunu sağlığı

nızı korumak için her yerde, her zaman ve her gün kulla· 

nın. 

5. S1k Görülen Hastal1H1r İçin Dört Anahtar Teknigi. Dört 

Güç Tekniği; Beden Gücü, Ruh Gücü, Ses Gücü ve Zihin 

Gücü'nden oluşur. Bu kitapta bu teknikleri yüzden fazla 

sık görülen hastalığı iyileştirmek için nasıl uygulayacağım· 

zı öğreneceksiniz. 

6. İyileşme Programları. Enerjinizi artırmak. kilo vermek, 

stresi azaltmak, duygularınm dengelemek veya kanserden 

kurtulmakla ilgileniyorsanız, size sağlığınızı yeniden ka

zandıracak, adım adım uygulayabileceğiniz bir yöntemi 

öğrenmek için bu kitaba damşın. 

7. Koruma Progr.a.mı. İyileşme önemlidir, ancak sağlığı koru-
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mak vazgeçilmezdir. Beş bin yıldan daha uzun bir süre 

önce Sarı imparator'un dediği gibi: En iyi doktor insanla

ra hastalığı nasıl önleyeceklerini öğreten doktordur, has

talıkları iyileştiren değil. 

Bu kitap, sağlığınızı en iyi seviyeye çıkarmak, yaşam kali, 

tenizi yükseltmek ve yaşamınızı uzatmak için günde yarım 

saatten daha kısa bir süre içerisinde uygulayabileceğiniz. :za

mana saygılı teknikler öğretmektedir. Bu teknikler basit ve 
pratiktir. Bunları hemen öğrenebilir ve kendinizi iyileştirmek 

için uygulayabilirsiniz. Birkaç uygulamantn ardından. birkaç 

gün veya birkaç hafta içerisinde önemli sonuçlar alabilirsiniz. 

Ciddi, kronik ve yaşamı tehdit eden durumlarda önemli bir 

iyileşme kaydetmek ve sağlığınızı tümüyle geri kazanmak, 

birkaç hafta veya birkaç ay alabilir. Ruh, Zihin ve Beden Şi

fası, şimdiden pek çok yaşamı dönüştürmüştür. İşe yaramak
tadır. 

Ruh, Zihin ve Beden Şifası sizi, sevdiklerinizi, arkadaşlarını

zı ve tüm insanlığı iyileştirmeye adamış, karşılık beklemeyen 

evrensel bir hizmetkardır. Aynı zamanda evrendeki tüm ruh· 
lara hizmet etmeye adanmıştır. Derin şifa teknikleri sunmak

tadır. İyileşmenin altın anahtarlan olara_k~ karşılıksız sevgiye 

ve bagışlamaya vurgu yapar. Yaşamın amacının hizmet ot 

mek olduğunu fark etmeniz için size rehberlik eder. Her bir 

ruha. kaderini tamamlamak, yani ruhsal duruşunu güçlendir

mek için öncülük eder. Dünya Ana üzerindeki ve evrendeki 

tüm ruhlann nihai amacı, Cennet, Dünya ve insanlar arasın

daki uyumu sağlamak için bir araya gelmek ve tek olmaktır. 

İyileşme yalnızca insanlara özgü olmadığından. Ruh, Zi-
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hin ve Beden Şifası da insanlara özgü değildir. Bu şifa yön
teminin pratik araçları ev hayvanlarınıza. bitkilerinize, örgüt
lerinize, topluma, şehirlere, ülkelere, Dünya Ana'ya, diğer 
gezegenlere, diğer galaksilere ve tüm evrene uygulanabilir. 
Antik ruhsal felsefe şöyle der: "Bir insan küçük bir evrendir. 
Doğa ise büyük bir evrendir. Küçük evrende olan her şey, 
büyük evrende de olur. Büyük evrende olan her şey, küçük 
evrende de olur." Ruh, Zihin ve Beden Şifası sizlere hem bi
rer küçük evren olan insanları, hem de büyük evren olan do

ğayı nasıl iyileştireceğinizi öğretir. 

Ben Dünya Ana üzerindeki tüm insanların ve evrendeki 

tüm ruhların karşılıksız hizmetkarıyım. Kalbinizi ve ruhunu
zu sevgime ve hizmetime açın. Kendimi gururla sizlere hiz

met etmeye adıyorum. 

Kalbimi ve ruhumu seviyorum. 

/nsanfığı seviyorum. 

Tüm kafpfer ve ruhlar birleşsin. 

Sevgi, barış ve uyum. 

Sevgi, barış ve uyum. 



1. 
BÖLÜM 

Ruh, Zihin, Beden 
Şifasının Görüşleri 

Bu bölümde Ruh, Zihin ve Beden Şifası'nın, anahtar teori

leri, tanı koyma yaklaşımını ve iyileştirme yönteminin te
mellerini içeren esas özelliklerini açıklayacağım. Bu bölümü 
okuduktan sonra hastalıkların temel sebeplerini ve onları na
sıl iyileştirebileceğinizi anlayacaksınız. Kitabın geri kalanı siz

lere Ruh, Zihin ve Beden Şifası'nın iyileştirme yöntemlerine 
dayah, pek çok hastalık için özel uygulamalar ile sağlığınızı 

korumak ve hastalıkları önlemek için kullanabileceğiniz reh
berlerin de yer aldığı kapsamlı araçlar sunacak. 

Ruh, Zihin ve Beden Şüası'nın anahtar teorilerini incele
meye başlamadan önce bu teorilerin temel aldığı kavramlara, 

ruhun iyileştirme gücünün temellerinden ve fiziksel yaşam ile 

ruhsal yaşarrı. arasındaki bağlantıdan başlayarak göz atalım. 

RUH GUCU 

Beden ve onun bağışıklık sistemi büyük bir iyileştirme potan

siyeline sahiptir. Parmağm1z1 kestiğinizde kesik kendiliğinden 
iyileşir. Soğuk algınlığına yakalandıgınızda genelde hiçbir 
müdahale olmaksızın birkaç gün içinde düzelirsiniz. Hatta 

bir kemiğinizi kırdığınızda bu kırık bile kendiliğinden iyileşe

cektir. Ruh, Zihin ve Beden Şifası. gerçek şifacı olan ruh üze
rinde yoğunlaşarak, bedeninizin potansiyelini artırmak ve 
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derinleştirmek suretiyle bedenin içsel iyileştirme yeteneği 

üzerinde İş görür. 

Ruhun inanılmaz bir iyileştirici gücü vardır. Ancak bede

ninizin ruhu. gücüne başvurabileceğiniz. tek ruh değildir. 

TLpkL her bir bedensel sistemin olduğu gibi, her bir organın, 

her bir hücrenin ve her bir ONA ve RNA zincirinin kendi ru

hu vardır. 

Batı tıbbmın temel tedavi yöntemlerinden biri sistemlerin. 

organların ve hücrelerin işlevlerini düzeltmek için Haçlar kul
lanmaktır. Geleneksel Çin tıbbı şifa vermek için bitkileri, 

akupunkturu ve tui na'yı !Çin masajıı kullanır. Ruh, Zihin ve 

Beden Şifası sistemleri, organları ve hücreleri düzeltmek ve 

iyileştirmek lçin bu yöntemlere ruhun gücünü ekler. Bilme

niz gereken tek şey çok sayıdaki "içsel'" ruhunuzla nasıl ilefr 

şim kuracağınızı öğrenmektir. 

Bedenininizin içsel ruhla.nna ek olarak sonsuz sayıda "dış

sal" ruhlar mevcuttur. Hayvanların. okyanusların, dağların, 

ağaçların, çiçeklerin, binaların, Dünya Ana'nın, diğer geze

genlerin, güneşin, ayın ve galaksilerin - hepsinin birer ruhu 

vardır. Gerçekte, her şeyin bir ruhu vardır, Tüm bu dışsal 

ruhların da inanılmaz iyileştirme güçleri bulunmaktadır ve 
sizler, bu ruhların güçlerini ruhunuzu, zihninizi ve bedenini

zi iyileştirmek için nasıl kullanacağınızı da öğreneceksiniz. 

Milyonlarca insan ruhsal dünyaya inanmaktadır. Bu inanç 

bir din veya başka. bir inanç sistemi ile açığa vurulabilir. Ben 
İlahi Varlık'a (Yaratıcı'ya veya Kaynak·aı ve onun, tüm evre· 

nin yaratıcısı olarak, tüm dinleri ve inanç sistemlerini içerdi· 

ğirıe inamyorum. Budaların. azizlerin, koruyucu meleklerin 

ve aydınlanmış ustaların hepsi, İlahi V.arlık'ın bir parçasıdır. 
Hepsinm inanılmaz bir ruhsal iyileştirme gücü bulunmakta· 

dır: bu yüzden onlar da evrendeki inanılmaz şifa. kaynakla· 

nndan biridir. Bu "dışsal" ruhlardan ruhumuzu. zihnimizi ve 

bedenimizi iyileştirmelerini isteyebiliriz. Bir dine bağlı olan 

veya olmayan çok sayıda insan tarafından edilen dualar, Ruh 
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Gücü'nün ve ruhsal iyileşmenin bir uygulamasıdır. Bu kitap 

duanın özünü ve neden işe yaradığını açıklayacaktır. Aynı 

zamanda sizlere nasıl daha etkili bir biçimde dua edebilece

ğinizi gösterecek pratik bir rehber sunacaktır. Uygun bir ir

fan ve bilgi sayesinde dualarınızın gücünü artırmayı ve İlahi 
Varlık'tan şifa mucizeleri elde etmeyi öğrenebilirsiniz. 

FiZiKSEL YAŞAM VE RUHSAL YAŞAM 

Evren yin ve yang olarak ikiye bölünebilir. Yang evren, için

de yaşadığımız fiziksel dünyadır. Yin evren ise evrendeki tüm 

ruhları içeren ruhsal dünyadır. Yin ve yang birbirinden ayrı 
ancak birbirleri ile bağlantılıdır. 

İnsanoğlu olarak bizler, fiziksel dünyada yaşamaktayız. 
Yaşamfa.ı:ımızı ve ih.şkilerirnizi fiziksel dünyanın yasalarına 

göre idare ederiz. Ancak, bilinçli bir şekilde bilip anlayama

sak da. ruhlarımız ruhsal dünyanın yasalarına göre hareket 
etmek zorundadır. Bu yüzden fiziksel yaşamımız ruhsal ya
şamımızdan ayrı düşünülemez. Bu gerçek, bilinçli veya bi

linçsiz olsun giderek artan sayıda insanın kendilerini uy.an

dırmak ve ruhsal yolculuklarım tamamlamak amacıyla ruhsal 

bilgeliğin pe.şinden gittiklerine tanık oldukça. çok daha açık 
h.ale gelmektedir. 

Herkesin ve her şeyin bir fiziksel yaşamı ve bir de ruhsal 

yaşamı bulunmaktadır. Evrendeki bir ruhun, ruhsal bir var

ltğı. ruhsal bic yaşamı vardu. Bir ruh, insan olarak dünyaya 

geri döndüğünde fiziksel yaşama sahip olur. Benzer şekilde 

güneşin. hem fiziksel. hem de ruhsal ya.ş.amı bulunmaktadır. 
Ayın, gezegenlerin, ve tüm yıldızların birer fiziksel ve ruhsal 

yaşamları vardır. Fiziksel ve ruhsal yaşam birbirlerinden 

fark.hdır, fakat bir arada bulunmaktadırlar. Birbirlerine hiz-
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met ederler. Pek ç.ok insan ilk önce fiziksel yaşamını tatmin 

etmek ister. Bunun aksine Ruh, Zihin ve Beden Şifası sizle

re her .şeyden önce ruhsal yolculuğunuzu tamamlamayı öğre
tir. Ancak bundan sonra fiziksel yaşamınızı tatmin etmek 
için büyük faydalar sağlayabilirsiniz. 

Önce ruhu iyileştirin, zihnin ve bedenin sağlı!)ı onu takip 
edecektir. 

Önce ruhunuzu doyurun, zihin ve bedenin tatmini onu takip 
edecektir. 

ANAHTAR TEORiLER 

Ruh, Zihin ve Beden Şifası'nın anahtar teorileri basit, ince
likli ve anla.şdması kolaydır, ancak irfan ve uygulama açısın
dan derinliğe sahiptirler. İnsanların neden hastafandrklarc ve 

nasıl iyileşebilecekleri hakkında açık bir görüş ortaya koyar

lar. Bu teoriler Ruh, Zihin ve Beden Şifası 'nın kendi kendini 

iyileştirme, başkalarına şifa verme, grup şifacılığı ve uzaktan 

iyileştirme yöntemlerinin temellerini oluşturur. Bu yönternie

ri öğrendiğiniz zaman, Ruh, Zihin ve Beden Şifası'nın mesa
jını tam olarak anlayacaksınız: 

Ben, kendimi iyileştirme gücüne sahibim. 

Si.zler de kendinizi iyileştirme gücüne sahipsiniz. 

Ve birlikte, dünyayı iyileştirme gücüne sahibiz. 

Bir kez Ruh, Zihin ve Beden Şifası'nın yöntemlerini kul
lanmaya başladığınızda, bu mesajı hayata geçirmiş ol.lcaks~· 
nız. Şimdi bu anahtar teorileri inceleyelim. 
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Hücre Teorisi 

Bir beden, sinir sistemi, dolaşım sistemi. sindirim sistemi ve 

bağışıklık sistemi gibi farklı sistemlerden oluşmuştur. Ve her 

bir sistem de farklı organlardan meydana gelir. Örneğin sin· 

dirim sistemi ağzı, yemek borusunu. mideyi. ince bağırsagı, 

kalın bağırsağı. karaciğeri ve pankreası içerir. Bilimadaml.arı 

beynin yakfaşık 15 milyon hücreden meydana geldiğini tah· 

min etmektedirler. Her bir hücre çekirdek, mitokondria, Gol· 

gi parçacıgı ve diğer organeller gibi çeşitli birimlerden oluşur. 

Çekirdek. DNA ve RNA'yı içerir. Her bir hücre biriminin 

kendi işlevleri ve ıolleri vardır. Hücre Teorisi'nin temel nok
taları şu şekildedir: 

• Bir hücre, bedenin işlev gören en küçük birimidir . 

. • Hücreler devamlı olarak titreşir. genişler ve birbirleri ile 
baglantı kurarlar. 

• Bu titreşim her bir hücrenin çevresinde ener;t meydana ge~ 

tirir. 

• Batı tıbbı. bakterileri, virüsleri, stresi, travmayı, kirliliği ve 

genetik faktörleri de içeren çok sayıda hastalık sebebi ta· 

nımlamıştlr. Tüm bu faktörler hücresel titreşimi etkiler. 

• Geleneksel Çin tıbbı, hastalıkların sebebi olarak rüzgar, so· 

ğuk, yaz sıcağı, kuruluk, ateş gibi doğal faktörleri. öfke, 

aşırı heyecan, endişe. üzüntü ve korku gibi duygusal fak

törleri ve çığ düşmesi. yılan sokması ve sakatlanmalar gi

bi kazalara dayalı faktörleri hastalıkların sebepleri arasın
da. tanımlamıştır. Tüm bu faktörler hücresel titreşimi etki

ler. 

• Herhangi bir şifa ya.klaş1mı tarafından tanımlanan tüm has

talık sebepleri hücresel titreşimi etkiler. Hücresel titreşim 

bir hastalık sebebi olarak açıklanan herhangi bir faktörden 

etkilendiği zaman iki şey gerçekleşir: i~ Hücreler aşırı ha-
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reket etmeye başlar. çok fazla enerji yayar ve çcvrdnııı 
deki enerji yoğurıluğunu artırırlar. Bu enerji meridvrnkr 
den - yani geleneksel Çin tıbbına göre enerji k.ın.tll,ırın

dan - bedenin diğer bölgelerine kolayca geçemez · ·e ener 
ji tıkanıklıkları oluşur. iif Hücreler hareketsiz kalır ve çı ık 

az enerji yayarlar. Bu da hücrelerin etrafında yetersiz 
enerji bulunmasına sebep olur_ 

• Aşırı enerji yayılımı, yani basitçe "fazla enerji." tüm sağlık· 
sız durumların yaklaşık yüzde 85 ila 90'ınm sebebidir. 
"Fazla enerjiye" bağlı hastalık1ar arasında ağrı, iltihaplan· 
ma, kistler, tümörler. kanser ve AIDS ile öike. depresyon. 
anksiyete, endi.şe. yas ve korku gibi duygusal dengesizlik· 
ler yer almaktadır. 

• "Yetersiz enerji" hastalıkların yüzde 10 ila lS'inin kökeni· 
ni oluşturur ve bu hastalıklar arasında kronik halsizlik 
sendromu ve östropoz ile Alzheimer hastalığı ve Parkin· 

!>vn hastalığı gibi dejeneratif hastalıklar yer almaktadır. 

• "Faz.la enerji''ye bağlı hastalıklar için iyileştirici çözüm, 
hücrelerin çevresindeki enerji yoğunluğunu azaltmaktır. 
Ruh. Zihin ve Beden Şifası size hücrelertn etratmdaki aşı· 
rı enerjiyi dağıtmak ve ta{iımak için pratik araçlar sunacak
tır. 

• "Yetersiz enerji"ye bağlı hastalıklar için iyileştirici çözüm, 
hücrelerin çevresindeki enerji yoğunluğunu artırmaktır. 

Ruh, Zihin ve Beden Şifası sizlere hücrelerin etrafındaki 
yetersiz enerjiyi artırmak için de araçlar sunacaktır. 

Ruh, Zihin ve Beden Şifası·nın Hücre Teorisi, hastalıkla· 

rın sebeplerini ve şifanın doğasını bir sayfada açıklamaktadır. 
Bu kitabın geri kalanı hem kendinizin hem de başkJLırının 
şifaya ulaşmaları için gerekli araç ve teknikleri verecektir. Ay· 
nı zamanda sizi hastalığın ve şifanın ruhsal yönlerinin derin
liklerine, Ruh, Zihin ve Beden Şifası'nın ruhuna göllırccck
tir. 
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Alan Teorisi 

Yukarıda da açlklandığı gibi bir hücre' durmaksızın titreşir. 
Hücrenin titreşiminden yayılan enerji hücrenin etra(ında bir 

alan oluşturur. Her bir hücrenin kendi enerji alanı vardır. 

Benzer şekilde her bir organın da kendi enerji alanı bulun

maktadır. Bir bütün olarak bedenin de. pek çok insanın au· 

ra olarak adlandırdığı kendi enerji alanı vardır. 

Ruh, Zihin ve Beden Şifası'na göre bedendeki tüm organ· 

lann çevresindeki enerji alanları birbirlerine geçmekte ve bir

birlerini etkilemektedir. Hasta!ıkl.u. organlar arasında bulu

nan enerji alanlarındaki dengesizliklerden de kaynaklan.1bi

lir. Hücrelerin ölebileceği veya hareketsiz. hale gelebileceği gi· 

bi. mganlar da hareketsiz hale gelebilir. Tüm hastalıkları iyi

leştirmek için geçerli çözüm. hem her bir org.anın ve her bir 

hücrenin etrafındaki enerji alanını kendi içinde dengeye ge

tirmek, hem de bu alanlar arasında bir denge kurmaktır. 

Özetlemek gerekirse: 

• ''Fazla enerji"ye bağlı hastalıklar için iyileştirici çözüm. 

alanlarm yoğunluğunu azaltmak organların ve hücrelerin 

üzerindeki bas kıp kaldırmaktır. 

• "Yetersiz enerji''ye bağlı hastalıklar için iyileştirici çözüm, 

alanlann yogunluğunu ve organlar ile hücrelerin üzerinde

ki baskıyı artırmaktır. 

Boşluk Teorisi 

İnsan bedeninde iki çeşit boşluk vardır. Bunlardan biri küçük 

boşluk, yani hücreler arasındaki boşluktur. Diğeri ise büyük 

boşluk. yani organlar arasındaki boşluktur. Hastalıkların yüz-
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de 85 ila 90'ı bu boşluklarda çok fazla enerji bulunm;ısıııdan 
kaynaklanır. Hastahklarm yüzde 10 ila lS'i bu bü~hı~l;ırıfa 
yeteri kadar enerji bulunmamasından kaynaklanır. 

Enerji, hücresel titreşim sonucu yayılır. Hem küçük hem 
de büyük boşluklarda bu enerjiler çarpışır. Bazı enerjiler bir· 
!eşerek orijinal enerjiyi anırır. Bazı enerjiler birleşerek yeni 
bir çeşit enerji oluşturur. Tüm bu enerjiler küçük ve büyük 
boşluklar içerisinde rahatça akmalıdır. Bu çok önemlidir. 
Boşluklardaki enerjiyi temizlemek ve enerjinin boşluklar için· 
de akışını sağlamak, şifa için son derece önemlidir. Bu kitap 
dengeye gelmek ve iyileşmek için sizlere boşluktaki enerjinin 
yoğunluğunu artırmak veya azaltmak amacına hizmet eden 
pratik araçlar verecektir. 

Madde-Enerji-Mesaj Teorisi 

Bir hücre, hücre duvarı, sitoplazma ve çekirdekten oluşur. Sı
vılar, proteinler, hücre birimleri, DNA ve RNA içerir. Hüc
renin içindeki hec şey maddedir. 

Sürekli olarak titreşen hücre büzüldüğünde, hücrenin et· 
rafındaki boşlukta, hücrenin içindeki madde hücrenin dışın· 
daki enerjiye dönüşür. Bir hücre genişlediğinde, hücrenin dı
şındaki enerji, hücrenin içindeki maddeye dönüşür. Normal 
şartlar altında hücrenin içindeki madde ile hücrenin dışında
ki enerji arasındaki bu dönüşüm, göreli denge içerisindedir. 
Ancak, e&er bu denge ortadan kalkarsa. hastalık meydan.a 
gelebilir. Aslında tüm hastalıklar. hücrenin içindeki madde 
ile hücrenin dışındaki enerji arasmda meydana gelen dönü· 
şümdeki dengesizlikler şeklinde açıklanabilir. İyileştirme çö· 

ıümü, bu dönüşümü dengeye getirmektir. Ruh, Zihin ve Be· 
den Şifası, bunu yapabilmek için sizlere Madde Enerli Mes:ıj 
Teorisini temel alan pratik araçlar sunmaktadır: 
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Mesai ruhtur. 

Madde ve enerji mesajın taşıyıcılarıdır. 

Mesai hiJcrenin içindeki madde ile hücrenin dışındaki enerji 

arasmdaki dönü~ümü doğrudan etkifeyebilir. 

Mesaj, madde ve enerji arasındaki dönüşümü etkileyebilir 

çünkü mesaj, hem madde hem de enerji ile bağlantılıdır. on

lan yönetir ve dengeye getirir. Dua. bir mesajdır. Bu yüzden 
dua madde ve enerji arasındaki dönüşümü etkileyebilir. bu 

da duanın şifa verebileceği anlamına gelir. Bu bilgi duanın 

neden ve nasıl işe yaradığmı açıkça gôstermektedir. Bu, ger

çekten de bu kadar basütir. Çok sayıda bilimsel araştırma ve 

vakalara bağlı kanıtlar, duanın işe yaradığını göstermektedir. 

ancak bilimadamları bunun nasıl olduğunu tam olarak açtk· 

layamamıştır. Madde Enerji Mesaj Teorisi duanın nasıl işe 
yaradığını açıklamaktadlr, çünkü mesajın hücresel düzeyde, 

DNA ve RNA düıeyinde, hücrenin içindeki madde ile hüc

renin dışındaki enerjiyi doğrudan etkileyerek iş gördüğünü 
açıkça ortaya koymaktadır. Mesaj. hücrelerin içindeki madde 

ile hücrelerin dışındaki enerji arasındaki dönüşümü dengele

yebilir 

Bu bilgi ruhsal şifanın nasıl fiziksel beden, duygusal be

den ve zihinsel bedeni iyileştirebileceğinin özünü ortaya koy

maktadır. Madde Enerji Mesaj Teorisi. tüm tıp yaklaşımları 
perspektihnde yer alan hastalık sebeplerini açıklayabilir. Bu, 

ruhsal .şifanın özünü temsil eden evrensel bir yasadır. Ruh, 

Zihin ve Beden ŞHa.sı'nın en güçlü yöntemleri, bu teorinin 

uygulamalarıdır. 

Diğer şifa yaklaşımlarının çoğu, ya Batı tıbbının yaptığı gi

bi sadece madde üzerine, ya da sadece euerJİ üzerine odak

lanmaktadır. Pek çok şifa yaklaşımı zihin ve beden ilişkisini 

kurarak bir adım ileri atmıştır. Batı tıbbı bile artık tedavide 

zihin·beden ili.şklsini kabul etmekte, bu konu üzerine çalış
malar yapmakta ve bunu kullanmaktadır. Yine de çok az sa-
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yıda şifa yaklaşımt ruha yeterli ilgiyi göstermekcedır. 

Ruhun gücü son derece derindir. Şifa yaklaşımları. mad

de-enereji-mesaj bağtantısınm başka bir ifadesi obn ruh

enerji-madde bağlantısını nadiren açıklamakta ve kull.ınmak

tadır. Yoğun stres ve materyalist kültürüyle günümüz mo

dem dünyasında ruhsal konular yeni yeni ilgi çekmeye baş

lamıştır. Ancak insanlar bunu ne kadar isteseler ve hatta bu

na ihtiyaç duysalar da. hala yeterli ruhsal bilgeliğe sahip de

giElerdir. Bu kitapta Ruh Gücü'nün yalnızca şifa verme konu

sunda değil, yaşamın tüm alanlarındaki etkilerine dair en ba

sit ve en derin tekniklerin bazılarını sunuyorum. En basit sır

lar, en iyi sırlardır. Kitap boyunca bu sırları sizlerle paylaşır
ken, bu bilgiyi aklınızda tutun. 

Okuyucu İçin ipuçları 

Ruh, Zihin ve Beden Şifası ·nın diğer teorilerine geçmeden 

önce bu kitabı okurken kullanabileceğiniz bilkaç basit ve iyi 

sırrı sizlerle paylaşmama izin verin. Gerçekte bunlar herhan

gi bir kitabı okurken yararlanabileceğiniz basit ama önemli 

ipuçlarıdır. Kitabınızı okurken dik oturun. OiHnizin ucunu 

damağınıza yakın tutun ancak değdirmeyin. Anüsünüzü ha· 

füçe büzün ve karnınızı içinize çekin. Okuma esnasında bu 

pozisyonunuzu koruyun. Neden? Çünkü bu, enerjiyi, iyileş

meyi ve gençleşmeyi hızlandırmak için en etkili meditasyon
dur. 

Bu kitaptaki her bir irfan ve bilgi mücevheri. her uygula

ma ve her cümle, birer mesajdır. Bu mes.ajl.arın, hücrenin 

içindeki maddeyi ve dışındaki enerjiyi dengelemeye yaray;ın 

deger biçilemez iyileştirme ve kutsama gı.içleri vardır. Bu 

okuma pozisyonunu aldığınızda. hücreleriniz içsel huzur. 

farkındalık ve rahatlama içerisinde olacaklardır Kitalıııı lı,rn-
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gi bölümünü okuyor olursanız olun. hücreleriniz şifayı ve 
kmsamayı anında kabul etmeye hnır hale geleceklerdir. Ya· 
vaş okuyun. İyice anlayın, sindirin ve öğrenin. Şu andan iti
baren bu tekniği kullanın. Her kelimenin bir ruhu vardır. 

Her cümlenin bir ruhu vardır. Bir ruh. sevgi. ışık, takdis ve 
hizmet getirir. Bu okuma sırrı. yaşamınızın tüm yönlerini 
ciddi bir biçimde dönüşüme uğratabilir. 

Enerjinin Korunumu 

Ruh. Zihin ve Beden Şifası 'nın bir diğer anahtar teorisi Ener
jinin Korunumu 'Yasasıdır. Bu tizik yasası. enerjinin asla kay
bolmayacağını. yalnızca bir biçimden diğerine dönüşebilece
ğini öngörür. Enerji maddeye ve madde de enerjiye dönüşe
bilir. ama enerji asla kaybolmaz. 

Gökyüzündeki bulutları düşünün. Okyanuslardaki su ldi 
ehi, yani Dünya enerjisi). su buharına dönüşür. bu da bir çe· 
şit enerjidir. Sı.ı buharı yükseldiğinde. buluta dönüşür (tian 
ehi. yani Cennet enerjisi. l Ardından Cennet'ten gelen enerji 
yağmur şeklinde yeryüzüne iner, bu da bit çeşit enerjidir. 
Bunlar enerjinin farklı biçimleri olsa da. ener;i her zaman ko· 
runur 

Bir taş. rüz.gar ve yağmurlarla birlikte doğal olarak parça
lanır. Taş giderek küçülı..ir. Eğer bir kaya parçası. damla dam
la akan bir suyun altına konulursa, yüzlerce yıl sonra bu ka
yanm üzerinde bir delik oluşur ve sonunda damlayan su ka
yayı deler. Taşın arkasında bir delik bırakarak parçalanan 
kısmı. evrende farklı bir enerji biçimine dönüşen kısmıdır. 
Benzer şekilde bir insan öldügünde ve yakıldığında ortaya çı
kan enerji. Dünya Ana tarafından emihr ve· ardından farklı 
enerji biçimlerine dönüştir. Ruh. Zihin ve Beden Şifası size 
iyileşmek için enerjiyi dönüştürmenin pratik tekniklerini su
nacaktır. 
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HASTALIKLARIN SEBEPLERİ 

Şimdi Ruh, Zihin ve Beden Şifası 'nın hastalıklarla ilgili .ınah· 
tar teorilerine geçelim. Batı tıbbına göre hastalıklar. bakteri· 
ler, virüsler, parazitler, stres, travma, kalp gibi organlarda 

görülen fiziksel kusurlar, beyindeki biyokimyasal dengesizlik

ler, çevresel faktörler ve genetik faktörler gibi sebeplerden 

kaynaklanır. Bunlarm dışında pek çok başka sebep de mev· 

cuttur. Geleneksel Çin tıbbına göre hastalıklar dengesiz bir 

yin yang ilişkisinden veya Be.ş Elernent'teki - Tahta, Ateş. 
Toprak, Metal ve Su ~ dengesizliklerden kaynaklanır. Bede

nin sistemleri, organları ve dokuları, birbirinden bağımsız 

ancak birbirleri ile ilişki içerisinde olan bu elementlere gôre 

sınıflandınlabilir. Basitçe ifade etmek gerekirse. bu unsurlar 

dengede iken, insan sağlıklıdır. Denge bozuldugunda hasta

lık söz konusu olur. Bildiğimiz gibi Ruh, Zihin ve Beden Şi
fası hastalık sebeplerini üç grupta ele alır: 

• enerji tıkanıklığı 

• madde tıkanıklığı 

• ruhsal tıkanıklık 

İster fiziksel. duygusal veya zihinsel. isterse ruhsal beden· 

de görfılsün tüm hastalıklar bu tıkanıklıklann birinin veya 

birk.ıçının meydana gelmesiyle görülür. Hastalık sebeplerinin 

böyle basitçe açıklanabilmesi, Ruh. Zihin ve Beden Şifası'nın 
her türlü hastalığı iyileştirebilmek için pratik araçlar sunabil

mesinin anahtarıdır. Şimdi bu tıkanıklık durumlarını ayrı ay· 
rı inceleyelim. 
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Enerji Tıkanıklıkları 

İnsanlar neden hastalanır? Beş bin yıl önce, geleneksel Çin 

tıbbının antik rehberi Sarı İmparator'un İlkeleri'nde belirtil

diği gibi: "Eğer ehi serbestçe dolaşıyorsa. kişi sağlıklıdır. Eğer 

ehi ttkanmışsa. kişi hastadır." 

Clıi nedir? Chi kelimesi, tai ehi ve qi gong'da yer aldığı 

şekliyle "yaşamsal enerji" veya "yaşam gücü" anlamına ge
lir. Geleneksel Çin tıbbında en azından elli çeşit ehi bulun

maktadır. Örneğin kalbin, karaciğerin. böbreğin chi'leri, 

ying ehi ve wei ehi vardır. İnsanlann çoğu chi'nin bu biçim· 

lerinden habersizdir. Geleneksel Çin tıbbını öğrenmek beş 

yıllık ağır ve yorucu bir çalışmayı gerektirir. Chi'nin tüm bi

çimlerini öğrenmek için uzun bir zaman harcamamz gerekir. 

Ben bu irfanı takdirle karşılıyorum. Ancak kitabımın amacı

na uygun olarak, benim ögretime göre evrende yalnızca bir 

ehi vardır. 

Kalpten yayılan enerji. kalp chi'si olarak adlandırılır. Ba

ğışıklık sisteminden yayılan enerji bağışıklık sistemi ehi' sidir. 

Hücrelerden yayılan.enerji. hücre chi'sidir. Bedenden ve kan 

damarlanndan yayılan enerji wei ehi olarak adlandırılır. Bir 

ağ.açtan yayılan enerji ağaç chi'sidir. Okyanustan yayılan 

enerji. okyanus chi'sidir. Bir cümleyle özetlemek gerekirse. 

bir kişiden veya bir nesneden yayılan enerji. o kişinin veya 

nesnenin chi'si olarak adlandırılır. 

Ancak herkes ve her şey, bir evren içerisinde yer almakta· 

dır. Herkes ve her şey evrenin chi'sini yayar. Bu yüzden her 

çeşit ehi, evrensel chi'dir. Bunu daha da ileri götürebiliriz 

Sayısız evren vardır ve bu sayısız evrenin sayısız chi'si bulun

maktadır. Evrenler fiziksel dünyalar olan yang evrenleri ve 

ruhsal dünyalar olan yin evrenleri olarak ikiye ayrılabilir. İla
hi Varlık yang ve yfo evrenlerini yaratır. Yang ve Yin evren

leri İlahi Varlık'ın chi.'sini yayar. İlahi Varlık tektir. Tüm ev

renler birdir. Bu yüzden de burada yalnızca bir ehi olduğu-
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Zihin ve Beden Şifası'ıuı göre h;ı:;Lılıkl.11111 ., .. 1 :ıııı•ııı :;d>cbi 

enerji cıkanıklıklarıdır. Bu kavram 13:ııı ıılıhuıııı \'ı· 1:.-lnwk:>cl 
Çin tıbbının bazı görüşlerini yansıtır. lfatı ıılılıı 11111 ınlcn 

bahsederken, geleneksel Çin tıbbı chi'den b.ılı:;L'Jcı l~nlı. /'.i
hin ve Beden Şifası. hastalıkların hücresel düzeydeki t'lıi ııb

nıkhgından kaynaklandığını belirterek. bu iki görüşü bir ara

ya getirir. 

Chi nasıl tıkanır? Daha önce açıkladığım gibi hücre. mad

deden oluşur. Hücre büzüldüğünde. hücrenin içindeki mad

de, hücrenin dışındaki boşlukta enerjiye dönüşür. Hücre ge

nişlediğinde, hücrenin dışındaki enerji, hücrenin içindeki 

boşlukta maddeye dönüşür. Sağlık, madde ve enerji arasın

daki bu dömişümün hücresel düzeydeki göreli dengesine 

bağhdır. BatL tıbbı veya geleneksel Çin tıbbı·nın - ya da her· 
haııgi bir şifa yaklaşımının - hastalıkların sebebi olarak ta

nımladığı şeylerin ne olduğu önemli değildir. Sonuçta tanım

lanan sebeplerin etkileri hücresel dü7,eyde, madde ve enerji 

arasındaki dönüşümde görülen bir dengesizlik biçiminde or

taya çıkar. Eğer bu dönüşüm dengeli değilse. sebep olarak 

öngörülen şey ne olursa olsun, hastalık meydana gelir. Eğer 

madde enerji dönüşümü göreli dengedeyse, sebep olarak ta

nımlanan durumların varlığmda bile hastalık meydana gel

mez. Bu denge doğal olarak hastalıkları önleyecek ve sağlığı 

koruyacaktır. 

Madde-Enerji Dönüşümü 

Madde ve enerji arasındaki dönüşümü ayrıntılı olarak açıkla

mama izin verin. 

Bildiğiniz gibi hücreler sürekli olarak büzülür ve genişler

ler. Bedeninizde buna benzer pek çok süreç vardır. Akciğer-
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lerinizi düşünün. Nefes alma ve nefes verme hareketleri, ge

nişleme ve büzülmenin bir alternatifidir. Sindirimi düşünün. 

Yemek yedikten sonra mide hücreleriniz büzülür ve genişler. 

Ardından yiyecekler ince bagırsaklarınıza gider ve ince bağır
sak hücreleri de büzülüp genişler. Şu an, siz bu kitabı oku
maya odaklanmışken. beyin hücreleriniz büzülüp genişle

mekte. Büzülme ve genişleme hücresel titreşimin yasasıdır. 

Yalnızca tek bir chi'nin olduğunu nereden anlıyoruz? 

Çünkü ehi basitçe, maddenin titreşimi sonucu dışarı yayılan 
enerjidir. Hücreler titreştiğinde büzülerek ve genişleyerek ehi 

yayarlar. Hücreler büz.üştüğünde, hücrenin içindeki madde. 

hücrelerin arasındaki ve dışmdaki boşluğa yayılan enerjiye 

dönüşür. Büzüşmeden sonra hücreler genişler. Hücre geniş

lediğinde, diğer hücrelerle arasında bulunan enerji yeniden 

hücrenin içindeki maddeye dönüşür. Sağlıklı olduğunuzda 

madde ve enerji arasında hücresel düzeyde görülen bu dönü
şüm göreli denge içerisindedir. 

Batı tıbbına göre bir virüs, soğuk algınlığına yakalanmanı

za neden olur. Akciğerlerinize giren virüs ateşlenmenize, ök

sürüğe. baş ağrılarına ve halsizliğe yol açar. İyileşmek bir 
haftamzı alır Bazı insanlarda, bronşit veya zatürree gibi do
ha ciddi problemler gelişir. Hatta bazıları, virüse tepki olarak 
böbrek eniek.siyonu geçirebilir. Ancak geleneksel Çin tıbbın
da sizi hasta eden şey her zaman enerjidir. Ruh. Zihin ve Be

den Şifası'nın görüşüne göre ne olur? Başlangıçta virüs yal

nızca bronşlarda ve akciğerlerdeki hücrelerin titreşimini etki

ler. Hücreleri. aşırı derecede büzüşmelerine ve dışarı çok faz

la enerji yaymalarına sebep olacak şekilde uyarır. füı enerji 

yogunluğu veya birikimi hücrelerin arasında kalır çünkü 

enerji bedenin diğer bölgelerine yeterince hızlı bir biçimde 

akamaz veya yeterince hızlı bir biçimde maddeye dönüşe

mez. Enerji kelime .m1amıyla tıkanır. Hücrelerin arasında b

lır. Bu da öksürüğe, iltihaplara. ağrıya ve diğer problemlere 

yol açar. 
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dcv4ınılı olarak rahatsız ya d<ı yorµ;ıın vı· :~ııv::\~dıı 1 •··v.ıırnn

Ja midelerinde ağrı veya rahatsızlık hisseddıılııfrı. J '••klora 
giderler. testler yaptırırlar ancak hiçbir :jcy llrt.ı . .,·.ı ~ı\,maz. 

Mesela altı ay sonra. ağrı ve rahatsızlık hala devam <'tım·kıc

dir ancak hiçbir fiziksel değişiklik görülmez veya ölı,:ıilnıcz . 

.l\rdmdan tekrar doktora gidip testlerden geçince, midelerin· 

tlc htiyümekte olan bir şeye rastlanır. Bu kanser tümörünün 

neden uzun sürede geliştiğinin örneğidir. Ofke. stres ve di

ğer pek çok duygusal durum hücrelerinizin aşırı hareket et· 

mesine sebep olabilir. Hücrelerin içindeki madde çok fazla 
enerjiye dönüşür. Bu "tazla" enerji. bedenin diğer bölgeleri
ne yeterince hızlı bir biçimde akamaz, yeniden maddeye de 

dönüşemez. Hücrelerin içindeki madde ile dışındaki enerji 

arasın(faki dönüşüm son derece dengesizdir. 

Madde Tıkanıklıkları 

Pek çok hastalık, madde ttkanıklıgı sonucunda gerçekleşir. 

Elbette madde ve enerji tıkanıklıkları, hücresel düzeydeki 

madde-enerji dönüşümleri sebebiyle. birbiriyle yakından 

bağlantılıdır. 

Herhangi bir sebepten ötürü bedenin bdirli bir bölgesin

de hücresel titreşimde aşırı hareketlenme söz konusu oldu

gunda, bu hücrelerden yayılan enerji bedenin diğer bölgele

rine yeterince hızlı akamad•ğı için bulunduğu yerde birikir. 

Bu arada hücrder, kııca1 damarlar yoluyla devamlı olarak b~

sin maddeleri veya diğer maddeler toplamilktadır, Bu mad

deler hücrenin dışındaki enerjiye dönüşemez çünkü dışarıda
ki enerji birikimi sebebiyle hücre üzerinde çok fazla baskı bu
lunmaktadır. Sonuç, hücrelerin içinde gereğinden fazla mad-
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de bulunmasıdır. 

Hücrelerin içinde gereğinden az madde bulunması duru

munda bunun tam tersi bir dengesizlik söz konusu olur. Ba

zı insanlar iştahstzdLT veya sindirim problemleri. yiyeceklerin 
ve besinlerin emilememesi gibi durumlarla karşı karştyadır

lar. Bu madde eksikliği ve besin azlığı bedenin tüm sistemle

rini etkileyen biyokimyasal değişikliklere yol açar. Örnegin 

bir madde eksikliği olan anemi hastalığı, kırmızı kan hücre

lerinin yeteri kadar bulunmamasından kaynaklanmaktadır. 

Genellikle halsiz insanların. örneğin bir ameliyatın ardından 
büyük miktarda kan kaybetmiş olan veya sindirim sistemi 

bozukluğu yaşayanlann hücrelerinde yeteri kadar madde bu

lunmamaktadır. 

Ruhsai Tıkanıklıklar 

Ruhsal tıkanıklıklar geçmiş yaşamlarınızda ve şimdiki yaşa

mınızda yaptığınız hataların sonucudur. Bu hatalar ruhsal 

dünyada kötü karma olarak kaydedilirler. Aynı zamanda kö

tü te ("dah" olarak okunur! diye de bilinen kötü karma "er

demsizlik" veya "kötü eylemler" anlamına gelir. Adam öldür

mek, yaralamak, hırsızlık ve sahtekarlık gibi zarar veren ha

reketler, davranışlar ve hatta düşürıce1er, kötü karmanıza ek

lenir. Kişinin yaşamındaki tüm hareketler, davranışlar ve dü

şünceler. yaratılıştan beri evrende yer almış tüm ruhların ta

rihini içeren Akaşik Kayıtları'na. yani Yaşam Kitabı'na kay

dedilir. 

"Hizmetlerin kaydt" anlamına gelen Karma. iyi ve kötü 

olarak ikiye ayrılabilir. insanlığa ve evrene faydalı hizmetler 

iyi karma içeıisinde yer alır. İnsanlığa ve evrene zarar veren 

davranışlar kötü karma olarak adlandırılır. Ruhsal yasa açık 

bir şekilde şöyle der: İyi karma.ya sahip olan bir insan ruhsal 
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dünya tarafından sağlık, arkadaşlık, para .. lik ~ıhi \':ı~;ı,ımn 

tüm alanlarında kutsamr. Kötü karmaya s;ıhip bir in.~an ise 

bunun bedelini öder ve ders alır. Kötü karma. ııkanıklıkların 

ve yaşamın her alanındaki felakederin kaynağıdır. 

Karmaya inanmıyor olabilirsiniz. inandığınız şey ne olm
sa olsun ona bütünüyle saygı duyarım. Sizi kendi inancım<ı 

inandırmak gibi bir niyetim yok. Burada yaptığım şey kişisel 

bilgimi ve irfanımı sizlerle paylaşmaktan ibaret. Fiziksel dün

yada ya.şayan insanlar olarak ülkemizin, eya.lerimizin ve ken

timizin yasalarına uymak zorundayız. Bu yasalara aykırı ha
reket ettiğimizde avukatlarla ve yargıçlarla uğraşırız. Kendi 

ruhunuıurı. benim ruhumun ve tüm diğer ruhların da evre

nin ruhsal yasalarına tabi olduğunu fark etmeyebilirsiniz. Ve 

tıpkı fiziksel dünyadaki avukatlar ve yargıçlar gibi, ruhsal 

dünyada da avukatlar ve yargıçlar vardır. 

Karma bir insamn hayatını ne zaman etkiler? Karmanın 

etkHerinin ortaya çıkması çok kısa bir süre alabilir veya bir 

ömür boyu sürebilir. Eğer disiplinli bir biçimde kendinizi in· 

sanlığa hizmet etmeye adamışsanız, kötü karmamz temizle· 

necektir. Etkileri yumuşatılır veya geciktirilir. Yaşamını'Zdaki 

potansiyel felaketler erteleniı ve hatta iptal edilir. Ruhsal 

dünya sizlere karmanrzı tamamen temizlemek için daha faz· 

la süre verecektir. Ne kadar çok hizmet ederseniz, o kadar 

kutsamrsmız. iyi hizmette bulunduğunuz zaman tüm ya.şa
mmız kutsanır. 

Öte yandan eğer kötü karmanın temizlenmesi gerektiğini 
fark etmeı ve lıoşa gitmeyen şeyler yapmaya devam ederse· 

niz. o zaman yaşamınızın her alanında. sağlığınızda. ekono
mini:ıde. ilişkilerinizde ve .1ilenizde tıkanıklıklar ve felaketler 

görülür. Kendinizi düşünün. Yaşamınızın her alanını gözden 

geçirin. Bazı al.1 nl;m.la açıkç.1 kutsanmış oldtığlınuztı görür

sünüz. Ba7.ı ııl.ınlanfa is(; ,1vlc olmayabilirsiniz. Hat,ıl:ırmızı 

düzeltin. Saf hir hizmet sunun ve yaşamınızı dönCıştürun. 

(Ya.şanımızı gozdc·n .~'·\irnck. gc<;miş ya.şaml:ırıııızd:ı insanlı-
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ğa ne kadar hizmet sunduğunuzu k~fedebilirsiniz. Devamın

da, şimdiki yaşamınızda iyi hizmet sunarak, gelecekteki ya· 

şamlarınızı doğrudan etkilersiniz.l 

Kişisel deneyimlerime ve dışa dönük ruhsal bnallanma 

dayanarak reenkarnasyona sonuna kadar inandıgım ortada

dır. Siz buna inanmayabilirsiniz, ama sorun değil. Kendi 

inanç sistemimi kimseye empoze etmek niyetinde değilim. 

Herkesin inançlarına saygı duyarım. Ama ben. öldükten son
ra ruhumuzun evrene döndüğürıe ve ardmdan geri geldiğine 

ikna olmuş durumdayım. Yukan, aşağı; yukan, aşağı - tüm 

ruhlar yukarı gider ve yeni bir yaşama başlamak için tekrar 

aşağı inerler. 

Karma yasası şu antik Çin öğretisi ile örneklendirilebilir: 

Cennet adalettir. Örneğin, kendi ebeveynlerini seven ve on

lara saygı duyan ebeveynler, genellikle kendi çocuklarından 

da sevgi ve saygı görürler. Öte yandan, kendi ebeveynlerine 

uygunsuz bir biçimde davranan ve sevgi göstermeyen ebe

veynler genellikle kendi çocuklarından da benzer bir davra

nış görürler. Karma, şu Altın Kurarın neden gezegendeki 

tüm kültürlerde ve ruhsal geleneklerde kabul gördüğünü ve 

neden her ı:am;ın doğru olduğunu açıklar: Kendine nasıi dav

ranılmasını istiyorsan, başkalarına da öyle davran. çünkü 

eğer başkalarına sevgi gösterirsen, genelde karşılığında sevgi 

görürsün. Eğer başkalarıyla kavga eder, onlara saygısız dav

ranır, zarar verir veya onlardan nefret edersen, kacşılığında 

tartışma. uyumsuzluk ve kötü davranışlar görürsün. 

Ruhsal tıkanıklıklar veya kötü karma yaşamdaki temel tı

kanıklıkfardır. Ciddi> kronik ve yaşamı tehdit eden hastalık

lar tipik bir biçimde karma ile bağlantLlıdır. Başarılı bir duy

gusal ilişkiye girememek, otomobil kazaları ve sürekli mesle

ki başarısızlık tamamen karma ile bağlantıh olabilir. Kendi 

yaşamınızı ve sevdiklerinizle arkadaşlarınızın yaş;ımlannı dü

şünün. Onlar da kendi yaşamlarında benzer hataları yapıyor 

ya da kişisel yaşamlarında, kariyerlerinde veya ailevi ya da 
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duygusal yaşamlarında tekrar tekrar ben7.L'f ı ık.ınıklıklarla 

karşılaşıyorlar mı? Neden tebır tekrar aynı lı;ıst.ılıg.ı y.:ıkala

nıyorlar? Neden ylllardır kronik sağlık problemlcrivle müca
dele ediyorlar? Niye aym kalıplar içerisinde "tıbnını~" du
rumdalar? Neden bazıları "kötü .şansa" sahip? Cev.ıbı brrrıa. 
Bu. herkes tarafından öğrenilmesi gereken bir derstir. 

Eğer ruhsat bir yolculuğa çıkmışsanız. derin ruhsal bilge· 
liğin peşindesiniz demektir. Karma bilgeliği tüm ruhsal yol
culukların anahtandır. Ruh. Zihin ve Reden Şıfası ile kötü 
karma.nızı temiziemeyi ve ruhsal tıkanıklıkları ortadan kaldır
mayı öğrendiğinizde, vaşamınız tümüyle dömişmüş olacak. 

HASTALIGI TEŞHiS ETMEK 

Batı tıbbı, kalp ritmi. kan ve idrar tahlilleri gibi tiziksel test· 
leri. ultrasonu. romografivi ve MR"ı da içeren çeşitli teşhis 

koyma y<ıklaşımları kullanır. Gdeneksel Çin tıbbının da n:ı
bız okuma. dil okuma, dışkı okuma. hastayı koklama ve di
ğer vöntemler gibi kendi teşhis koyma .vaklasımları vardır. 
Farklı !ıpl:ırın ve diğer tüm şifa ,vaklaşımlarmm teorilerine, 
ceşhi:; kovm<ı yaklaşımlarına ve iyileştirme yöntemlerine say
gı <.hı_vuyonım Arıcak Ruh. Zihin ve Beden Şifası, aşağıda in
ı,;clcvcccğımı7. kendi eşsiz yaklaşımlarım sunmaktadır. 

Enerji Dengesizliklerinin Teşhisi 

Daha l'll<.:c a~·ıkl;ıdı~ını gibi hastalığa yol açan yalnızca iki tur 
eneriı tlcn~~:sil-Iİ,ı~ı v.mlır. Bunlardan biri hücreler arasındaki 
boşlukta l:ızl.ı ,·ıwr ıi J.uluııması. diğeri ise yetersiz ener.ii bLt 



Lunmasıdır. Teşhis basittir: her türlü agrı veya iltihaplanma, 

tüm kistler ve tümörler, kanser, AIDS, ve öfke. depresyon, 

anksiyete. kaygı, yas ve korkuyu da içeren pek çok duygusal 

dengesizlik. hücrelerin ve organların etrafmda çok fazla ener

ji bulunmasından kaynaklanır. 

Kaç çeşit ağrı vardır? Kaç. çeşit iltihaplanma vardır? Kaç 

çeşit tümör ve kanser vardır? Ruh. Zihin ve Beden Şifası'na 

göre. eğer bu rahatsızlıkların herhangi birinden şikayetçiyse
niz. ağrının nerede yer aldığı önemli değildir. Ağrının doğa

sı da önemli değildir. Hangi kansere yaka.landıgınız veya 

hangi aşamada olduğu da önemli değildir. Tüm bu rah.atsız.

Lıklar, boşlukta aşırı. yani fazla enerji bulunmasından kay· 

naklanır. Fiziksel. duygusaL zihinsel ve ruhsal seviyelerde 

gerçekle.şen tüm hastalıklann yüzde 85 i!a 90'ı bu kategoriye 

dahildir. 

Her türlü dejeneratif değişiklikler ve kronik halsizlik, hüc· 
relerin veya organların çevresinde yetersiz enerji bulunması" 

na bağlıdır. Örneğin kıı.slardaki veya dokulardaki. kemikler

deki (ostropoz). beyindeki tAlzheimer) dejeneratif değişiklik

ler, Parkinson hastalığı, MS, kronik halsizlik sendromu ve 

kas yorgunluğu, boşluktaki yetersiz enerjiden kaynaklanır. 

Fiziksel. duygusal. zihinsel ve ruhsal seviyelerde gerçekleşen 

tüm hastalıkların yüzde 10 ila 15"i bu kategoriye dahildir. 

Ruh, Zihin ve Beden Şifası'nın teşhis koyma yaklaşımın· 

daki basitlik, şifa verme yaklaşımının dıı son dereçe b.asit ol· 
masmı sağlamaktadır Fazla enerjiden kaynaklanan hastahk 

lar için iyileştirici çözüm, fazla enerjinin dağıtılmas1dır. Ye

tersiz. enerjiden kaynaklanan hastalıklar için iyileştirici çö" 

züm enerjiyi yaratmak veya armmaktu. Ruh. Zihin ve Beden 

Şifası sizlere her iki çözümü gerçekleştirmek için basit ve pra· 

tik araçlar verecektir 
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Madde Dengesizliklerinin Te~hisi 

D.~ha önce tartıştığımız gibi. madde dengesizlikleri, hı'ıı.:resel 
düı.eydeki madde-enerji dönüşümlerine bağlı olarak. enerji 

dengesizlikleri ile yakın ilişki içerisindedir. Bu ilişki sebebiy

le, Ruh, Zihin ve Beden Şifası'nı kullanırken. bir enerji den

gesizliğini teşhis edebildiğiniz sürece. madde dengesi·ı.likleri
ni teşhis etmenize gerek yoktur. Yine de, Ruh, Zihin ve Be

den Şifası yöntemindeki hemen hemen her şey gibi, kişinin 
fazla maddeden mi yoksa yetersiz maddeden mi şikayetçi ol

duğunu söylemek hiç de zor değildir: şu yöntemi kullanmak 

yeterlidir: dilin kontrol edilmesi. Dilin karakteri maddenin 

bedendeki durumunu gösterir. Eğer kalın. büyük bir diliniz 

varsa. hı.icrelerinizin içinde fazla m,ıdde vardır. Eğer diliniz 

çok ince, küçük veya solgunsa, hücrelerinizde yetersiz mad
de bulunmaktadır. 

Ruhsal Tıkanıklıkların Teşhisi 

Genel olarak söylemek gerekirse Batı 'nm sağlık uzmJnları 
ruhsal tıkanıklıkları dikkate almamakta. tanımlamamaktadır. 
Bu tıkanıklıkları teşhis edebilmek amacıyla bir şifacının ken

di ruhsal kanallarını açabilmek için Xiı.:ı Lian uygulaması ge
rekir. Ruhsal kanaHar açıldığında, karşınızdakinin ruhsal tı
kanıklıklarını belirleyebilirsiniz. 

Xiu Lian (~ev hen şeklinde okunur), ruhsal yoklıluAu: n.ı
hun. zihnin ve bedenin meditasyon, söz ve diğer pratiklerle 

arındırılmasını ifade eden antik bir terimdir. Xiu l.i;ııı bede· 
nin eğitilmesini (enerjinin ve kanın sonsuz akışının ve sunsuz 

esnekliğin sağlanması). bilincin eğitilmesini ldiışiınl'ckrin 
arındırılmıısı ve /,ilıin Cüdı'nün kazanılmasıf blhirı q~itil
mesini (kalbin btltıiıHıvlc sevgiye, şefkate. iyi niwtt· vı: iııs.ın· 
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lığın hizmetine açılması! ve ruhun eğitilmesini (ruhu arındır

mak. ruhunuzun akıl deposunu geliştirmek ve ruhsal duruşu
nuzu güçlendirmek) içerir. Xiu Lian'in bilgeligi, irfanı ve pra

tikleri engindir. Beşinci bölümdeki şifa meditasyonları ve as

lında bu kitaptaki tüm şifa egzersizleri Xiu Lian'in bir parç.a

Sl olarak düşünülebilir. 

Xiu Lian ruhsal kanallarınızı geli.ştirerek ruhsal tıkanıklık

ları teşhis etmenizi sağlar. Eğer henüz bunu yapamıyorsanız. 

hiç sorun değil. Bu yeteneğe sahip olmasanız da Ruh. Zihin 

ve Beden Şifası'nı bütünüyle kullanabilir ve ondan faydala

nabilirsiniz. 

HERKES BiR ŞIFACIDIR 

Ruh. Zihin ve Beden Şifası sizlere kendinizi ve başkalarını 

iyileştirme gücii verir. Bu yaklaşımın temeli hiç de karmaşık 

değildir. Herkes doğal olarak şifa verme yeteneğine sahiptir. 

Eger bir yerinizi keserseniz, kesik kendiliğinden iyileşir. Eğer 

soğuk algınlığına yakalanırsanız. birkaç gün içinde düzelirsi

niz. Bedenin tüm siscemleri ~ bağışıklık sistemi, kalp d.1mar 
sistemi, sinir sistemi ve diğerleri - kendilerini yenileme ve iyi

leştirme yeteneğine sahiptirler. Tüm organlar ve tüm hücre

ler de bu yeteneğe sahiptirler. Eğer bu yetenekleri bir uyum 

içinde kullanabilirlerse, fiziksel. duygusal, zihinsel ve ruhsal 

ra ha tsızlıkl.a rı n ızı iyileştirebilirler. 

İyileşmek için kişinin rahatlaması gerekir. Btı, şifacılığın 
en önemli şartıdır. Si-ı gergin ve rahatsız olduğlımızda hüc· 

releriniz de .aynı .şekilde gergin ve rahatsız olurlar. Hücresel 

titreşim olağandışıdır ve bu da organların ve sistemlerin iş

levlerini. uyumlarını ve dengelerini etkiler. Bu dengesiı.lik, 

hastalığın devam etmesine yol açar ve iyileşmeyi önler. Ra

hatlamanın iyileşmek için çok önemli olduğunu ne kadar vur-
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gulasam az gelir. Yalfllzca rahatladığımıd;ı lıucn.:lcriniz aktif 
ve dengeli bir biçimde titreşebilir. Bu gerçeklc:,.Ligıılde ise iyi
leşme desteklenmiş olur. 

İkinci olarak, herke.s bir şifacıdır, çünkü hepiıni·r. ivileşmek 
için zihnimizi kullanabiliriz. Olumlu düşünme, yaratıcı hayal 
gücü. canlandırma, meditasyon, niyet. konsantrasyon ve söz 
söyleme - zihnin tüm bu yetenekleri Zihin Gücü başlığı al
tında toplanır. Zihin Gücü ba!?lıklı üçüncü bölümde. sizlere 
iyileşme için büyük bir zihin gücü verecek olan bazı önemli 
yaklaşımları paylaşacağım. 

Üçüncü olarnk. herkesin faydalanabiieceği en önemli ve 
güçlü şifa tekniği. ruhun kullanılmasıdır. Ruhun iyileşme ko
nusunda inanılmaz bir gücü vardır. ama kaç insan Ruh Giı
cü'nü nasıl kullanacağını ve geliştireceğini biliyor? Ruh Gücu 
başlıklı ikinci bölümde en basit ancak en güçlü ruhsal sifa 
yöntemlerinden biııni öğreneceksiniz: Merhab.a Deyin Şifa 

Tekniği. Şifa için ruhun gücünü kullanmak Ruh, Zihin ve Be· 
den Şifa51.nın kalbi - ve ruhudur. 

Herkes bir şifacıdır. Ancak bu kitapta sizlere sımacağım 
belli iyileşme tekniklerinin de yardımıyla. zihnin ve ruhun 
gücünl.i şita için kullanmayı bir kez öğrendiğinizde, iyileşme 
yeteneğiniz dikkate değer bir gelişim gösterecektir. 

Şifa Gücü 

Ruh, Zihin ve Beden Şifası enerji ve ruhsal şifadır, ya da ru
hun iyileştirilmesidir. Büyük bir bilgi birikimi edinmiş olma
nrz.ı veya kliniklerde tıp öğrencisi veya pratisyen olarak yılla· 
rınızı harcamanızı gerektirmiyor. 

Doğal şifa gucünüzün kaynağı ruhsal şifa gücünüulür. 

Ruh güci.ınüzü belirleyen şey nedir? Bu sizin ruhsal duruşu· 
nuıa bağlıdır. Benim anlayış1ma göre Cennet'in dokuz k.ıde· 
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mesi vardır: bu yüzden Cennet kavramı için kelime anlamı 

"dokuz cennet" olan Jiu Tian sözcüğünü kullanmm. Sizin ru

hunuz. diğer tüm insanların ruhu gibi. bu dokuz kademeden 

birinde durur. Ruhunuzun duruşu yükseldikçe . .şifa gücünüz 

de artar. Neden? Başkalarına ve hatta kendinize şifa verdiği
nizde ruhsal duruşunuz yükselir ve ruhsa! dünyadan d.ıha 
fazla yardım alırsınız. Ruhsal dunışunuı. ne kadar yüksek 

olursa, Cennet'te sizin iyileşmenize yardımcı olacak azizle

rin. koruyucu meleklerin. Budaların. ölmüş ustaların ve ruh· 

sal lider ve yol göstericilerin yardım etme kap.ısiteleri de o 

kadar artar. 
Ruhsal duruşumuzu nasıl güçlendiririz? Anahtar kelime 

arınmadır. Ruhunuzu, zihninizi ve bedeninizi arındırın. Hiz

met yaşamsal önem taşır. insanlığa karşılıksız olarak hizmet 

edin. İnsanlığa. Dünya An;ı 'ya veya evrene hizmet ettiğiniz
de bu hizmetiniz Akaşik Kayıtlar· da iyi erdem veya iyi br· 

ma olarak kaydedilir Yeteri kadar erdem biriktirdiginizde. 

duruşunuz yükseltilir ve şifa güci.ını.i.z ;ı.rt.1r. 

Şifa gücü size tiziksel dünyadaki aydınlanmış bir us.tJ. ve 

ya ruhsal dünyadaki azizler. Budalar, koruyucu melekler ve

ya yüce varlıklar tarafından verilebilir. Di~er bir de_vişle. şlfJ 
gücünü ilahi bir kan.ıldan veya ilahi Varlıl<'ın kendisinden ei

de edebilirsiniz. 

İster fizikseL isterse ruhsal biçime sahip olsun. aydınbn 
mış bir usta şifa gücünü, kendilerini bütünüyle insanhğil kaı-· 
şıhksız olarak hizmet etmeye .ıdam1ş öğrencilerine geçirebi

lir. Genel olarak konuşursak böyle bir usta kendini adaıııış 
öğrencilerini ciddi ıestlerden geçirecektir. Bu testler, sağlık. 
ilişkiler, iş yaşamı ve duygular gibi yaşamın herhangi bir ala

nında karşılaşılabilecek mücadelelerdir. Ust.l, öğrencinin bu 

testleri geçtiğine karar verirse. şifa gücünü öğrenciye aktara· 

bilir. Gerçek şifa gücü Ruh Gücü'nden gelir. 

Şimdi Rulı Gücü· nü daha derinkıne.sine incelemeye 

hazırcı. 





Ruh Gücü 
2. 

BÖLÜM 

Bu bölüm Ruh. Zihin ve Beden Şifası'nm özüdür. Burada 

ruhun en derin bilgeliğinin bir kısmını sizler için açıga çı

karacağım. Ruhun ne olduğu ve nasıl özelliklere sahip bulun
duğu gibi temel bilgileri öğreneceksiniz. Ruh, zihin ve bede

nin nasıl birbirleri ile bağlantılı olduğunu göreceksiniz. Ve 

ruhsal şifanın özünü. yani ruhunuzun ve doğanın ruhunun, 

ruhunuzu, zihninizi ve bedeninizi nasıl iyileştirebileceğini 

anlayacaksınız. Şifanın altın anahtan olan Evrensel Hizmet 
Yasası'nı öğreneceksiniz. Bu temeli oluşturduktan sonra, ki

tabın kalanında kendinizi, başkalarını, toplumu ve evreni iyi

leştirebilmeniz için, Ruh, Zihin ve Beden Şifası'nın bu derin 

bilgeliğini hayata geçirebileceğiniz pratik araçlarla karşılaşa

caksınız. 

TEMEL RUH BILGELIGI 

Zihnin bilgeliginden ve yaşamınızı dönüştürme potansiyelin

den haberdarız. Şimdi yol gosteren tasvirler. yaratıcı hayal 
gücü. meditasyon. olumlu düşünme, özgüven. yaratıcılık ve 

esneklik yoluyla zihnin nasıl şifa ve takdis için kullanılabile

ceğini anlıyoruz. Bilimsel araştırmalar her gün. zihinsel kapa

sitenin sağlık ve şifa alanında nasıl mucizeler yarattığını gös

teren kanıtlar ortaya ç.ıbrmaktadır. Son on yıllık süreçte zi
hin-beden ilişkisi batıl inanç olmaktan çıkıp, genel kı.bul gö-
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ren bir irfana dönüşmüştür. Zihin Gücü. bir klişe haline gel

miştir. 

Bu günlerde sürekli beden, zihin ve ruh h.ıkkında bir şey
ler duyuyoruz. Peki ben neden sıralamayı ruh, zihin ve be

den şeklinde yapıyorum? Çünkü Ruh. Zihin ve Beden Şifası 

ile ben. ruhun gücünü sunuyorum. Evet, zihin güçlüdür. 

amıı ruh, çok daha güçlüdür. Ruh, zihnin nadiren ula.şabile

ceği mucizeleri gerçekleştirir. 

Ruh Nedir? 

für zamanlar bir gazete başlıgı görmüştüm: "Bir şirketin ru

hu var mıdır?" Yalnızca gülümsedim. Elbette bir şirketin ru

hu vard1r! Her şeyin ruhtı vardır. Bir insanın ruhu vardır. Bir 

hayvanın ruhu vardır. Bir çiçeğin veya ağacın ruhu vardır. 

Canlıların ruhu vardır, cansızların ruhu vardır. Bir taşın ru

hu vardır. Evrendeki her şeyin bir ruhu vardır. 

Ruh, hayaletle aynı şeydir. Çin 'de ve Hindistan' da insan· 

tar ruhtan bahseder. Batı'da hay.alenen bahsedilir. Batı bili

mi hücrelerin mesajı ve organlarla hücreler arasındaki ileti

şim üzerine çalı~ınalar yapmaktadır. Aslmda "ruh," "haya
let," ve "mesaj" aynı şeyin farklı isimleridir. Ruh, yaşamın 

özüdür. Evrendeki her şeyin n.ıhu. o şeyin özüdür. 

Ruh nerede yer alıc? İnsanların ruhu, karnın alt bölgesin

dedir. Ruhsal kanallarınm, özellikle de Üçüncü Göz'ünüzü 

açmayı başardıgınııd.a. karnınızın altında ruhunuzu görebilir 
ve onun gerçek bir varlık olduğunu onayfayabilirsiniz. '6ede .. 

nin en büyük ruh5al merkezlerinden biri olan Üçüncü Göz, 

başınızın ortasında ver ;ıl;ın kiraz büyuklüğündeki bir enerji 

merkezidir. Üçümü (;iız'ü geliştirip açlığmızda. ruhsal dün

yadan görüntüler t:i\rınq·c b;ı.~brsınız. Sekizinci bölümde siz

lere Üçüncü \;i.\z.(ın!l'l.lı gdi~Lirınek ve açmak için egzersizler 
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sunacağım. l 

Ruhunuz bedenirıizin içinde hareket de edebilir. İleri se

viyede bir eğitimle ruhunuz fiziksel evinden dışarı çıkıp ev· 

rende yolculuk edebilir. Benzer şekilde cansız bir varlığın nı

hu da o varhğın içinde yer alır. Bir insanın ruhu, insanın bi
çimini temsil eder. Bir hayvanın ruhu. o hayvan gibi görü

nür. Cansız bir varlığın ruhu da o cansız varlığa benzer. Ve 

yine, ruhsal yeteneklerini geli.ştirmiş insanlar için tüm bu 

ruhlar gözle görülebilir. Elbette pek çok insan için ruhlar gö
rünmezdir. 

Bu yeni bir bilgi değildir. Binlerce yıl önce antik Çin ruh

sal öğretisi cansız nesneler de dahil her şeyin bir ruhu oldu~ 

ğunu söylüyordu. Ama Ruh. Zihin ve Beden Şifası'mn yaptı 

ğt şey, tüm bu ruhlann gücünü şifa için kullanmaktır. Bir kez 

ruhsal şifanın yöntemlerini öğrendiğinizde. bunları kolayca 

ve etkili bir biçimde uygulayabileceksiniz. 

Ruh Kavramları 

Burada çok faza ayrıntıya inmeden. sizlere ruhsal bilgeliğin 
sonsuzluğu hakkında bir fikir verebilmek amacıyla, ruhun 

belli özelliklerini sıralamak istiyorum. İleride yayımlanacak 
olan Ruh Bilgeliği (1) kitap dizisinde bu konuya daha fazla 

odaklanacağım. Ve bu kitabın ilerleyen sayfalarında Ruh, Zi
hin ve Beden Şifası'nın merkezinde yer alan bazı derin ruh

sal şifa sırlarını daha ayrıntılı bir biçimde işleyeceğim. 

• Ruh, bedeninizin içinde bulunan bağımsız bir varlı..kttr. Pek 

çok insana göre ruh. Alt Dan Tian'da. yan1 karnınızın al

tında bulunan yumruk büyüklüğündeki enerji merkezinde 

bulunur !2l. Üçüncü Göz'ünüzü açtığınızda, bu bölgede 

oturan küçük bir figür şeklindeki kendi ruhunuzu görebi· 

lirsiniz. 
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• Ruhun kendi istekleri, düşünceleri ve tercıhlcri vardır. Ru

hunuz bazı şeyleri yapm.ıyı çok güçlü bir biçimJe istiyor 

olabilir. Çok belirgin tercihlere sahiptir. 

• Ruhun duyguları vardır. Ruhunuz mutlu, sıkıntılı, heyecan

lı, sakin veya rahatsız olabilir. Tıpkı beynin andan sakla· 

ması gibi. ruh da anılarını biriktirir. Ruhunuz geçmiş ya
şamlarınızdan pek çok şey hatırlayabilir. 

•Ruh. yaratıcı güce sahiptir. Zihniniz yaratabilir, ama ruhu

nuz çok daha yaratıcıdır. 

• Ruh. esnekliğe sahiptir. Ruhunuz pek çok zorluğu aşmanı

za yardımcı olabilir. Ruhunuzu sevin. Ondan yaşamınızı 
kutsamasını isteyin. Bu, ruh gücünün bir örnegidir. 

• Ruh iletişim kurabilir. Ruhunuz kendi kendine diğer ruh

larla iletişim kurar. Siz de kendi ruhunuzla iletişim kura

bilirsiniz. Aslında bilinçli bir biçimde olmasa do ruhunuz

la sürekli iletişim kurmaktastnızdu. Zihniniz. "Sevgih ru

hum, yapmak istediğim bir şey var. Bunu sen de yapmak 

ister misin?" diyebilir ve ruhunuz şöyle cevap verir, 

"Evet. ben de yapmak isterim." 

• Ruh inamlmaz bir bilgeliğe sahiptir. Ruhunuzun bilgeliği 
yüzlerce, belki binlerce geçmiş yaşamından gelen dene· 
yimlerden ve anılardan kaynaklanır. Tıpkı zihniniz gibi 

ruhunuz da sürekli bir şeyler öğrenir. Ruhunuz öğrenme

yi sever ve devamlı olarak yeni bilgilerin peşindedir. Siz 

uykudayken ruhsal rehberlerin.iz ve öğretmenlerinizden 

bir şeyler ôğrenmek için yolculuk edebilir. Bu büyı.ik bil

gelikten faydalanmanırı yolu, ruhunuzla bilinçli ol.arak i.le

ti~irn kurmaktır. Ruhsal bnallarınız açık olduğunda ru

hLınuzl.ı sohbet edebilirsiniz. Onun ne kadar çok şey bil

digini gılrdüğünüzde hayrete düşeceksini1,. Büyük bir bil

geliğe sahtptir ve sizi11 en iyi danışmanımz olabilir. 

• Ruh. şifa wıt•bilir. Ruhunllz zihninizi ve bedeninizi iyileş

tirebilir. l [;ı;-;LılıHırı önleyebilir. Yaşamınızı koruyabilir. 

Ruh CLinı'nü. ıvilL'şmek için nasıl !..;ull.ınırız? Bu sorunun 
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cevabı basittir: ruhunuza merhaba deyin. Ona saygı du· 

yun, onu takdir edin. İyileşmenizi kutsamasını isteyin. Bu 

kitap işte bunları nasıl yapacağınızı öğretecektir. 

RUH, ZiHiN VE BEDEN iLIŞKlSI 

Gözden geçirmek gerekirse: bir insan ruh. zihin ve bedenden 
oluşur. Ruh, mesajdır; yani yaşamın özüdür. Zihin. bilinçal· 

tındaki zihin, yani derin zihin ve bilinçli zihin, yani yüzeysel 

zihin olarak ayrılabilir. Beden ise sistemlerden, organlardan 

ve hücrelerden oluşur. 

Ruhunuz. zihniniz ve bedeniniz devamlı olarak birbirleri 

ile iletişim halindedirler. Ruhunuz bilinçaltındaki zihninize 

emir verir ve yol gösterir: bilinçaltı zihniniz bu emir ve direk

tifleri bilinçli zihninize iletir. Son karar bilinçli zihninize ait· 

tir ama aslında emirler ruhunuz tarafından gönderilmiştir. 

Bilinçaltındaki zihniniz ruhunuzla aynı fikirde olmayabi· 

lir. Bu durumda bilinçaltındaki zihniniz, "hayır, bunu istemi· 
yorum" der ve bu mesajı bilinçli zihninize gönderir. Eğer bi· 

linçli zihniniz "Harika, ben de sana katılıyorum. Bunu ben 

de yapnıak istemiyorum," derse, o zaman siz ve zihniniz. ru

hunuzla uyum içerisinde olmazsınız. Bilinçaltındaki zihniniz 

ve bilinç.li z.ihrı.ini:z:, ruhunuzun yolunu takip etmemiş olur. 

''Yapmak istediğim şeyleri yapma özgürlüğüm var." diye 

düşünebilirsiniz. Evet, buna ben de katılıyorum. Özgür ira

deye sahipsiniz. Ama sizlerle derin bir ruhsal gerçekligi pay· 

!aşmak istiyorum: bir şey yapmaya karar verdiğinizde bilinç· 

li zihniniz bilinç.altındaki zihninizle ve ruhunuzla bağlantı 

kurar. Zihniniz. bir şey yapmak isteyebilir anc:ak bu, ruhunuz 

da aynı şeyi yapmak istiyor demek değildir. Eğer ruhunuzun 

da kabul ettiği bir şey yapmayı planlarsanız o zaman işler çok 

daha kolay olacaktır. Eg:er bilinçli zihniniz, bilinçaltındaki 

49 



zihniniz ve ruhunuz aynı fikirde olursa, o zaman ister iş ha
yatınızla, ilişkilerinizle, ruhsal yolculuğunuzla. isterse iyileş
mekle ilgili olsun, aldığınız kar.ar kutsanır - huzurlu, mutlu 
ve başarılı olursunuz. Eğer ruhunuzun kabul etmediği bir ka
rar alırsanız, benim "tıkanıklık" olarak adlandırdığım pek 
çok sorun gündeme gelir. Her şey kolay. huzurlu ve başarılı 
olmayacaktır. Ruhunuz kararınızdan memnun olmad1ğı için 
bu sorunl.ırı yaratır. Patron ruhunuzdur! 

RUHUN GIDASI 

İnsanların yaşamlarını sürdürmek için gıdaya ihtiyaçları var
dır. Bu ruhlar için de geçerlidir. Ruhun gıdası nedir? Cevap 
erdemdir. Taocu pratikte erdem. ;'te"' diye adlandırılır. Bu
di.c:;t pratikte buna karma denir. Bau dinlerinde insanlar ah
lak kelimesini kullanırlar. Kanna, te, ahlak ve erdem, aynı 
şey için kullanılan farklı isimlerdir. Bunlar gösterdiğiniz hiz
metlerin kaydıdır. Bu kayıtlar hem iyi hem de kötü - karma
yı, te'yi, ahlakı. erdemi - içerir. İyi ahlak ruhunuzun gıdası 
ve besinidir. Kötü ahlak ruhunuza zarar verir ve yolculuğu
nuzun önünü keser. 

İyi karma veya erdem, sevgi, özen. şefkat, samimiyet, dü
rüstlük. doğruluk, nezaket, saflık. hayırseverlik, ted.akarlık, 

du.-ı, .şifa ve karşılıksız hizmet eylemleri ile yaratılır. Kötü 
brma veya erdemsi:z.Jik ise cinayet. yar.alama, sahtekarlık, 

y;ılancılık, kıskançlık, açgözlülük ve bencillik gibi zarar veri

n ('yicrnlerle yaratılır. Eylemler kadar davranışlar ve düşün
.Tin de hem iyi hem de kötü karmanın yaratılmasına yol 
--•:.ı lıı 1 ir. 

i'IL·ıl(·11 ruhunuzu iyi beslemek isteyesiniz? İyi karma yaşa-
111111111 ııııııhıhık. ~ağlık, huzur ve uyum ile kutsar. Yaşamım
. ı ıl111111:,ı ııııır ve ruhsal aydınlanmaya ulaşmanıza yardımcı 
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olur. Kötü karma acıya, mutsuzluğa ve aile üyeleriyle, arka

daşlarınızla, meslektaşlarınızla ve çevrenizle ilişkilerinizi de 

içeren yaşamımzm pek çok alanında tıkanıklıklara yol açar. 

İş hayatınızı. sağlığınızı ve hatta yaşam sürenizi etkileyebilir. 

Ruhun gıdası oian erdemlerle ruhunuz daha saf. daha sev

gi dofu, daha nazik. daha huzurlu ve daha mutlu hale gelir. 

Çevrenizdeki saL sevgi dolu, nazik ve duyarlı insanları düşü
nün. Buna karşılık kaba. sevimsiz. samimiyetsiz ve taham

mülsüz insanlar da tanıyorsunuzdur. Bu insanlar ruhl.lrını 

kötü karma ile beslemişlerdir. Bu iki grup insan, ruhlarını iki 

farklı ruh gıdası ile besleyen insanlardır. 

Üçüncü Göz'ünüzü açtığınızda. yalnızca karşınızdakinin 
ruhuna bakarak iyi ahlakh olup olmadığını anlayabilirsiniz. 

Eğer ruh doygun, güzel, nhat ve mutluysa, karşınızdaki in

san iyi ahlaklıdır. Eğer ruh zayıfsa ve sevimsiz. z<J.vallı, mut

suz veya öfkeli görünüyorsa, karşınızdaki insan erdemsizdir 

veya ç.ok fazla kötü karma yaratarak ruhunu kötü bir biçim

de beslemiştir. 

MERHABA DEYiN ŞİFASI 

Şimdi. Ruh. Zihin ve Beden Şifası'nın en basit. ancak en kut

sal ve güçlü tekniklerinden bir tanesine sıra geldi. Kendi ken

dinizi iyileştirmek, başkalarını iyileştirmek, grup şifası ve 

uzaktan şifa vermek için kullanılabilecek bu teknik. ruh şila
sının özünü oluşturur. Bunu Merhaba Deyin Şifa Tekniği eli· 
ye adlandırıvorum. 

Sabah i.şe gitmek için otobüse veya trene binmek veya bir 

yürüyüş yapmak üzere evden çıktığımzd.ı komşularınıza "gO· 
naydın" dersiniz. Otobüste veya trende yolculara "merhaba" 

ciersmiz Gün sonunda iş yerinizden ayrılırken meslektaşl.arı

rm;_, "iyi akşamlar" dilersiniz. Eve giderken uğradığınız mar-
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kette. en sevdiğiniz görevliye "nasılsın" dersiniz. Uyumad.rn 

önce ailenize "iyi geceler" dilersiniz. Günli.ik yaşamda nasıl 

"merhaba" diyeceğinizi biliyorsunuz. Ruh. Zihin ve Beden 

Şifası'nda merhaba demek işte bu kadar basittlr. Y<ıpmanız 

gereken tek şey ruhunuzdan kendisini, zihninizi ve bedenini

zi iyileştirmesini istemektir. 

içsel Ruhlara Merhaba Deyin 

Bir önceki bölümde incelediğimiz gibi şifa için yardıma çağı
rabileceğiniz iki çeşit ruh vardır - "içsel" ve "dışsal" ruhlar. 
"İçsel" ruhlar sizin kendi ruhlarınız. bedeninizin ruhlarıdır -
sistemlerinizin, organlarınızın. hücrelerinizin, ONA ve 

RNA 'larınızın ruhları. Kendi ruhunuz ve sistemlerinizİn, or
ganlarınızın ve hücrelerinizin ruhtan hem kendilerini hem de 

sizi iyileştirme gücüne ve bilgeliğine sahiptirler. 

Merhaba Deyin Şifa Tekniği, basit ve dosdoğru bir ;ı.sn

temdir. Yalnızca merhaba deyin, sevginizi ve takdirinizi ifa
de edin ve dileğinizi bildirin. Örneğin, eğer sırt ağrılarından 
yakınıyorsanız şöyle söyleyin: Sırtımın sevgili ruhu, seni se

viyorum. Sırtımı iyileştirebilir misin? Kendini iyile.ştirme gü

cüne sahipsin. İyi bir iş ÇLkar. Teşekkür ederim. Ardından be

deninizi bütünüyle rahatlatın. Üç dakika boyunca gevşemiş 
bir biçimde kalın ve neler olacağını görün. "Mucizevi" bir bi

çimde iyileşebilirsiniz.. Kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. 

Kendinizi birazcık iyi hissedebilirsiniz. Hiçbir şey hissetme

yebilirsiniz. Hiçbir şey hissetmemeniz veya bir gelişme kay
detmemeniz: Merhaba Deyin Şifa Tekniği'nin işe yaramadığı

nı göstermez. Sonuçta sizi saatlerdir. belki de günlerdir ra

hatsız eden bir ağrıdan kurtulmak için yalnızca birkaç daki

ka harcadınız. Bu teknik size inanılamayacak kadar basit gel

miş olabilir. Sizden tek istediğim açık görüşlü olmanız ve 

bunu b;ıkaç kez da.ha, belki de birkaç gün daha denemeniz. 
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Bu tekniği dünya çapında pek çok insana öğrettim ve bun

ların büyük bir kısmı fayda sağladıklarını belimiler. Kendi 

üzerimde uyguladığımda da olumlu sonuçlar a!dım. Şimdi bu 

teknikleri tüm insanlıkla ve tüm evrenle paylaşma zamanının 

geldiğine inanıyorum. Merhaba Deyin Şifa Tekniği'ne bir 

şans tanıyın. Hemen işinize yaramayabilir ancak bu hiçbir 

zaman işe yaramayacak demek değildir. Özellikle kronik ağ· 
rılarınız veya yaşamınızı tehdit eden bir rahatsızlığınız. varsa 
aylardır. belki de yıllardır hasta olabilirsiniz. Sabırlt olun, 

Hastalığa yol açan tıkanıklıklar uzun bir zamanda meydana 

gelmiş olabilir. Kalbinizi, zihninizi ve ruhunuzu evrenin şifa· 

5ını kabul etmek için açın. 

Ruh Gücünün Şifa Formülü 

İçsel ruhlarınıza merhaba derken, sırt ağrısını iyileştirmek 

için yukarıda sunulan örnekteki gibi basit bir formül kullana

bilirsiniz. Basitliğine rağmen bu formül inanılmaz bir şifa bil· 

geligi ve derin ruhsal sırları taşır. Beş cümleden oluşur: 

Merhaba deyin: .. ,,. sevgili ruhu, zihni ve bedeni, 

Sevgi verin: seni seviyorum. 
Olumlama belirtin: kendini iyileştirme gücüne 5ahipsin. 
Emir verin: iyi bir iş çıkar! 
Minnet ve saygı belirtin: Teşekkür ederim. 

Bu beş çlimleyi her türlü iyileştirme giri.şirninde hatırlayın. 

Bu formülü bu kitabın devamında devamlı olarak kullanaca

ğız. 

İlk cümlede merhaba dediğinizde, ruh, zihin ve beden sı· 

ralaması ile konuşmanız son derece önemlidir. Örneğin kal

biniz için şifa diliyorsanız, "kalbimin sevgili bedeni. z1hni ve 
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ruhu" degil "kalbimin sevgili ruhu, zihni ve bedeni" dediği

nizden emin olun. Ruh her şeyden önce gelir, çünkü o, ya

şamın özüdür. Ruhunuzu anlayın ve onunla iletişim kurun. 

Sizi kutsamasını ve size şifa vermesini isteyin. Ardından elde 
ettiğiniz sonuçların tadını çıkarın. 

Dışsal Ruhlara Merhaba Deyin 

Şifa. için yardıma çağırabileceğiniz ikinci grup ruhlar. "dışsal" 

ruhlardır - doğanın, koruyucu meleklerin, Budaların, azizle

rin. atalarınızın ve sevdiklerinizin mhlan - veya inancınıza 

uygun olan diğer ruhlar. Evrendeki her şeye merhaba diye

bilir ve .şifa vermeleri için yardım isteyebilirsiniz. Tüm ruhla

rın sizi iyileştirme gücü vardır. Şu şekilde istekte bulunabilir
siniz: 

Güneşin sevgili ruhu. Seni seviyorum. Ağrılı omuzlarım için ba
na şifa verebilir misin? Teşekkür ederim. 

Diirıya Ana'nm sevgifi ruhu. Seni Jeviyorum. Ayaklarımı iyifeş
ıirdıifir misin? Teşekkür ederim. 

Yılı lvl,ırm sevgili ruhli!rı. Sizi seviyorum. Böbreklerime güç ve

'' •fııl11 11ıi,/ııi1' Teşekkür ederim. 

/1., ıı 11}·1 ıc ıı 111('/eklerin sevgili ruhları. Sizi seviyorum. Bağışıklık 

\İ,lmııırıı 11111 fı·rıdirmek için beni kutsayabilir mk.isiniz? Teşekkür 
pıJ, '1111 1 

lıı:;.ıııl.H "1.ıı.ık bizler< fiziksel biçimlere sahibiz. Pek çok 

yııff .. nılıııl.1111111:;; v:ırlıldar ruhsal biçimleri içerisinde bizlere 
hizııı.-ı ,.,ı,·ı lı·ı l\ııııLmn pek çoğunu tanırsınız - İsa, Mer

yem.< .ıı.ııı 1 ııı r: .• ,·tk:ıt 'Lınrıçasıl, Lao Tzu ve diğerleri. Bun
larlbıı lı.ı) .ı .ı·,ııı.ı ı ılıııadı)(ınız çok sayıda azizler, Budalar ve 
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R.ıılı Giıcü 

ölmüş ustalar vardır. Üçüncü Göz'ünüzü açtıktan sonra on

ları görme yeteneğine sahip olac.aksınız. Tıpkı bizler gibi giy
siler giydiklerini ve gülürnsediklerini göreceksiniz. Biçimsiz 
olsalar da bu aydınl.ınmış ögretmenler size hizmet ederler. 

Binlerce yıldır ruhsal dünyada bulunmaktadırlar. Bu dışsal 

ruhlardan herhangi birini çağırdığınızda size hizmet edecek 
ve sizi kutsayacaktır. Eğer onlara ihtiyacınız varsa, dua edin, 

o zaman yanınızda olduklarım göreı::eksiniz 

Merhaba Deyin Şifa Tekniği sınırsız şifa güçlerinin ve ye
teneklerinin haftada yedi gün, günde yirmi dört saat erişile

bilir olduğunu ortaya koymaktadır. Yapmanız gereken tek 

şey onları yardıma çağırmaktır. Saygılı ve sakin olun Tama
men gevşeyin ve kutsanmaya hazır olun. Eğer duyarlıysanız, 

gerçekten de iyileştirici ışığı, sevgiyi ve enerjiyi. bedeninizde
ki karıncalanma, dalgalanma, ısı veya serinlik şeklinde hisse

debilirsiniz. Ruhsal kanalları açık olan insanlar ruhsal şifa ışı

ğtnı veya ruh ışığını ve hatta az.izlerin ve Budaların kendile
rini göreceklerdir. Gördüklerinizden ve hissettiklerinizden 
bağımsız olarak, iyileşmenin bu kadar basit olması karşısın

da hayrete düşeceksiniz. 

Anahtar Kelime Minnettir 

Merhaba Deyin Şifa Tekniği. bu kitapta sizlerle paylaştığım 
en basit ve en etkili şifa tekniğidir. Herkesi ikna etmeyi bek

lemiyorum. Ama siz. :sevgili okurlar. benimle birlikte buraya 
kadar geldiğiniz için. umarım açık görüşlü davranarak bu 
tekniğe bir şans tanırsınız. Eğer işe yararsa, kutsanmış ola
caksınız. isteğinize cevap vermiş olan ruhlara karşı minnet
tar olun. Eğer hemen işinize yaramazsa, daha önce de söyle

diğim gibi. silbırlı olun ve güveninizi yitirmeyin. Pes etmeyin! 
Nasıl sonuç alırsanız alın. minnet etmeye devam edin. Eğer 
bunlara. rağmen Merhaba Deyin Şifa Teknigi sizin işinize ya-
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ramıyorsa. o zaman lütlen vazgeçin. 

Unutmayın. merhaba dedikten ve şifa dileğini7,i bildirdik
ten sonra, dua ettiğiniz ruhun kutsamasını ve şifasını elde 
edebilmek için üç-beş dakika bütünüyle gevşemiş bir biçim
de beklemelisiniz. Eğer buntı daha uzun süre devam ettirmek 
istiyorsanız sorun yok - ne kadar uzun sürerse. o kadar iyi 
olur. Tamamen gevşedi~iniı:de hücreleriniz. organlannız ve 
sistemleriniz şifaya ve kutsanmaya daha açık bir hale gele
cektir. Hücrelerin içindeki madde ve dışındaki enerji arasın· 
daki döni.işüm dengeye gelecek, sağlıksız durumu yaratan 
enerji veya madde ukanıklıkları ortadan kalkacaktır. Sağlığı
nız yeniden yerine gelecektir. 

İyileştikten sonra ''Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Te
şekkür ederim." demeyi unutmayın. llk teşekkür ilahi Varlık 
içindir. İkinci teşekkür yardımını istediğiniz ruha veya ruhla

radır. Üçüncü teşekkür ise kendi ruhunuz içindir. Her .şey 
O"ndan geldiği için, İlahi Varlık"a teşekkür edin. Her şey İla
hi Varlık'ın parçasıdır. Yardtm istediğiniz ruhlara teşekkür 
edin, çünkü onlar size sevgiyi. ışığı ve şifayı getirdiJer. Ken
di içsel ruhlarınıza teşekkür edin. çünkü sizin talep ettiğiniz 
şifayı ve kutsanmayı elde etmenizle imkan tanıyacak kadar 
açık görüşlü olmanızı sağladılar. !Eğer şifa elde etmeye ger
çekten açık değilseniz, daha az kutsanırsınız.J Minneıarlık, 
ruhsal saygının .anahtarıdır; günlük yaşamınızda çevrenizde
ki insanlara gösterdiğiniz minnet ve saygı kadar önemli ve 
faydalıdır. Ruhsal dünya da tıpkı çevrenizdeki insan arkadaş
larınız gibi, minnettarlığınızı fark eder ve takdirle karşıl.'ır. 

Bu şifa bilgeliğini payla.şmakla sizlere sevgimi. kalbimi ve 
hizmetimi karştlıksız olarak sunuyorum. Umarım Merhaba 
Deyin ŞiL:ı Tekniği'ni her gün uygularsınız. Bu tekniğin kul
lanımmda herhangi bir zaman sınırlaması yoktur. Her yerde 
ve her z.ıman uygulayabilirsiniz. Ne zaman ihtiyaç duyarsa
nız, ne z.ım;ın talep ederseniz, evrenin enerjisi sizi kutsaya
caktır. Sevgili İlahi Varlık, tüm evren. herkes: lütfen bu özel 
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hizmetkarı kutsayın. Merhaba Deyin Şifa Tekniği'ni kullanın. 

Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

EVRENSEL HiZMET 

Merhaba Deyin Şifa Tekniği'ni - veya herhangi bir şifa tek· 

niğini - nasıl daha güçlü ve etkili hale getirebilirsiniz? En de

rin şifa ve kutsama bilgeliği. karşılıksız evrensel hizmet suw 

maktır. Herkes ve her şey - bir köpek, bir kedi. bir ağaç, ok

yanus. dağ, bir ev. güneş ve ay - birer evrensel hizmetkar

dır. Herkes ve her şey evrene kendi yöntemleriyle hizmet 

eder; evrensel sevgi, bağışlama, barış. şifa, kutsama, uyum 

ve aydınlanma sun.ar. 

Başka insanlara, hayvanlara. doğaya, topluma ve evrene 

mümkün olduğu kadar çok karşılıksız hizmet sunun. Daha 

fazla hizmet etmek için elinizden geleni yapın. Evrene daha 

(azla hizmet ettikçe. karşılığında daha fazla kutsanırsınız. 

Maddi ödül1er kazanamayabilirsiniz, ama bir sürü erdem edi

nirsiniz. Bu erdemler veya iyi k<ırma, ruhsal yaşamınızı ve şi

fa yolculuğunuzu mutlaka kutsayacaktır. 

Evrensel bir hizmetkar olarak davramrken, sevgin1n ve 

bağışlamanın şifanın anahtarları olduğunu unutmayın. Sevgi 

tüm tıkanıklıkları eritir. Bağışlama, barış ve içsel huzur geti

rir. Şimdi bu anahtarları inceleyelim. 

SEVGİ TÜM TIKANIKLIKLARI ERiTiR 

Tüm dinler ve ruhsal öğretmenler. sevgiyi öğretir. Sevgi, ruh

sal çalışmaların anahtarıdır. Yaşamın anahtarıdır. Evrenin 

anahtarıdır. 
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Karşılıksız sevginin herkesin karşılaşabileceği bir örneği. 

annelerin çocuklarına duyduğu sevgidir. Dinsel öğretilerde 

karşılıksız sevginin yeri nedir? Örneğin Budist öğretide çok 

sayıda Buda vardu. Bunların hepsi evrensel hizmetkarlardır. 

Pek çok insan Guan Shi Yin Buddha 'yı (Guan Yin), yani Şef

kat Tanrıçası'nı tanır ve ona saygı duyar. Guan "gözlem" an

lamına gelir. Shi, "dünya" demektir. Yin'in anlamı "eylem ve 

ses" tir. Dolayısıyla kelime anlamı olarak Guan Shi Yin, "dün

yanın eylemlerini gözlemlemek ve dünyanın sesini duymak" 

demektir. 

Miyonlarca takipçisi, evrene karşılıksız sevgi veren Guan 

Yin'e hürmet eder. Tarihteki sayısız insan tehlikede oldukla

rında onu yardıma çağırmış ve yine sayısız insan onun tara

fından kutsanmıştır. Guan Yin Budist sistemin bir parçasıdır, 

ancak onu yardıma çağırmak için Budist olmanıza gerek yok
tur. Yine de onun karşLlıksız, anaç sevgisini, şefkatini ve des· 

teğini görürsünüz. 

Tüm dinlerin ve inanç sistemlerinin kendi Tanrısı veya 

tanrıları vardır. ama aslında yalnızca tek bir Tann, evrenin 

tek bir yaratıcısı bulunmaktadtr: tüm dinlerin ve ruhsal öğre

tHerin arasındaki bağ, karşılıksız sevgidir. Karşılıksız sevgi 
duyduğunuzda Budalar size yardım edecektir, İsa ve Meryem 

size yardım edecektir. koruyucu melekler, Taocu azizler ve 

Yahudi kahinler size yardım edecektir. Sayıstz yüce ruhsal 

varlık size yardım edecektir. 

Milyonlarca insan İsa 'yı sever. İsa, "Günahlarınız afiedil

di. İyileştiniz," demiş ve mucizeler gerçekleşcni{;tir. İsa'nın 
kullAndtğı pasıl bir şifa tekniğidir? O yalnızca karşılıksrz sev

gisini ve bağışlamasını göstermiştir. Mucize üzerine mucize 

yaratarak İlahi Varlık'm gücünü göstermiştir 

Ana. Guan Yin, ve İsa - bu örnekler sevgiden kaynakla

nan, özellikle kaq;ılıksıL sevgiden gelen gücü göstermektedir. 

Bize şifanın, kutsanmanın. fiziksel yaşamm ve ruhsal yaşa

mın en derin kavrayışını ifade etmektedir: he' zaman kar.şı-
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lıksız sevgi sunun. 

Sevgiyle Merhaba Deyin 

Hastalandığınızda. organlarınızdan veya hücrelerinizden şi

kayet eder misiniz? Ah, karnım ağrıyor. Aptal kamıma ger

çekten sinirleniyorum. Çok yorgunum. çok çalıştım ve şimdi 

sırtım sertleşti ve ağrıyor. Sımmdan nefret ediyorum. Şikayet 

etmeyi bırakın! Bu daha iyi hissetmenizi sağlamayacak. iyi
leşmenize yardmKı olmayacak. Şikayetlerinizi sevgiye ve ba

ğışlamaya dönüştürün. Neden Merhaba Deyin Tekniği'nin 

ilk cümlesi seni seviyorum ile bitiyor? 

Eğer sırt ağrınız varsa. "merhaba" deyin ve ka.rştlıksız sev

giyi kullanın: Sırtımın sevgili cuhu, zihni ve bedeni, seni ger

çekten seviyorum. Şimdi acı çekiyorsun. Kendini iyileştirme 

gücüne sahipsin. Lütfen iyi bir iş çıkar. Bir şeyler acı çekme

ne sebep oluyor, ama bunun ne olduğu önemli değil. Seni 

gerçekten karşılıksız seviyorum. Ardından gerçekten de sırtı

nıza sevgi gösterin; tıpkı annenize, sevgilinize, ruhsal baba

nıza veya İlahi Varlık'a gösterdiğiniz gibi. 

"Karşılıksız sevgi" ne anlama gelir? Başkalanna hiçbir kar

şılık beklemeksizin sevginizi verirsiniz. Bu sevgi karşılığında 

hiçbir şey istemez veya beklemezsiniz. Tamamen gevşeyin. 

Yalnızca sırtınıza "sevgi" düşüncesini. duygusunu ve mesajı

m iletin. Sırtımı seviyorum. Sırtımı karşılıksız bir biçimde se· 

viyorum. Seviyorum. Seviyorum. Seviyorum. Seviyorum. Sır

tımı iyileştirme gücüne sahibim. Sırtımı iyileştirme gücüne 
sahibim. Sırtımı iyileştirme gücüne sahibim. Sırtımı iyileştir

me gücüne sahibim. Seviyorum. Seviyorum. Seviyorum. Se

viyorum. 

Bunu yaparken gözlerinizi kapayın. Sevgi duygusunu his

sedin. Sevgi fnanılmaz bir güç. taşır. Sırtınıza kaibinizden. ru· 
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hunuzdan. zihninizden ve bedeninizden gelen karşılıksız bir 
sevgi sunduğunuzda. evren size .vardım edecektir. Koruyucu 
melekler. azizler ve Budalar. sırtınızın iyileşmesi için karşılık
sız sevgi sunduğunuzu görecek ve şöyle karşılık verecekler
dir: ·· İyileşınek için sevgi veren bu insan ne kadar da tatlı. 
Haydi yardım edelim." Sırtınıza ışıklarını gönderecekler ve 
höytelikle kutsanacaksınız. 

Karşılıksız sevgi evrenirı altın anahtarıdır. Yalnızca karşı
lıksız sevgi sunduğunuzda bu. kendinizi. başkalarını ve evre
ni iyileştirmenize yardımcı olur. Sevgi yalnızca bir kavram 
değildir. Bir tekniktir, iyileşmek için kullanabileceğiniz pratik 
bir araçtır. Bundan büyük faydalar elde edeceksiniz. Yalnız
ca sabırlı ahın ve güveninizi kaybetmeyin. 

BAGIŞLAMA BARIŞ GETiRiR 

Sevgiden sonra bağışlama da şifa için önemli bir anahtardır. 
Bağışlama fiziksel. duygusal. zihinsel ve ruhsal tüm t1kanık
lıklar için güçlü bir ruhsal şifadır. Sizi rahatsız eden, size za
rar veren veya sizinle tartışan herkesi bağışlayın. Eğer sizi in
citenlere karşılıksız bağışlama sunabilirseniz, inanılmaz şifa 
gücü elde edeceksiniz. 

Bu neden böyledir? Size zarar veren insanlar, ruhunuzda. 
bilinçaltı zihninizde, organlarınızın ve hücrelerinizin ruhla
rında, zihinlerinde ve bedenlerinde bu zararın izlerini bıra
kırlar. Bu izler hücresel titre.şimi etki!er ve hücrelerin içinde
ki madde ile dışındaki enerji arasındaki dönüşümün dengesi
nin bozulmasına yol açar. Bu dengesizlik hastalığa sebep 
olur. Eğer size zarar verenlere karşılıksız bağışlamanın takdi
sini sunarsanız, il<thi ışık ve sevgi size verilen zararın tüm iz
lerini yıkayıp temizler. Bagışlam.antn v.u olan hastalıkları iyi-
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leştirmesinin ve başka hastalıkların meydana gelmesini önle

mesinin sebebi budur. 

Sizin zarar verdiğiniz insanlardan af dilemeniz de yaşam

sal öneme sahiptir. Karşılıksız bağışlama söylemesi kolay an

cak uygulaması zor bir kavramdır. Beşinci bölümde. Evren

sel Meditasyon ve Karmanın Temizlenmesi başlığı altında bu
nu uygulamak için pratik teknikler önereceğim. Samimi bir 
biçimde karşılıksız bağışlama sıınabildiğiniz ölçüde daha hız
lı iyileşme gösterirsiniz. Çünkü potansiyel şifa gücü sınırsız

dır. 

Bu konuda yalnız;ca benim sözüme güvenmek zorunda 

değilsiniz. Bağışlamanın fiziksel ve duygusal faydalan bilim
sel olarak kanıtlanmıştır. Araştırmalar bağışlamanın. kırılma, 
öfke ve korku gibi dengesiz duyguların sebep oldugu stresi 

azalttığını göstermektedir. Antik bir Çin bilgesinin söylediği 

gibi, "Eğer yaşamınızı intikam almaya adamışsanız. önce iki 

tane mezar kazınalısınız. '' 

2003 yılında İlahi Varlık'tan Evrensel Hizmetin Evrensel Ya

sasını öğrendim. Bu yasa şöyle diyor: 

Evrensel bir hizmetkar, evrensel hizmet sunar. Evrensel 
hizmet, evrensel sevgiyi, bağışlamayı, barışı, şifayı, kut
samayı, uyumu ve aydınlanmayı içerir. Eğer az hizmet su
narnmız, ilahi Varlık tarafından, evren tarafından daha az 
kutsanırnnrz. Eğer daha fazla hizmet sunarsanız, daha fazla 
kutsanırsınız. Eğer karşdıksız hizmet sunarsanız, sınırsız bir 

biçimde kutsamrsınız. 

Eğer cinayeti, zarar vermeyı; b<1şkalarını kullanmayı ve 
şikayet etmeyi içeren eylemlerle kötü hizmet sunarsanız, 
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ders alırsınız. Eğer çok az kötü hizmet sunarsanız, çok az 
ders alırsınız. Eğer daha fazla kötü hizmet sunarsanız, daha 
ciddi bir ders alırsınız. Eğer çok kötü hizmet sunarsanız, çok 
ağ1r bir ders altrsınız. 

Bu evrensel yasa, şifanın, yaşamınızı dönüştürmenin ve 

ruhsal aydı:nl.anmaoın altın anahtarıdır. Evrenin tüm ruhları 
için geçerlidir. Bilinciniz ve bilinçaltmız bunun farkında ol
mayabilir ama ruhunuz bu ruhsal yasayı t.akip eder. Evrene 
sevgiyi. bağışlamayı, barışı, şifayı, kutsamayı, uyumu ve ay 
dınlanmayı da içeren mümkün olduğu kadar çok. iyi hizmet 
sunmayı öngören ilkeyi kabul eder. Sevgi her cürlü tıkanıklı
ğı eritecektir. Bagışlama huzur getirir. Huzurlu olduğunuzda 
sağlığınızı çok daha çabuk kazanırsınız. Sağlığınızı k.ız.andı
ğınızda, çok daha fazla kutsanırsınız. 

Herhangi bir durumla karşılaştığınızda, kendi kendinize 
sorun: "Hizmet etmeyi mi seçiyorum? Sevgi ve bağışlama su
nuyor muyum? Şifa ve barış sunuyor muyum? Kararım baş· 
kalan için faydalı mı?" Eğer cevap "hayır" ise. o zaman ev
rensel yasayı takip etmiyorsunuz demektir. Durun ve düşü

nün. Öğrendiğiniz bilgeliği kullamn. Eğer evrensel yasaya 
uygun olmayan bir şey y.ıpmayı dü.şünüyorsanız. yapmayın. 
Kendinizi kontrol edin: "Tamam, dikkatli olacağım. O yol
dan gitmeyeceğim." Eğer kalbinizde bu düşünceye. evrensel 
hizmet yasasına sahip olabilirseniz. o zaman denge ve şifa 
çok daha ç.ı buk gelecektir, 

Yaşamınız gittikçe daha çok ışıldayacaktır. Evrensel bJ.rı.ş. 

uyum ve aydınlanma daha çabuk gelecektir. Herkes1n fizik
sel ve ruhsal yolculuğunu kutsayın. Evrensel aydınlanma yol" 
ı:uluğunu kutsayın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 
Teşekkür ederim. 



Zihin Gücü 
3. 

BÖLÜM 

("On birkaç on yıldır zihnin gücü geniş bir kesim tarafından 

Ukabul görür hale geldi ve bilimsel açıdan da fazlasıyla. ser

gilendi. Zihnin sağlık ve şifa konusundaki önemi ve özellikle 

de duygul.arımızın, tavırlarımızın, inançlarımızın, beklentile
rimizin ve düşüncelerimizin bedenimiz üzerindeki etkileri ye, 
ni bir zihin ve beden bilimi oLı.rak tanınmış, çağdaş ve alter

natif şifa yöntemlerinin gelişmesi ve kabul görmesi için itici 

bir güç olmuştur. 

Yöntemleri, başka şifa usulleri ile çatışma içersinde olma

dığı için Ruh, Zihin ve Beden Şifası diğer şifa yaklaşımları 

için tamamlayıcı olabilir. Rtıh. Zihin ve Beden Şifası 'nın dev

rimci katkısı. Ruh Gücünü zihin-beden tıbbının bilindik zi

hin gücü yaklaşımlarına eklenen güçlü bir unsur olarak tanıt

ması ve vurgulamasıdır. Burada sizlerle paylaşılan Zihin Gü

cü teknikleri eşsizdir ve çok etkilidir. çünkü Ruh Gücü ile bir

likte uygulanır. Bu teknikler hem sağ hem de sol beyninizin 

iyile~tirme konusundaki potansiyel gücünü geliştirmenize 

~-ardımcı olacaktır. 

Albert Einstein 'ın kendi beyin hücrelerinin muhtemelen 

y.alnızc.a yüzde '.20'sini. belki de yüzde 25'ini kullandığını dü

şünürseniz beynin potansiyel güçlerinin sınırsız olduğunu an

htrsınız. Bu bölümdeki irfanı öğrenin ve sunulan teknikleri 

deneyin. Zihninizin büyük gücünü işler hale getirin. Zihin 

gücünü yaşamınızı dönüştürmek kin kullanın. 



ZİHİN GÜCÜ 

Z~hin Gücü., zihnin isteklerini gerçekleştirebilme ve beyin ile 

bilincin güçlerini kullanabilme yeteneğini ifade eder. Zihni· 

niz size şifa verebilir. Sizi kutsayabilir. Yaşamınızın her yö
nünü inamlmaz bir biçimde besleme potansiyeline sahiptir. 

Zihin Gücü, niyet. konsantrasyon ve odaklanma. hayal gü

cü. esneklik. yaratıcılık, ilham ve tezahür gibi çok sayıda 

özelliği barındırır. 

Zihin Gü<:ü 'nü daha iyi anlamak için sol beynin gücünü 
sağ beynin gücünden ayırmamız gerekir. Sol beynin işlevleri 
arasında mantık kullanma ve analiz. tümevarım ve tümden

gelim, hafıza, hesap yapma. planlam<ı ve organizasyon, ko

nuşma ve dil yetenekleri yer alır. Sol beyin, gündelik tizik.sel 
yaşamımızı destekler. Bu beyin mantıklı. dizisel, rasyonel. 

analitik, nesnel, sözel ve ayrıntı odaklıdır. Sağ beyin ise es
tetikten, yaratıcılıktan, ilhamdan, düşünce ve eylemin diğer 

"sıra dışı" biçimlerinden sorumludur Bu beyin hissetmek ile 

ilgilidir. rasgeledir. sezgisel. yaratıcı, sembolik. bülünlükçü, 
sentezleyici. uzamsal. öznel ve sözsüzdür. Bilinçaltındaki 

zihnimize evsahipliği yapJn sağ beyin. ruhun gücünü temsil 

eder ve açığa. vurur. Ruhunuzdan gelen mesajları alır. Zihin 

Gücü'nü geliştirmek demek. sağ beyninizin ve s<ıl beynini

zin potansiyelini geliştirmek. aynı zamanda da onları denge

lemek. koordine etmek ve birbirleri arasındaki uyumu sağla

mak demektir 

Bilim adamları insan beyninin 15 milyon hücreye sahip ol

duğunu ve yaşamınız boyunca genelde bu hücrelerin yalnız

ca yüzde 10 ila 15'ini kullandığınızı tahmin etmektedir. Di

ğer bir deyişle beyin hücrelerinizin kalan yüzde 85 ila 90'ı uy

kudadır. Bu, size herbirimizin içindeki potansiyel güç ile ilgi

li bir fikir verecektir. Bu pot.ınsiyel beyin hücrderini uyan

dırmak ve geliştirmek. 21. yüzyılda beyin araştırmacılarının 

en önemli görev[ olacakcır. Bu bölümde sizlerle paylaşacağım 
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Zilıin Giıcti 

pratikler ve egzersizler büyük bir başlangıç yapmamzı sağla
yacaktır 

Beynin bilinci olan zihin, bilinçli zihin ve bilinçaltındaki 
zihin olmak üzere ikiye ayrılabilir. Bilinçaltındaki zihin bi

linçli zihni yönlendirir. Bilinçli zihniniz kararlar verir. ancak 
hunu yaparken bilinçaltındaki zihninizi dinler. Zihin gücünü 
geliştirmek, hem bilinça.ltındaki zihni, hem de bilinçli zihni 

geliştirmektir. Bilinçli :ıihniniz bilinçaltındaki zihninizi din
lerken bilinçaltındaki zihniniz de buna karşılık olarak genel
likle ruhunuzu dinler. Eğer bu üçü uyum içersindeyse, siz de 
uyum içersindesinizdir - sağlıklı, dengeli ve mutlusunuzdur. 

Eğer zihniniz ve ruhunuz uyum içerisinde değil.se hastalanır
smız veya başka problemlerle karşılaşırsmız.. 

Beyninizin potansiyel gli,::ünü fiziksel egzersizle geliştire
mezsiniz. Enerji eğitiminin ve ruhsal eğitimin özel yöntemle· 

rini kullanmanız gerekir. Ruh Gücü, meditasyon (Zihin Gü
cü) ve tekrarlanan sözlerle (Ses Gücü) bir araya geldiğinde 
beynin, bilinçli zihnin ve bilinçaltındaki zihnin potansiyel 
güçlerini geliştirmenin a.nahtan olur. 

Bu bölüm size beyninizin potansiyel gücünü geliştirmeniz 
ve Zihin Gücü'nüzü, şifa elde etmek amacıyla kullanmanız 
için kritik önem taşıyan araçlar verecektir. Bu egzersizler zih

nin gücünü iyileşmek, yaşamınızı uzatmak ve yaşam kalitesi
ni artlrmakta kutıanabilıneniz için size yardımcı olacaktır. 

ZiHİN GÜCÜNE ODAKLANMAK 

Zihin, kendi gücüne odaklanmak. konsantre olmak ve yo
ğunlaşmak konusunda şaşırtıcı bir yeteneğe sahiptir. Bazt us· 
talar kaşık veya çatal gibi metalleri, yaln:ızca odaklanarak 

eğebilirler. Elbette bu ustalar ciddi eğitimlerden geçmişlerdir 
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ve ne yazık ki bu htegori içersinde birkaç sahtekar da bu

lunmaktadlf _ Ama ~erçek ustaların yetenekleri uygun bir eği
timle ortaya çtk.ırıla.bilecek potansiyelin örnekleridir. 

Herkesin Zihin Cücü birbirinden farklıdır çünkü beyinle

ri farklıdır ve bu yü~den herkesin eğitimi farklı olacaktır. An
cak Zihin Gücü, b"' bölümde sizlerle paylaşacağım pratikler
le inanılmaz ölçüde arttırılabilir. Aslında pek çoğunuz zaten 

inanılmaz bir Zihin Gücü'ne sahip olduğum.ızun farkında de

ğilsiniz. Bilim adarrı.ıarı, doktorlar, öğretmenler ve profesör

lerde genellikle böyledir. Bu insanlar Zihin Gücü'nü geliştir
mek için herhangi bir özel eğitimden geçmemiş olmalarına 
rağmen araştırma Yapmaya yönelik ilgilerinden dolayı iyi bir 
zihne sahip olduklarını bilirler. Ancak böyle insanLmn çoğu
nun Zihin Güçlerini -son derece etkili bir biçimde - kendile

rini iyile~tirmek .ail)acıyla kullanabileceklerine dair en ufak 
bir bilgileri yoktur. 

Zihin çeşitli derl.!celerde birbirleri ile ilişkili olan çok sayı
da yeteneğe sahiptir. Öğreneceğiniz irfan ve pratikler Zihin 

Gücü 'nüzün her bi:r parçasına fayda sağlayacaktır - sol bey
niniz, sağ beyniniz, bilinçli zihniniz ve bilinçaltındaki zihni

niz. Ruh, Zihin ve :Seden Şifası aynı zamanda yaşamınız bo

yunca beyniniz ve ~ihninizdeki canlılığı ve titre.şimi koruma

mza yardımcı olar-1.k, beyinde gerçekleşebilecek dejeneratif 

değişiklikleri önley~bilmenizi de sağlayacaktır. 
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BiR ÇIÇE!S VAZOSUNA ODAKLANIN 

işte size zihninizin odaklanma gücünü arttırmanıza yardım
cı olacak bir €gzersiı. Bu egzersizi uygularken kontak lens

lerinizi kullanmayın, çünkü kuruyabilir ve gözlerinizi rahat

sız edebilirler. A}"'rıca eğer gözlerinizde iltihaplanma, tü
mör, yük5ek tansiyon, şişkinlik veya glokom varsa bu egze

sizi uygulamayın, çünkü bu egzersiz enerjinin gözlerinize 



doğru akmasına ve orada yoğunlaşmasına sebep olur. An

cak gözlerinizde miyop, hipermetrop veya leke dejeneras
yonu gibi dejeneratif değişikler varsa bu egzersiz Zihin Gü
cü'nüzü artırmak için olduğu kadar gözlerinizi iyHeştirmek 
için de mükemmel bir egzersizdir. 

Dik oturun. Burada ve bundan sonraki tüm egzersizler
de size "dik oturun" dediğim ıaman bir sandalye, koltuk ve
ya yere serilmiş bir kilim üzerine oturabilirsiniz. Eğer saııdal

yeye oturuyorsanız ayaklarınızın tabanını yere yapıştırın ve 
bacaklarınızı veya bileklerinizi birleştirmeyin. Sırtınızı san
dalyenin arkasına yaslamadan rahat bırakın. Eğer yerde 

oturuyorsanız rahatça bağdaş kurun veya, daha iyisi, eğer 
yapabilirseniz yarını lotus veya tam lotus pozisyonunu alın 
(6. ve 7. Şekiller). Ellerinizi rahat ve doğal bir biçimde ku
cağınıza bırakın. 

Sırtınızı dikleştirin. Dirinizi damağınıza yakın tutun, an
cak değdirmeyln. Egzersiz boyunca dilinizi bu pozisyonda 
tutmaya gayret edin. Anüsünüzü hafifçe büzün. DiJjıı yerle
şimi ve anüsün hafifçe büzülmesi enerjinin tüm bedeniniz
de yumuşak bir biçimde akmasını sağlar ve bu da egzersiz
den en üst düzeyde fayda sağlamak için önemlidir. 

Bütünüyle gevşeyin ve gözlerinizi hafifçe açın. Sol baş
parmağınızt sağ elinizin parmaklarıyla sıbca tutun ve yum
ruk yapın (1. Şekil)_ Sağ eliniı sol eliniıi gücünüzün yüzde 

70 ila 801i ile sıkmalıdır. Sor elinizin parmaklarını sağ eliniz 

1. Şekil 

Yin/Yang Avuç 
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üzerine serbestçe bırakın. Bu Yin/Y;mg Yumruğu'nu karnı
nızın alt bölgesine, göbe~inizin hemen altına yerle~tirin. 

Bir vazo içerisindeki çiçekleri, önünüzdeki bir masanın 
üzerine yerleştirin. Görüş alanınızdaki her şeyi görmeye ça
lışarak, gözlerinizi kırpmak.c;ızın önünüzdeki vazoya odakla
nın. Gözlerinizi açık tutarak ne kadar uzun süre bakabilirse
niz, o kadar hızfı bir biçimde Zihin Gücü kazanırsınız. 

Bu egzersiz, Zihin Gücü'nüzü artırmanın en basit ve en 
güçlü yollarından biridir. Çok hızlı bir biçimde odaklanabil
me yeteneğinizi geli~tirir. Egzersizi ilk denediğinizde muh
temelen gözlerinrzi kırpmaksızm bir dakika boyunca bile va
zoya bakamazsınız. O zaman gözlerinizi kırpın ve egzersize 
yeniden başlayın. Gözlerinizi, tahammül edebildiğiniz en 
son ana kadar açık tutmak için kendinizi zorlayın. Daha faz
la dayanamayacağınızı düşündüğünüz andan sonra da 
gözlerinizi açık tutm<Jya gayret edin. Eğer bunu yapamaz
sanız, tekrar deneyin. Çiçek vaı:osuna ne kadar uzun süre 
gözlerinizi kırpmadan bakabilirseniz, o kadar iyi. 

Bu egzersizi yapmaya devam ettiğinizde, gözlerinizin 
önündeki vazo birden bire yok olabilir. Paniğe kapılmayın. 
Bu Üçüncü Göz'ünüzün yanıt verdiğine dair iyi bir işarettir. 
Egzer:siniz daha fazla tekrar ettiğinizde, önünüzdeki vazo 
yalnızca yok olmakla kalmayacak, aynı zamanda başka nes
nelerle, ömeğln bir bardakla, bir topla, bir Buda veya koru
yucu melek ile yer değiştirebilecektir. Bu, ileri seviyede bir 
gelişme katettiğinizi gösterir. 

Çiçek vazosunun yerine hangi görüntülerin geldiği 

önemli değildir. Yalnızca egzersizi elinizden geldiği kadar 
çok yapın. Beş-on dakika ile başlayın, ardından süreyi yanrn 
5aate, hatta bir saate kadar uzatın. ilk denemelerde yarım 
saate veya bir S<Jate çıkmayın. Süreyi !<ademeli olarak uza· 
tın. Ba}langıçta üç-beş dakika ile başlayın, bir hafta sonra 
belki on dakikay<J, iki h<Jfta sonra on beş dakikaya çıkabilir
siniz. Egzersizi günde iki-üç kez tekrarlay111. Pratik yaparken 



tamamen gevşemiş olun. Eğer öfkeliyseniz, aceleniz varsa, 

stresliyseniz veya duygusal bir zamanınızdaysanız, bu tekni
ği uygulamayın. 

Bu egzersiz zihninizin odaklanma gücünü artınr. Tüm 

beyin hücrelerinizi harekete geçirir. iradenizi çiçek dolu va
zoya odakladığınızda, beyin hücreleriniz öylesine titreşir ki 
başınızda ve gözlerinizde sıcaklık, veya alnınızda a~ırlık his

sedebilir.siniz. Gözleriniz yaşarabilir. Birden bire güçlü bir 
baş ağrısı tutabilir. Genellikle bu durumlar problem yarat
maz. Baş ağrısı Üçüncü Göz'ünüzün tepki gösterdiğini, tit
reşmeye ve açılmaya başladığını gösterir. Eğer başınızın ağ
rısı gerçekten acı veriyorsa, bu ağrıdan kurtulmak için Bir El 

Yakın, Bir El Uzak kendi kendini iyileştirme tekniğini kulla
nabilirsiniz (bkz. Bölüm 7). 

Biraz daha rahatlamak için egzersizin sonunda gözlerini

zi kapatın. Şimdi çiçek vazosunu alt karnınızın içinde can
landırın. Bu, beyninizdeki fazla enerjinin karnınızın altı kıs
mına akmasını ve buradaki temel bir enerji merkezi olan Alt 

Dan Tian'ın beslenmesini sağlayacaktır. Odaklanmanızı ve 
iradenizi alt karnınıza aktararak, egzersizinizi mnlandırmak 

için bu şekilde beş dakika kaim. Başınızın ağrısı azalacak ve 
umanm yok olacaktır. Eğer baş ağrınız geçmezse, on daki
ka mola verin ve ardından Bir El Yakırı, Bir El Uzak tekniğini 

yeniden kullanın. Eğer hala bir milctar baş ağrtnız varsa en
di~elenmeyin; bu, Üçüncü Gözün açılmasına verilen tepki

dir. 

Bu egzersiz basittir, ancak irade gücü ve odaklanma gü

cü için son derece pratik, derin ve gizli bir eğitim yöntemi
dir. Bu eğitimin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra ~ifa 
gücünüzde hem kendinizi, hem de başkalarını iyileştirmeni
ze yarayacak büyük bir artı~ görülebilir. Eğer bu tekniği da

ha fazla uygularsarıız, şifa gücünüzü muazzam ölçülerde ar
tırmaya devam edebilirsiniz. 
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PARMAK UÇLARINIZA ODAKLANIN 

işte zihninizin odaklanma gücünü geli~tirmenize yarayacak 

bir diğer egzersiz. Bir önceki egzersizde olduğu gibi biJ eg
zersizi de e~er gözlerinizde iltihaplanma, tümör, yüksek 

tan5iyon, ~işkinlik veya glokom varsa uygLılamayııı. 

Dik oturun. Sırtınızı dikleştirin. Dilinizi damağınıza yakın 
tutun, ancak de~dirrneyin. Egzer~iz boyunca dilinizi bu po
zisyond<ı tutmaya gayret edin. Arıüsünüzü hafifçe büzün. 

Her iki avcunuzu gö~sünüz hizasına, dua eder pozisyonda 
yerleştirin. Bütünüyle gevşeyin ve gözlerinizi hafifçe açın. 

Görüş alanınızı, orta parmaklarınızın ucuna odaklayın. Göz

lerinizi kırpmamaya çalışın. Bu pozisyonda mümkün oldu
ğu kadar uzun süre kalın. (bkz. 2. Şekil) 

Sonunda parmaklarınız genişliyormuş veya uzuyormuş 

2. Şekil 

Parmak uçlarınıza 

odaklanın 

gibi görünecektir. Uçlarından ı~ık yaydıklarını görebilirsiniz. 
iki avuç yerine dört avuç görebilirsiniz. Avuçların sayısı da· 
ha da artabilir, sekiz ve hatta on allı avuç olabilir. Bu hari

ka! Ne kadar çok avuç görürseniz, gücunüzü o kadar artır
mış olursunuz_ Eğer bir sırada, ortadan kenarlara doğru ge

ni}leyen on altı avuç birden görebiliyorsanız, Zihin GÜ· 

cü'nüzü inanılmaz bir seviyeye çıkartmışsınız demektir. Di· 
ğer ~ıra dışı yeteneklerin yanında, yalnızca düşünerek bile 



Z;h;n G,;.,;; 

şifa verebilirsiniz. 

Çiçek vazosu egzersizinde olduğu gibi, kendinizi alt kar
mnıza indirerek egzersizi sonlandırın. Buradaki teknik biraz 
daha farklıdır. Sol baş parmağınızı sağ avcunuzla kavrayın 
ve bu Yin/Yang Yumru~ur1u alt karnınızın üzerine yerleşti
rin. {bkz. 1. Şekil). Odaklanmanızı parmak uçlarınızdan alt 
kam•nıza kaydırın. Bu bölgede, saat yönünün tersine dö
nen, şifanın altın ışık küresini hayal edin. Egzersizinizi son· 
!andırmak için bu ~ekilde beş dakika geçirin. 

Çiçek vazosu ve parmak ucu egzersizleri yüzyıl!Ardır uy
gulanmaktadır. Bunun gibi eğitim yöntemleri her zaman giz
lilikle saklanmıştır. Tarihte Vy hatta bugün bile bir usta, bu 
teknikleri yalnızca birkaç kendini adamış ve seçilmiş talebe

sine öğretir. Ben, bunları sizinle paylaşmaktan gurur duyu
yorum. Bu egzersizleri uygun bir biçimde uygulayın ve fay
dalarını görün. Sabırb olmayı ve kademe kademe ilerlemeyi 
unutmayın. Acele etmeyin. Kendinizi zorlamayın. Egzersizi 
sonlandırmadan önce odaklanmanızı alt karnınıza kaydıra
rak birkaç dakika. beklemeyi unutmayın, yoksa bu pratik fr 

zin için bunaltıcı olabilir. Şimdi elinizde odaklanma gücünü· 
zl'i, şifa gücünüzü ve tezahür gücünüzü artırmanızı sağlaya

cak araçlar var. Zihnin odaklanma ve irade gücı'.i sınırslzdtr. 

ZiHiN GÜCÜNÜ GELiŞTiRMEK 

Zihninizin potansiyel gücünü nasıl ortaya ç1karabilirsiniz? 
Tüm yaşamınız boyunca uykuda kalacak olan beyin hücrele
rinizin yüzde 85 ila 90'ını nasıl harekeı:e geçirebilirsiniz? Pek 
çok insan özellikle yaratıcılığın, ilhamın ve Üçüncü Göz gibi 
ruhsal yeteneklerin kaynağı olan sag beyni geliştirmek ister. 
İşte size beyninizin tamamını geliştirmek için iki basit ama 
etkili egzersiz. 
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SOL VE SAG BEYiN IÇiN RAKAM KODLARI 

Dört Anatharadlı kitabımda tanıttığım uç kodu sizlerle pay
laşmak istiyorum. Bu kodları sevgili ustam Dr. Zhi Chen 
Guo'dan öğrendim Yapmanız gereken tek şey bu kodları 
ö~renmek ve ritmik bir biçimde tekrarlamaktır. Kodları se5· 
li veya sessiz bir biçimde tekrarlayabilirsiniz.(Eğer uzanıyor
sanız, yalnızca sessiz söyleyin. Uzanırken sesli tekrar yap
mak enerjinizi tüketir.) Bu çok kolay bir egzersizdir. Bunu 
hemen hemen her yerde ve her zaman yapabilirsiniz: - oto
mobil kullanırken, yürürken, yemek pişirirken, duş alırken 
ve hatta televizyon izlerkerı. Gene de en iyisi tüm dikkatini
zi bu egzersiz üzerine yoğunlaştırmaktır. 

Bir sandalye üzerine veya yere oturarak başlayalım. Baş. 
parmaklarınızı birbirine değdirerek ve sağ elinizin parmak
larını sol elinizin parmakları üzerine yerleştirerek ellerinizle 
küçük bir "O" şekli yapın (bkı. 3. Şekil). 

ilk kodu tekrarlaym: Rakamlardan oluşan 01777 dizisi, 
yani Çince ling, yao, ehi, ehi, chL (lirıg, yoo, ~ii, şii, şii şek. 
linde telaffuz edilir) 01777, "corpus callosum"daki, yani 
sağ beyin ile sol beyin arasında yer alan ve iki beyin arasın
da mesaj taşryan dokulardaki hücreleri uyararı gizlr bif kod
dur. 

3. Şekil 

Evrensel 

bağlantı el 
pozisyonu 



Zılıin G;.c;, 

Ardından ikinci kodu tekrarlayın: Rakamlardan oluşan 

908 dizisi, yani Çince jiu lirıg ba. (cio, ling, ba şeklinde le· 

laffuz edilir.) Bu kod sol beyindeki hücreleri uyarır. 

Şimdi üçüncü kodu tekrarlayın: Rakamlardan oluşan 

92244 dizisi, yani Çince jiu ar ar si si (cio, ar, ar, sı, sı şek

linde telaffuz edilir.) Bu kod, sağ beyindeki hücreleri uyarır. 

Sağ ve sol beyinleriniz ve corpus callosum dahil tüm 

beyninizdeki hücreleri uyarmak için şu rakam dizisini tekrar· 

lamanızı tavsiye ederim: 01777·908, 01777·92244, 

01777-908, Ol 777-92244. Elinizden geldiği kadar hızlı ve 

mümkün olduğu kadar çok tekrar edin. Bu dizi, şu ~ekilde 

okunacaktır: 

fing yoo şii şii - ôo fing ba 

fing yoo şii şii - cio ar ar sı sı 

ling yoo şii şü - cio fing ba 

ffng yoo şif şii - cio ar ar sı sı 

Başlangıçta bu dizinin tamamını yalmzca birkaç dakika 

için tekrarlayabilirsiniz, ama beynin potansiyel gücünü ge

li~tirmek için, günde yarım saat, bir saat, hatta iki veya da· 

ha çok saat pratik yapmanız gerekmektedir. Elinizden gel· 

di~i kadar uzun s.üre pratik yapmanızı şiddetle tavsiye ede

rim. Kendinizi adayarak ve ~üreleri uzatarak yapacağınız 

pratiklerle birlikte Üçüncü Göz'ünüz birden açılacak veya 

"Evet, anladım Ruhsal yolculuğun sırnnı, yaşamın amacını 

anlıyorum." gibi derin sezgisel bilgilere ulaşacaksınız. 

Hemen hemen her çeşit meditasyon zihninizin potami· 

yel gücünü geliştirmenize yardımcı olur. Bu rakam dizisini 

tekrarlamak en iyi yollardan biridir. Elinizden geldiği kadar 

hızlı tekrarlamayı unutmayın. Arada bir, yava~layın. Hızlı 

tekrar yapmak bir çe~it yang titreşimi yaratır. Yava~ tekrar 

ise yin titre~imine yol açar. Bu kodlar tüm beyindeki hücre-
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sel titreşimi harekete geçirir. Aynı zamanda enerjinin beyni
nizde odaklanmasına ve yoğunla~masına yardımçı olur. 
Tekrar yaparken her zaman için gevşemiş durumda olmalı
sınız. 

Bu bölümde yalnızca birkaç tekniği sizlerle payla~mış ol
mama rağmen, bunlaJdan yalnızca birini bile gayret 9ös.te
rerek uygularsanız, inanılmaz faydalar sağlayacaksınız. Bu 
rakam kodlarım denemenizi tavsiye ederim. Zihninizin po
tansiyel gücünü geliştirmeniı:de ve zekanızı, yeteneklerinizi 
şifa ve kutsama gücünüzü artırmakta size na~ıl hizmet ede
ce~inl görün. Bu kodlar birer evrensel hizmetkardır. Uma
rım size iyi hFzmet etmelerine izin verirsiniz. 

KARNINIZDA HIZLI GÖRÜNTÜLER 

Zihinsel keskinlik, duyarlılığ~ ve hm ifade eder. Su Hızlı 

Görüntüler egze~izi, beyninizin hızını (tepki verme ve dü
~ünme) ve duyarlılığını artırmak için çok iyi bir tekniktir. As
hnda beynin pek çok işlevine katkıda bulunur ve bu yüzden 
de beyninizin genel potamiyeli için faydalıdır. 

Hızh Görüntüler egzerslıinin bir öme~ini göstermek için 
sizi, rehber eşliğinde yürütülecek bir meditasyona yönlerı· 
dirmeme izin verin. Dik oturun. Sırtınızı dikle~tirin. Dilinizi 
damağmıza yakın tutun ancak değdirmeyin. Egzersiz bo
yunca dilinizi bu pozisyonda tutmaya gayret edin. Anüsü
nüzü hafifçe büzün. Bir avcunuz diğerini içine alacak şekil· 
de ve her iki avcunuz da karnınıza dönük duracak biçimde 
ellerinizi yerleştirin. Baş parmaklarrnızı birbirine değdirin. 
Elleriniz birbirine veya bedeninize dokun mamalıdır. (bkz. 4. 
Şekil) Gözlerinizi hafifçe kapatın. 

Karnınızın içinde annenizin görüntüsünü canlandırın. 



4. Şekil 

Hızlı görüntüler 
için Beden 

Gücü 

(Size verdi~im tüm görüntü ve olayları her zaman karnını
zın içinde canlandırın. Bunun neden önemli oldu~unu be
şinci bölümde açıklayacağım.) Annenizi seviyorsunuz. Sizi 

nasıl yetiştirdiğini, eğittiğini ve sevdiğini hatırlayın. Hemen 
en büyük sevginizi annenize yollayın. l<arnınıza başka bir 
sevdiğinizin görüntüsünü yerleştirin - babanız, eşiniz, sev

giliniz. Su ki~iyi düşündüğünüz anda, ışığınızı ve sevginizi 
karnınızdaki görüntüye gönderin. Hemen çocuklarınız ve 
karde~lerinizle devam edin. Onları hep birlikte, ki~ilikler~ ve 

diğer özellikleriyle düşünün. 

Karnınızın içini hayal etmeye devam edin. En yakın ar

kadaşlarınızı tek tek karnınızda canlandırın. Onları düşü
nün. Onlarla ilişki kurun. Bunu yapmak, onlarla olan i~işki
nizi güçlendirecektir. Eğer onlan bugün düşünürseniz. ya
rın sizi arayabilirler. Şimdi güneşi, ayı ve diğer yıldızları dü
şünün. Sessizce, Süyükayı'nın sevgili ruhu, zihni ve bedeni. 
Senden beni kutsamanı diliyorum. deyin. Sonra birden -
boom! - Büyükayı'nın yıldızları karnınızda parlıyor. Milyon
larca yıldız, karnınızın içinde ı1ılı. saçıyor. Tüm Cennet, kar
rnnızın içinde. Cennet'irı tüm kademeleri, aydınlanmış var· 
hkların bulunduğu en üst kademe bile orada. Çok güzel bir 
tapınak, Cennet'in ejderhaları, kuşları, sayısız azizler, Buda
lar ve ~ayısız lotus çiçeği orada, karnınızın içinde duruyor. 

Hepsi siz.e şifa versin, sizi beslesin ve kutsasın. 
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Zihin Gücü, Ruh, Zihin ve Beden Şifası'nın temel taşıdır. 
Beyninizin potansiyel gücüniı geliştirmek için bu bölümdeki 
egzersizleri uygulayın. Zihin Gücü'nüzü iyileşme için kulla
nın. Daha yüksek bir anlayış, yaratıcılık ve sezgi seviyesine 
yükselin. Yaşamınızın kalitesini artırın. Zihnin şifa verme ve 
kutsama gücü sınırsızdır. 



Bir Dakikada Şifa 
4. 

BÖLÜM 

A
rtık Ruh Gücü ve Zihin Gücü'nü şifa için kullanmaya 
hazırız. Sizlerle Bir Dakikada Şifa denen ilahi bir şifa 

tekniğini paylaşacağım. Bunu fiziksel, duygusal, zihinsel ve
ya ruhsal bedenlerin her türlü sağlık sorununu iyileştirmekte 

kullanabilirsiniz. 

Şöyle sorabilirsiniz, "Bir dakikada şifa, nasıl mümkün 

olabilir?", çünkü genellikle pek çok şifacı, bir müşterisini 
iyileştirmek için on beş veya otuz dakika, hatta daha fazla 
süre harcar. Enerji Tıkanıklıklarını ve Ruhsal Tıkanıklıkları 
anında ortadan kaldıran Bir Dakikada Şifa, gerçekten işe yar
maktadır, çünkü Ruh Gücü'nü doğrudan ve kuvvetli bir bi~ 
çimde harekete geçirir. Kimi durumlarda dikkate değer ser 

nuçlar elde etmek için çok sayıda pratik yapmak gerekse de 
Bir Dakikada Şifa, hemen hemen her türlü sağlık sorunu için 

kullanılabilir. 

Bir Dakikada Şifa aynı zamanda tarihteki en güçlü şifa 

mantralarını yardıma çağırarak, Ses Gücü'nden de faydala
nır. Bir mantra, özel bir ruhtur ve aynı zamanda bir yardım 

duası formülüdür. Şifa ve kutsanma için ruhsal dünyayı bir 
araya toplamakta kullanılan bir çağrı aracıdır. Tarih boyun
ca milyonlarca insan mantraları tekrar etmişlerdir. Bir mant
ra söylediğinizde, çağırılan tüm ruhlar hı:men size şifa ver

mek ve sizi kutsamak için bu çağrıya cevap vereceklerdir. 

Bir mantra aynı zamanda bedenin, organların ve dokula
rın hücresel titreşimini uyaran özel bir sestir. Enerji akışını 
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kolaylaştırarak enerji tıkanık1ıklarını ve ruhsal tıkanıklık1arı 

ortadan kaldım. En güçlü şifa mantraları. enerji tıkanıklıkla
rını ve ruhsal tıkamklıkJarı derhal eritebilecek ilahi sevgiyi ve 
ı~ıgı taşırlar. Bu yüzden mantralan tekrarlamak çok güçlü, 
neredeyse mucizevi bir iyileşme ile sonuçlanabilir. Bir Daki

kada Şifa'mn özü, ilahi sevgiyi ve ışığı getirmek için mantra
lar!a iletLşirn kurmak (onlara merhaba demek) ve onları tek

raı:lamaktır. Buradaki mantralar ve özel teknikler son derece 
basit, pratik, güçlü ve evrenseldir. Yaşamınızı dönüştürme 

gücüne sahiptirler. 

BAŞLAMADAN ÖNCE 

Bir Dakikada Şifa 'yı herhangi bir pozisyonda, her yerde ve 
her zaman uygulayabilirsiniz. Kendinizin ve çevrenizin ko

şullarına bağlı olarak ayakta durabilir, oturabilir veya uzana
bilirsiniz. Eğe( ayakta yapmak istiyorsanız, ayaklarınm 

omuz genişliğinde açarak dengeli bir şekilde durun. Dizleri

nizi hafifçe kırın. Oturarak yapmak istiyorsanız ve eğer bir 
sandalye kullanacaksanız, tabanlarınızı yere yapıştırarak ra-

~ 
"/" 
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5. ŞekH 

Bacakları doğal bir şekilde 

çaprazlamak 



6. Şekil 

Yarım Lotüs 

hat bir pozisyonda oturun. Sırtınm dik tutun ve sandalyenin 
arkasına yaslanmayın. Eğer yere oturacaksanız, yalnızca ra
hat bir bağdaş kurun veya yapabildiğiniz takdirde. yarım lo
tus ya da tam lotus pozisyonunda oturun (bkz. 5., 6. ve 7. 
Şekiller!. Eğer uzanarak daha rahat edeceğinizi düşünüyorsa
nız, sırt üstü veya rahat ettiğiniz herhangi bir şekilde uzanın. 
Anc::ak bulunduğunuz pozisyonda mantraları sessizce tekrar
layın. Uzanırken mantraları sesli tekrarlamak. enerjinizin tü-

o~ 

r· ' . ... 1 

~-

7. Şekil 

Tam Lotüs 
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kenmesine sebep olur. 

Şimdi çenenizi hafifçe düşürün. Dilinizi damağınıza yakın 

tutun ancak değdirmeyin. Anüsünüzü hafifçe büzün. Gözle

rinizi hafifçe kapatın ve ruhunuzu. zihninizi ve bedeninizi 

bütünüyle gevşetin. 

Artık Bir Dakikada Şifa uygul.amasma ilk mantra ile baş
layabiliriz. 

WENG AR HONG 

Weng Ar Hong, ("vong ar hong" .şeklinde telaffuz edilir) an

tik Çin' den gelen en güçlü mantralardan biridir. Tarih bo

yunca milyonlarca insan bu mantradan şifa ve takdis elde et

mişlerdir ve bugün de yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. 

Weng Ar Hong'u kullanarak Bir Dakikada Şifa 'yı uygula

mak için yalmzca mantrayl tekrarlayın. Bu mantranm üç he

cesinin hiçbir kelime anlamı yoktur; tüm bedeninizde hücre

sel titreşimi uyaracak güçlü seslerden ibarettir. Özel olarak 

belirtmek gerekirse Weng. baştaki hücrelerin titreşimini uya

rır. Ar. göğüsteki hücresel titreşimi. Hong ise karındaki hüc

resel titreşimi harekete geçirir. Bir aıaya gddiklerinde bu üç 

ses, tüm iç organlardaki hücresel titreşimi uyarır. 

"Başlamadan Önce" kısmında açıklandığı pozisyonlarda 

ayakta durun, oturun veya uzanm. Hazırlığm1zı yukarıda an· 

!atıldığı gibi sürdürün: Dilinizi damağınıza yakın tutun ancak 

değdirmeyin. IMantrayı tekrarlamaya başlamadan önce dili

nizin bu pozisyonunu değiştirin.) Anüsünüzü hafifçe büzün. 

Gözlerinizi hafiJçe kapatın ve bütünüyle gevşeyin. 

Buna ek olarak sağ elinizi avcunuz yukarıya dönük olarak 

göbeğini:ıin birkaç santim üzerinde ve :mi elinizi yine avcu

nuz yukarıya dönük olarak göbeğinizin birkaç santim altında 
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tutun (bkz. 8. Şekill. Eğer yüksek ca.nsiyonunuz, glokom has

ta.lığınız... ağn1arımz veya iltihabıntz varsa ya da beyninizde, 
gözlerinizde veya başımzda bir tümör veya kanser bulunu

yorsa, o zaman sağ elinizi çevirin, avcunuzu aşağı döndürün 

ve yine karnınızın birkaç santim üzerinde tutun 

8. Şekil 

Açık San Jiao 

Bu el pozisyonu, Açık San Jiao (üç bölge) Beden Gücü po
zisyonu olarak adlandmlır. Elleriniz enerji akışını ve iyileş
meyi sağlamak için bedeninize yaktn durmalı, ancak degme
meli Aynı el pozisyonunu ayakta olsanız da. otursanız veya 
uzansanız da uygulayabilirsiniz. 

Şimdi Weng Ar Hong'a "merhaba" deyin ve umduğunuz 
şifayı talep edin: Weng Ar Hong'un sevgili ruhu, zihni ve be
deni. seni seviyorum ve takdir ediyorum. Lütfen-~ lhas
talığımzı belirtin) hastalığımı iyileştir. Onurlandım ve kut
sandım. Teşekkür ederim. 

Derin bir nefes alın ve uzun uzun nefes verirken Weng Ar 
Hong'un üç hecesini tekrarlayın. Nefes verip Weng'i tekrar
larken, başınızda parlak, kırmm bir ışığın parladığım hayal 
edin. Nefes vermeye devam edip Ar'ı tekrarlarken göğsünüz

de parlak, beyaz bir ışığın parladığını hayal edin. Ve nihayet 
nefes vermeyi sonlandırırken Hong'u tekrarlayın ve karnınız· 
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da parlak mavi bir ışığın parladığını haya! edin Tekrar derin 

bir nefes ahn ve aynı süreci bir dakika boyunca tekrar edin. 
Weng Ar Hong'u tekrarlama pratiği aşağıda yer alan Tablo 

1 ·de özerlenmiştir. 

l Tablo· Kadim Şıfa Mantrası Weng Ar Hon9 

Mantra Telaffuz Uyarılan Bölge Bölgede Hayal 

Edilecek Renk 

Weng "vung" baş kırmızı 

Ar "ar'' göğüs b€yaz 

Hong "hong" karın mavi 

Unutmayın ki kendinize olduğu kadar başkalarına da. şifa 
verebilirsiniz. Örneğin, şöyle söyleyebilirsiniz: Weng Ar 
Hong'un sevgili ruhu. zihni ve bedeni. Seni seviyorum ve 
takdir ediyorum. Lütfen babamın (ömeğinl sırtını iyileştir. 

Onurlandım ve kutsandım. Teşekkür ederim. Ardından bir 

dakika boyunca aynı pratiği sürdürün, ama. bu sefer mantra
yı tekrarlarken renkleri babanızın karnında hayal edin_ 

Eğer anında mucizevi sonuçlar elde ediyorsanız, siz kut
sanmış bir insansınızdır. Eğer yalnızca çok daha iyiyseniz ve

ya biraz daha iyiyseniz, yine de kutsanmışsmızdır. Daha faz
la pratik yapın. Eğer hiçbir iyileşme gerçekleşmiyor gibiyse, 
yine de kutsanmışsınızdır. Hızlı veya ayırt edici sonuçlar al, 
mamanız, bu güçlü şifa araçlarının size hizmet etmediği an

lamına gelmez; yalnızca daha fazla pratik yapmanız gerekti
ği anlamına gelir. 

KUTSAL ŞİFA RAKAMLAR! 3396815 

3396815 mantrası, sevgili ruhsal ustam Dr. Zhi Chen 

Guo'nun 1974 yılında İlahi Varlık'tan edindiği kutsal şifa ra
kamlarıdır. Ustam Guo bir sabah meditasyon yaparken ani-
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den kendisine kutsal kodu ve onun şifa ve kutsama için öne

mini bildiren bir mesaj aldı. Hemen ardından üçüncü kızını 

uyandırdı ve onun da Cennet ile bağlantıya geçmesini istedi. 
Kızının aldığı rakamlar tam olarak aynıydı: 3396815. Ertesi 

gün öğrencilerine şifa ve kutsama için kullanabilecekleri bir 

mantra olarak 3396815 rakamlarını tekrarlamayı öğrelmeye 
başlad1lar. O zamandan beri milyonlarca insan bu özel ra
kam dizisini tekrarladı ve pek çoğu yaşamlarının her alanın

da mucizevi şifaya ve kutsamaya kavuştular. Bu mantrayı Ba
tı'ya tanıtmaktan onur duyuyorum. 

3396815 mantrası, yani San San Jiu Liu Ba Yao Wu, Man
darin Çincesinde "san san cio leo ba yo voo" şeklinde oku
nur. 3396815 rakamlarının her birinin sesi bedenin belli bir 

bölgesindeki hücresel titreşimi harekete geçirir. San San Jiu 

Liu Ba Yao Wt.ı 'yu tekrar etmek bu bölgelerdeki hücreleri da
ha sağlıklı şekillerde ve frekanslarda titreşmeleri için uyarır. 
Tablo 2, 3396815'in her bir rakamına ait sesin harekete ge

çirdiği bölgeyi göstermektedir. 

2. Tablo; Kutsal Şıfa Rakamları 3396815 

Rakam Çincesi Telaffuz Uyarılan Bölge 

3 san "san" göğüs, akciğerler 

3 san "san'' göğüs, al<ciğerler 

9 jiu "cio'" karnın alt kısmı 

6 liu "leo" yanlar, kaburgalar 

8 ba "ba" göbek 

l yao "yoo" baş 

5 wu ''voo'' mide, dalak 

San S.ın jiu Liu Ba. Yao Wu rakam dizisi bedenin organla

rı ve hücrelerine içsel bir mesaj gönderir. Enerjinin bedende 

belli bir devre içerisinde akmasına sebep olur. Enerji göğüs-
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R.uh, Zihin, B~.Jon Ş;t;,., 

ten başlayarak (3, 3l, alt kama doğru ~9) yaytlır ve hareket 
eder. Kaburgaları geçer (6~, göbek bölgesine (8) ve oradan 
başa (11 yükselir ve yeniden mideye (5) iner. 3396815'i ardar

da tekrarlamak enerjinin aşağıdaki, 9. Şekil'de de gösterildi

ği gibi bedeninizin ana organları ve sistemleri boyunca hiç 
durmadan sağlıklı bir biçimde dolaşmasını sa.ğl.:ı.r. 

w 
_/ ' 
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1 5 \ 
{ ,~ mid•.. {\ ~\ 
' : j6 6 1 "\ 

1
/ / "."burgola'., \\ 

/ / L.. ·:.e· ... ' ('~ f gob•k / 

~/ lkiırnın :ıı koımı i(.,./ ) 

l ı 1 

) 

1 
l 

~ 

9. ŞeklL 3396815 bedenin farklı bölümlerini uyarır 

3396815 mantrası İlahi Varltk'ın !Yaratıcı, Kaynak veya 
evrenl bir armağanıdır. Bu şifa rakamları kutsaldır, çünkü 

iyileşmenize destek olmak için ruhsal dünyayı ve fiziksel 
dünyayı bir araya getirirler. San San Jiu Liu Ba Yao Wu'yu 

tekrarladığımı.da yalnızca sağlıklı bir titreşim biçiminin fizik
sel faydala.rını elde etmekle kalmazsınız, .aynı zamanda ev

renden sayısız ruhsal takdis kazanırsınız. Bu mantra, evrenin 
sizi iyileştirecek ve takdis edecek ışığını toplayabilecek büyük 

bir ruhsal güce sahiptir. 
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Bir Dakikada Şifa'yı 3396815 mantrasını kullanarak uygu

lamanın en basit ve en iyi yolu, bunu Merhaba Deyin Şifa 

Tekniği ile birleştirmektir. Yalnızca 3396815'e "merhaba" de

yin ve bu güçlü mantı adan bir şifa takdisi dileyin: San San 

Jiu Liu Ba Yao Wu'nun sevgili ruhu. zihni ve bedeni, sizi se
viyorum ve takdir ediyorum. Lütfen __ (hastalığınızı be

lirtin) hastahğunı iyileştirin. Onurlandım ve kutsandım. Te

şekkür ederim. Kendiniz için olduğu kadar başkaları için de 

şifa dileyebilirsiniz. Ardından San San Jiu Liu Ba Yao Wu'yu 
bir dakika boyunca mümkün olduğu kadar çok tekrar edin. 

Tekrarlarınızı sesli veya sessiz biçimde yapabilirsiniz. 

Ne kadar uzun süre ve ne kadar sıklıkla tekrar yaparsanız 

o kadar iyi. Günde pek çok kez, hatta birkaç saat boyunca 
devamlı olarak tekrar yapabilirsiniz. Yürümek, otomobil ku[

lanmak. duş almak, egzersiz yapmak, yemek pişirmek veya 

alışveriş yapmak gibi aktivitelerinizi gerçekleştirirken de tek

rarlayabilirsiniz. Eğer kronik ağrılardan ve rahatsızlıklardan 

veya yaşammızı tehdit eden bir hastalıktan şikayetçiyseniz, 

elinizden geldiği kadar uzun süre tekrar yapın. Bu kutsal şi

fa rakamlarını ne kadar uzun süre kullanırsanız, fiziksel. 
duygusal, zihinsel ve ruhsal bedenlerinizdeki enerji tıkamk

lıkları ve ruhsal tıkanıklıklar o kadar azalacaktır. Rakamları 

güvenle tekrarlayın. Şifaya ulaşacaksınız_ 

SHA'NIN ALT!N ŞiFA KÜRESİ 

Bir diğer özel mantra olan Sha'mn Altın Şifa Küresi. 7 

Aralık 199S'te doğrudan İlahi Varlık'tan ald1ğım bir nimettir. 

Bir sabah meditasyon yaparken Tanrı' dan ddığım bu mesajı 
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sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum: 

Ruhsal bir nimet yarattım ~yirmi birinci yüzyılda ev
rene hizmet edecek altın bir şifa küresi. Bu nimeti ön
ce s.amı veriyorum, ama bu yalnızca senin için degil. 
Bı.ı nimet herkes için. 

Şifa çalışmalarınla. insanlara hizmet etme ka.rarldığı

na brşılık bu nimeti ''Sha 'nın Altın Şifa Küresi" ofar.ak 
adla.ndlfdrm ve sana emanet ettim. Onu her yerde in
sanlarla payfaşm.:m için serıi seçtim Zhi Gang Sha. 

Dünyaya, altın şifa küresinin Cennet'te ve ruhsal 
dünya.da yer aldığmı söyle. 011fara bu kürenin, in.ancı 
oları, güvenen ve kullanmak isteyen herkese ait oldu
ğunu anfat. Bu küreyi yardıma çagıran herkes şifaya 
kavuşacaktır. Sha 'nm Altın Şifa Küresi, mes.1jını her 
yerdeki ins.anlar.i ulaştır. 

Bu aydınlanmanın ardından dizlerimin üzerine çöktüm, 
Tanrı'nın ve ruhlar dünyasının önünde (Cennet'in her bir .alt 

kademesi için bir defa olmak üzere) 108 kere eğildim ve şöy

le söyledim: "Onur ve mutlulukla bu görevi kabul ediyorum 
ve burada Sha 'nın Altın Şifa Küresi'ni dünyaya taşıyacağımı 

taahhüt ediyorum. Beni bu büyük nimetin elçisi yaptığın için 

teşekkür ederim. Teşekkür ederim! Teşekkür ederim! Teşek

kür ederim!" O zamandan beri bll ilahi nimeti, yani Sha 'mn 

Altın Şifa Küresi'ni gittiğim her yerde insanlarla paylaştım ve 

yüzlerce ve binlerce kişi bu nimeti kullandı. Sha 'nın Altın Şi
fa Küresi'nin şifası, onu dileyen ve uygulayan herkese hizmet 

etti. 

Bir Dakikada Şifa uygulamasında Sha'nın Altın Şifa Küre

sı'ni, bu ruhsal şifa aracı ile samimi bir iletişim kurarak kul

lanın. Şu .şekilde konuşarak yardım dileyin: Sha'nm Altın Şi

fa Küresi'nin sevgili ruhu, zihni ve bedeni. seni seviyorum ve 
takdir ediyorum Lütfen __ [hastalığınızı belirtin) hastalı

ğım için bana şifa ver. Teşekkür ederim. 
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Sha'nın Altın Şifa Küresi, Sha'nın Altın Şifa Küresi. 

Sha'nın Altın Şifa Küresi. .. diye bir dakika boyunca durmak

sızın tekrarlayın. Eğer Üçüncü Göz'ünüz açıksa, Sha'nın Al

tm Şifa Küresi'nin hemen Cennet'ten aşağı bedeninize doğ

ru geldiğini ve rahatsız bölgedeki enerji tıkanıklıkları ile ruh

sal tıkanıklıkları gidermek üzere dönerek ilerlediğini görebi

lirsiniz. Bu bölümdeki diğer mantraları olduğu gibi bu tekni

ği de kendinizi ve başkalarını iyileştirmek için kullanabilirsi
niz. 

Sha'nın Altın Şifa Küresi her zaman ve her yerde uygula

yabileceğiniz ilahi bir nimet ve özel bir mantradır. Bu mant

ranın sevgisi, ilgisi ve şefkati, tıpkı şifa güçleri ve takdisi gi

bi, size hizmet etmeye hazırdır. Bu Bir Dakikada Şita yönte

mini günde birkaç kez uygulayın. Samimi ve ısrarcı olun. 

Sha'nın Altın Şifa Küresi'ne, İlahi V.arlık'm nimetine "merha

ba" deyin. Onu kullanın, ona saygı gösterin ve ondan fayda
lanın. 

KARŞILIKSIZ EVRENSEL HiZMET 

Karşılıksız Evrensel Hizmet mantrası İlahi Varlık'ın 2003 

Nisan'mda bana verdiği bir nimetin uzantısıdır. Bu nimet, 

yani Evrensel Hizmetin Evrensel Yasası. şu şekilde özetlene

bilir: "Ben evrensel bir hizmetkarım. Sen evrensel bir hizrnet

karsın. Evrendeki herkes ve her şey birer evrensel hizmetkar· 

dır Evrensel bir hizmetkar, evrensel sevgiyi. bağışlamayı, 
barışı, şifayı, takdisi, uyumu ve aydınlanmayı da içeren ev

rensel hizmet sunar. Ne kadar çok hizmet sunarsanız., o ka· 
dar kutsanırsınız. '' 

Sekiz ay sonra, 4 Aralık 2003'te bu evrensel yasanın bir şi
fa mantrası olarak kullanımına dair daha büyük bir aydınlan
ma yaşadım. O gün saat dörtte, İlahi Varlık'tan gelen özel bir 

87 



takdis ile onurlandırıldım. Bana yirmi birinci yüzyıl için sıra 

dışı bir mantra iletilmişti: Karşılıksız Evrensel Hizmet. Ruh, 

Zihin ve Beden Şifast'nm çok önemli bir şifa aracı olan bu 

mantra. yaşamın her alanında şifa bulmak isteyenlere hizmet 

vermesi için evrensel olarak uygulanabilir. 

Bu güçlü mantrayı karşılıksız evrensel hizmet sunmak ve 

ondan şifa ve takdis kazanmak için kullanın. Tüm özel mant

ralarda olduğu gibi, ne kadar çok tekrar yapar ve hizmet su

narsanız, o kadar çok kutsanırsınız. Elinizden geldiği kadar 

uzun süre tekrar yapın: Karşılıksız Evrensel Hizmet, Karşılık

sız Evrensel Hizmet, Karşılıksız Evrensel Hizmet, Karşılıksız 

Evrensel Hizmet... 

Karşılıksız Evrensel Hizmet, Evrensel Hizmetin Evrensel 

Yasası'nın, karşılıksız olarak sunulan sevgi, bağışlama, barış, 

şifa, takdis, uyum ve aydınlanmadan oluşan yedi özelliğinin 

hepsini kuşatır. 

Karşılıksız Evrensel Hizmet derken anlatmak istediğim 

şey nedir? Tanrı'yı, Allah'ı, İsa'yt. Meryem'i, Evrensel Işığı, 
Guan Yin'i, Ar Mi Tuo Fuo'yu veya saygt duyduğunuz diğer 

ıuhsal Yarhkları düşünün. Milyonlarca. insan yardım ve tak

dis için kutsal varlıklara dua eder. Bu en yüksek seviyedeki 

ruhsal ustalar, sizlere karşılığında hiçbir şey istemeksizin hiz

met ederler. Onlar, karşılıksız evrensel hizmet sunan saf ev

rensel hizmetkarlardır. Benzer yeteneklere sahip olmasak da, 

bizler de insanlığa ve evrene aynı şekilde hizmet edebiliriz. 

Kendi hizmetimizi. Karşılıksız Evrensel Hizmet mantrastnı 
tekrarlayarak sunabiliriz. 

Karşılıksız Evrensel Hizmet, evrendeki tüm tıkanıklıklan 

açan ve her türlü engeli eriten bir diğer altın anahtardlr. Her 

insan kendi ruhsal anlayış ve farkındahk seviyesine bağlı ola

rak bu altın anahtarın önemini fark edecektir. Karşılıksız Ev

rensel Hizmet mantrasını ne kadar çok tekrar eder ve ne ka

dar çok hizmet sunarsanız, fiziksel, duygusal, zihinsel ve 

ruhsal yaşamlarınmn her alanında o kadar çok kutsanırsınız. 
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Böylece sınırsız rakdis kazanırsınız. Bu bilgeligi diğer insan

lara da yayarak evrene daha da fazla. hizmet edebilirsiniz. 

Dünya barışı daha çabuk gerçekleşecektir. Evrensel uyum ve 

aydınlanmaya daha çabuk ulaşılacaktır. 

Karşılıksız Evrensel Hizmet Sunmak 

Yalnızca kelimeleri tekrarlayarak Karşılıksız Evrensel Hizmet 

sunabilirsiniz. Başkalarına mümkün olduğunca hizmet sun

mak ve sevgi, şefkat ve samimiyetten en iyi şekilde faydalan

mak çok önemlidir. İşte bu güçlü mantrayı, kendjniz.i ve baş
kalarını iyileştirmek için nasıl kullanacagınıza dair birkaç ipu

cu. 

Sevginizi ve Şefkatinizi Sunun 

Nasıl Karşılıksız Evrensel Hizmet sunarsınız? Karşılıksız 

Evrensel Hizmet mantrasını tekrarlayarak herkese saf sevgi

nizi bağı.şlamamzı, şifa ve takdislerinizi sunun. Karşılığında 

hiçbir şey beklemeksizin hizmet edin. 

Evrendeki her şey birer evrensel hiz.metkar olduğuna gö

re, herkesin amacı kendi yeteneklerine g:öre en iyi şekilde 

hizmet etmektir. Çevrenize baktığınızda herkesin ve her şe

yin hizmet etmeyi sevdiğini göreceksiniz. BazL hayırseverler. 

bağışta bulunarak yardımcı olur. Bazıları ise kendi zamanla" 

nnı veya yeteneklerini sunarak hizmet verir. 

Bazı insanlar, "Sunacak pek fazla şeyim yok. Yeteneğe ve

ya başka kaynaklara sahip değilim." diyebilir. Bazıları da, 

"Başkalarına yardım etmek için çok yorgun ve hastayım. 

Kendime bile yardım edemiyorum,'' diyebilir. Endişelenme· 

yin. Hizmet sunmanın en basit yolu bütünüyle gevşemek ve 

bu bölümdeki güçlü mantraları samimiyetle tekrarlamaktır. 

Karşıhksız Evrensel Hi:ı:met'i tekrarlayın. Bu özel mantranm 
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tekrarı ve düşünceleriniz yoluyla hizmet sunarsınız. Aynı za

manda da bu özel evrensel hizmetkarın şifa takdislerini ka
zanırsımz. Ne kadar çok hizmet sunarsarıız, o kadar çok tak
dis kazanırsınız. 

Karşılıksız Evrensel Hizmet'in vereceği şifayı. fiziksel, 
duygusal, zihinsel ve ruhsal seviyelerdeki sağlıksız durumlar 
da dahil olmak üzere her türlü rahatsızlık, hastalık veya SO" 

run için kullanabilirsiniz. Bu takdis yöntemini ilişki problem
lerine, işyerindeki çatışmalara veya çöz.um bekleyen herhan
gi bir duruma uygulayabilirsiniz. 

Önemli olan, hasta olsanız da, yeteri kadar paranız ya da 
enerjiniz olmasa da hizmet vermeye devam etmektir. Karşı
lıksız Evrensel Hizmet mantrasını tekrarlayarak evrene sevgi

nizi, ilginizi ve şefkatinizi vermeyi sürdürün, o zaman pek 
çok kez kutsanırsmız. 

Rahatsızlığınızdan veya Hasta Organınızdan Size 

Hizmet Vermelerini Dileyin 

Aynı ilke, organlarınıza veya hastalığınıza da uygulanabilir. 
Organlarınız hasta, dengesiz veya bütünüyle işlevsiz olsalar 
dahi size sevgi ve hizmet sunabilirler. Bu, pratikte son dere
ce başarılı olan çok derin ve az bilinen bir tekniktir. 

Organlarınızdan veya hastalığınızdan karşılıksız evrensel 
hizmet sunmalarını istemek için "Merhaba Deyin Şifa Tekni
ği"ni kullanın. Bu mamrayı tekrar ederek organlarmızdan si

ze hizmet etmelerini dileyin. Bu güçlü şifa prensibi, hastalık
lı tüm organlarınıza veya bedeninizin herhangi bir bölgesine, 
ya da hastalığın kendisine uygulanabilir. 

Örneğin, eğer sağ omzunuz tutulmuşsa, şöyle söyleyebi
lirsiniz: Sağ omzumun sevgili ruhu. zihni ve bedeni: seni se
viyorum ve takdir ediyorum. Bana, karşılıksız evrensel hii-
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met sunabilir misin? Teşekkür ederim. 

Eğer bir hastalığınız varsa. hastaltğınızdan size hizmet 

sunmasını isteyin: 

Tüm kanser hücrelerimin sevgili ruhJa.n. zihinleri ve 
bedenleri ... 

Hasta cigerJerimin sevgili ruhları, zihinleri ve be
denleri ... 

Hepatit C'min sevgili ruhu, zihni ve bedeni ... 

Sindirim sistemimin sevgili ruhu. zihni ve bedeni ... 

Sizi seviyorum ve sizi takdir ediyorum. Lütfen ev
rensel sevgiyi, b.a.ğışla.mayı. barışı, şifayı, takdisi, uyu
mu ve .ıydınlanmayı içeren K.ırşrlıksız Evrensel Hizmet 
sunun. Lütfen benimle birlikte tekrarlayarak b.ma hiz
met sunun. Teşekkür ederim. 

Ardından durmaksızın tekrarlayın: Karşılıksı'l Evrensel 
Hizmet, Karşılıksız Evrensel Hizmet. Karşılıksız Evrensel 

Hizmet, Karşılıksız Evrensel Hizmet... Bir dakika boyunca 

tekrar edin, ama eğer isterseniz daha uzun bir süre, örneğin 
yarım saat veya birkaç saat ·boyunca da tekrar yapabilirsiniz. 

Bunu yaparken omzunuz. kanseriniz, ciğerleriniz, hepatit 

C'niz veya sindirim sisteminiz için şifa dilemiyorsunuz. Siz, 

bedeninizin ilgili bölgesinin veya hastalığmızın ruhları, zihin

leri ve bedenlerinden, ka.rşıhksız evrensel hizmet sunmalan

m istiyorsunuz. Buradaki en derin ruhsal bilgelik, hastalığı, 

rahatsız organı veya beden parçasını, karşılıksız evrensel hiz

met sunmaya davet ediyor olmanızdır. 

Mantrayı tekrarlarken sevginizi bütünüyle evrene gönde

rin, o zaman evrenin ışığı ve sevgisi, hastalığınıza veya bede" 

ninizrn rahatsız bölgesine yansıyacaktır. Verdiğiniz sevgi kar

şdığında, evren sizi kutsayacaktır. Karşılığında hiçbir şey 

beklemeksizin hizmet verdiğinizde. mucizevi bir biçimde şi
fa bulacaksınız. 
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Kendinizi iyileştirmek 

Kar:;;tııkSız Evrensel Hizmet'i kendinizi iyile.ştirmek için 
kullanmak istiyorsanız, önce dik oturun, zihninizi temizleyin 

ve tüm samimiyetinizle şöyle söyleyin: Kar.şılıksız Evrensel 
Hizmet'in sevgili ruhu, zihni ve bedeni, seni seviyorum. Lüt

fen _ (hastalığınızı belirtin~ hastalığımın iyileşmesi için be

ni kutsa. Onur duydum ve kutsandım. Teşekkür ederim. Te
şekkür ederim. Te.şekkür ederim. Ardından tamamen gevşe
yin, sevginizi, ilginizi ve şefkatinizi hastalığınıza {ya da ra

hatsı:ı;lığınıza) gönderin ve mantrayı tekrar edin; Karştlıksız 

Evrensel Hizmet, Karşılıksız Evrensel Hizmet, Karşılıksız Ev
rensel Hizmet, Karşıhksız Evrensel Hizmet. 

Bir. dakika boyunca veya istediğiniz kadar tekraı edin. 
Tüm kalbinizle iyi olduğunuzu düşünün. Tekrar yaparken 
bedeninizdeki sorunlu bölgenin altın bir ışığın içerisinde ev

renin şifa takdisi ile yıkandığım hayal edin. Düzenli bir bi· 
çimde tekrar yapın. 

Başkalarını iyileştirmek 

Karşılıksız Evrensel Hizmet' i aile üyeleriniz, sevdikleriniz 

veya yardım etmek istediğiniz herhangi biri üzerinde dene

yin. Bu tekniğin şifa gücünü karaciğerinde kist olan arkada

şmıza, kalp rahatsızlığı olan komşunuza, sürekli depresyonla 

mücadele eden kız kardeşinize, sık sık migren ağrısı çeken iş 

arkadaşınıza ve bir iş görüşmesi yapacak olan oğlunuza yön
lendirin. 

Bir elinizle şifa vermek !veya yardım etmek) istediğiniz ki

şiye veya duruma işaret edin ve iyileştirmeye şu sözlerle baş

layın: Karşıhksız Evren.sel Hizmet'in sevgili ruhu, zihni ve 

bedeni, seni seviyorum. Lütfen bu insanı iyileştir. Yaşamını 

kutsa. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 
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Ardından Karşılıksız Evrensel Hizmet mantrasmı tekrar eder
ken. tüm kalbinizle sevgi, ilgi ve şefkat sunun. Bir dakika bo

yunca durmaksızın tekrar yapın. 

Eğer yapabilirseniz, daha uzun süreler ~oyunca ve daha 
sık tekrar yaparak daha fazla hizmet sunmanızı ve böylece 
daha büyük yararlar sağlamanızı öneririm. Bir defasında sa
atlerce veya bir gün içerisinde birden çok kez tekrar yapabi
lirsiniz. Güveninizi kaybetmeyin ve sabırlı olun. 

Tekrar Yapmak ve Şifa Bulmak 

Genellikle. mümkün olduğunca hızlı tekrar yapın. Evren-. 
deki tüm rulılara yönelik samimiyetinizle, sevginizle ve şef
katinizle tekrarlayın. İster sesli ister sessiz olsun, mantranın 
ağzınızdan kesintisiz, zarif bir mmldanma .şeklinde çıkması
nı sağlayın: Karşılıksız Evrensel Hizmet, Karşıhksız Evrensel 
Hizmet, Karşılıksız Evrensel Hizmet, Karşılıksız Evrensel 

Hizmet. 

Mantrayı tekrarlamaya devam ettikçe siz veya şifa vermek 
istediğiniz kişi. iyileştirmek istediğiniz bölgede bir sıcaklık, 
gıdıklanma veya titreşim hissedebilir. Hatta bazı insanların 
bedenleri, gerçekleşmekte olan iyileşmeye tepki olarak bütü
nüyle titremeye başlayabilir. Rahatlayın ve unutmayın ki bu 
tip tepkiler şifa bulma sürecinin normal bir parçasıdır. Eğer 
hissedilen farkltlıkla.r çok yoğun olursa daha yavaş. daha ses
siz ve daha az sıklıklarla tekrar yapın. Şifa bulma. anında 
gerçekleşebilir veya yavaş ve fark edilmez ola.bilir. Güvenini
zi kaybetmeyin, sabırh olun ve pratik yapmaya devam edin. 

Bir Dakikada Şifa için kullanılan güçlü mantralar ve ni
metler, ilahi sevgiyi ve ışığı ta..şır. İyileşmenizi kutsamaları 
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için üst seviyedeki ruhları bir araya getirir. Bir dakika içinde 
enerji tıkanıklıkları ve ruhsal tıkanıklıklar ortadan kaybolabi
lir ve derhal şifa bulabilirsiniz. Bu teknikler ve mantraların 
bir kısmı binlerce yıldır başarıyla kullanılmaktadır. Bunlar si
ze verdiğim hizmetin nimetleridir, onları kullanın ve onlar
dan faydalanın. Umarım bu kutsal şifa nimeti. Bir Dakikada 
Şifa. iyileşmeniz için size hizmet eder. 

Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 



5. 
BÖLÜM 

Evrensel Meditasyon 

Binlerce yıl boyunca ins.anlar, meditasyondan büyük fay
dalar elde etmişlerdir. Bilimsel çalışmalar meditasyonun 

sağlık ve esenlik üzerindeki etkilerini ortaya koymaktadır. 
Meditasyon. ruhsal yolculuklarında ilerlemek için çalışmalar 

yapan insanlann kullandığı vazgeçilmez bir araç olmuştur. 
Dünya çapında çok çeşitli biçimlerde meditasyon tekniği ge

liştirilmiştir. Bazı geleneklerde, insanların gözleri önünde ba

zı şekiller canlandırmaları gerekmektedir. Bazılarında ise zih

nin tamamen boşaltılması beklenir. Ancak genelde meditas

yon, mantra tekrarları ve özel beden pozisyonlan ile bir ara
da gerçekleştirilir. Ben bu yaklaşımların tümüne saygı duyu
yorum. 

Ruh, Zihin ve Beden Şifası ile Evrensel Meditasyon adı ve

rilen çığır açıcı bir meditasyon tekniğini. yaşamınızın her ala
nını kutsayabileceginiz güçlü bir şifa aracını sunuyorum. Bu 

meditasyon türü, evrendeki her şeyi, yaratıcı hayal gücü kul

lanarak kişinin karnında canlandırmayı esas almaktadır. 

Ruh, Zihin ve Beden Şifası'nın diğer tüm tekniklerinde oldu

ğu gibi Ruh Gücü, Evrensel Meditasyon 'un da temel bile.şe
nidir. Evrensel Meditasyon uygulamasının iki amacı vardır. 

Bunlardan biri kendinizin şifa bulmanıza, diğeri ise başkala
rının - insanların, toplumun ve evrenin - şifa bulmasına hiz

met etmektir. Eğer herkes Evrensel Medtasyon'un bilgeliğini 
gündelik yaşamında kullansaydı, o zaman .şifa. takdis. dtin

ya barışı, evrensel uyum ve aydınlanmaya çok daha çabuk 
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ulaşthrdt. 

Bir insan Ev~ensel Meditasyon'dan ruhsal takdis ve şifa el

de edebilir? Yalnızca "merhaba." deyin_ İletişim kurmak iste

diğiniz herhangi bir şeyden veya herhangi birinden karnmtz· 

da belirmesini isteyin. Aşağıda açıklayacağtm gibi, yardım is

tediklerimizin görüntülerini karmmtza yerleştiririz, çünkü bu 

bölge, temel enerji merkezlerinin bulunduğu bölgedir. Dile

diğiniz koruyucu melekleri. Budaları, azizleri, güneşi. a.yı. 

ağaçları ve dağlan davet edebilirsiniz. Bu ruhlar gerçekten de 
karntnıza gelecek ve şifa isteklerinizi yerine gecirmek için si· 

ze şifa güçlerini sunacaklardtr. Aynı zamanda da sizin sevgi

niz, ilginiz ve şeikatiniz onlara hizmet edeçektir Evrensel 

Meditasyon, herkesin ve her şeyin (canh veya cansızı bir ru

hu olduğu ve yine herkesin ve her şeyin sevgi ve şefkat dolu 

bir doğaya sahip bulunduğu fikrine dayanmaktadır. Sevgi ve 

şefkat tüm ruhlara hizmet eder. Örneğin güneş, günde yirmi 

dört saat evcene hizmet eder_ Benzer şekilde ay ve yıldızlar 

da durm.:ıksızın evrene ışık verirler, ağaçlar karbondioksiti 

oksijene dönüştürür ve çiçekler sürekli güzel kokularını ya

yarlari ve bunları kendilerinden istenmeksizin. ve karşıhğında 

hiçbir şey beklemeksizin yaparlar. Hepsi karşılıksız hizmet 

sunar. 

Tüm ilişkiler ya uyumludur ya da uyumsuzdur. Evrensel 

Meditasyon tüm ruhlarla nasıl uyum içinde olabileceğinizi 

öğretir. Bunu, uyumsuzluğu uyuma dönüştürmek için kulla

nabilirsiniz. Bu bölümün ilerleyen kısımlarında size yol gös

terecek meditasyonlarla Evrensel Meditasyon'u nasıl uygula

maya koyabileceğinizi ö~reneceksiniz. Evrensel Meditasyon 

aynca ruhsal kanatlarınızın açılmasını hızlandıracak. böylece 

evrenden ve İlahi Varlık'tan doğrudan bir şeyler öğrenehil

menize yardtmcı olacaktır. 
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MEDİTASYON TiPLERi 

Dünya çapında milyonlarca insan her gün meditasyon yap

maktadır. Bazıları asırlar boyunca uygulanmış, iyi bilinen 

meditasyon tiplerini kullanırken, bazıları da, belli yetenekle

ri geliştiren teknikler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Her ne ka

dar meditasyon, kişisel bir deneyim olsa da, hem uygulayıcı

lar hem de araştırmacılar meditasyonun saglık ve şifa üzerin

deki etkilerini uzun zamandır bilmektedir. 

Meditasyonun ardındaki sır nedir? Bunun cevabı yalnızca 

iki kelimeden oluşur: Yaratıcı canlandırma. Ancak yaratıcı 

canlandırmayı nasıl gerçekleştirdiğiniz soruEunun dünya ka
dar cevabı vardır. Kaynağı ister Çin, Hindistan veya Tibet, 

isterse Kuzey Amerika olsun, herhangi bir meditasyon çeşidi 

muhtemelen şu iki kategoriden biri içerisinde yer alacaktır~ 

aç.ık-tip meditasyon veya kapalı-tip meditasyon. 

Açık Tip Meditasyon 

Açık-tip meditasyonda zihnin iradesi bedenin dışına yöneltil

miştir. Gözlerinizi kapatın ve zihninizde ayı canlandırın. 

Ayı, gökyüzünde yıldızların arasında hayal edin. Bu çok gü· 

zeJ bir dolunay ve siz. onunla konuşabilirsiniz: Ayın sevgili 

ruhu, zihni ve bedeni, seni seviyorum. Beni kutsayabilir mi

sin? Onur duydum. Çok teşekkür ederim. 

Gözünüzün önünde ayı canJandtrmaya devanı edin. Şim

di o kadar büyük ve o kadar yakın ki neredeyse ona dokuna

bilirsiniz. Ay ışığının yüzünüzde ve bedeninizde parıldadığı

m hissedin. Aydan aldığınız besin için minnettarsınız. 

Bu açık~tip meditasyon örneğinde ayı canlandırdınız. an

cak onu dışarıda hayal ettiniz ve bedeninizin içine getirme

diniz Açık-tip meditasyonda zihin gôzünüzü istediğiniz her 
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şeyi·- bir ormanı, okyanusu, güneşi. bir demet gülü veya bir 

volkan patlamasını - hayalinizde canlandırmak için kullana

bilirsiniz, ancak canlanan bu görüntüler sizin dışınızda kalır. 

Açık-rip meditasyonun avantajı çok yaratıcı ve aktif olma

sındadır. İstediğiniz her şeyi hayalinizde canlandırabilirsiniz: 
ancak görüntüler beden]n dışında kaldığından, bu meditas

yon tipi içsel gücü hızlı bir biçimde oluşturmaz. 

Kapalı Tip Meditasyon 

Kapalı-tip meditasyonda zihin bedenin içine veya bedenin 

belli bir bölümüne odaklanır. Bedenin beş enerji merkezine, 

çakralara. iç organlara. sistemlere veya hücrelere odaklanır 

ve bunları gözünüzde canlandırırsınız. 

Örneğin zihninizde kalbinizi cani.andırın. Konsantre olun 

ve büyük bir canlılıkla çarpmakta olan kalbinizi görün. Onu 

parlak beyaz ışılda yıkayarak besleyin. Tüm kalp dokuları. 

kaslar, odacıklar ve kan hücreleri parlak kırmızı renkte parıl

dıyor. Kalbinize doğru tekrarlayın: Sağlıklı kalp. sağlıklı kalp. 

sağlıklı kalp ... 

Üzerine odaklandığınız görüntüler bedeninizin içinde ol

duğundan. kapalı-tip meditasyon, açık-tip meditasyondan 

çok daha hızlı bir biçimde içsel enerji oluşturur. Dezavanta

jı ise bu tekniğin pek de esnek olmamasıdır; yaratıcılıktan 

yoksundur. çünkü tek bir görüntü üzerinde takılıp kalma eği

limi yaratır. Yaratıcı düşünce, mantıklı düşünceden çok daha 

güçlüdür. Diğer bir sorun ise belli bir bölgeye çok fazla odak

landığınızda ortaya çıkabilecek olan kuru çiçek sendromu

dur. Bu fenomen. alt brınlarında Alt Dan Tian'ı oluşturma

ya odaklanmış Taocu uygulayıcılar tarafından keşfedilmiştir 

Eger meditasyonunuıu aşırı bir biçimde belli bir noktaya 

odaklarsanız, o bölgede bir sıcaklık hissetmeye başlarsınrz;. 
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Eğer aynı organ veya enerji merkezi üzerinde yoğunlaşmaya 

devam ederseniz, sıcaklık sizde rahatsız edici bir kuruluk 

duygusu uyandırmaya başlayabilir. Bu da saksısında kuruyan 

bir çiçeği andırır. İleri vakalarda bu duygu, meditasyonu so

na erdirmenize rağmen devam eder. Bı.ı durum yin ve yang 

arasındaki ciddi bir dengesizliğe işaret eder ve fiziksel prob

lemlere veya ba.şka problemlere yol açabilir. 

Açık/Kapalı Tip 

Hem açık-tip meditasyonun hem de kapalı-tip meditasyonun 

kendine özgü sakıncaları olduğundan. en iyi meditasyon ti

pi. bu iki tekniğin bir karışımıdır. Bu yeni tip meditasyon, 

her iki tipin avantajlarını korumakta, ancak dezavantajlarını 

önlemektedir. Bu üçüncü meditasyon cipini ben, açık/kapalı 

tip olarak adlandırıyorum. 

Açık/kapalı tip meditasyon son derece derin ve ileri sevi

yede bir tekniktir. Temel prensip, doğanın ve evrenin görün
tülerini bedeninizin belirli bölgeleri içinde canlandırmaktır; 

örneğin bedenin beş ana enerji merkezinde. ~kralarda, 

önemli iç organlarda veya şifaya ihtiyaç duyan başka herhan

gi bir yerde. Bu meditasyon tipi, Ruh, Zihin ve Beden Şifa

sı'na özgüdür. 

Daha önce, iki farklı meditasyon tipinde ayı ve kalbimizi 

canlandırdık. Ayın. bedeninizin dışındaki görüntüsüne odak· 

!andığınızda, açık-tip meditasyonu uyguluyordunuz. Bedeni· 

niz.in içindeki kalbinize odaklandığınızda ise kapalHip medi
tasyonu uyguladınız. Gökyüzündeki ayın, kalbinizin içinde 

olduğunu, onu beslediğini ve iyileştirdiğini hayal ederek bu 

iki örneği, açık/kapalı tip meditasyon uygulaması için birleş

tirebilirsiniz. 

Açık/kapalı meditasyon için bir örnek daha sunmam:ı izin 
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verin. Bu seter karnınızda güneşi canlandıra.caksmız. Gözle

rinizi kapatın ve güneşe ''merhaba" deyin: Güneşin sevgili 

ruhu, zihni ve bedeni, seni seviyorum. Lütfen Kar DağL Böl

geme gelir misin. lşığını yansıt ve Kar Dağı'mı kutsa. Çok te

şekkür ederim. Kar Dağı Bölgesi, omurganın en ucunda yer 

alan yumruk büyüklüğündeki bir enerji nerkezidir. Kund.ali

ni ol.ar.ak da bilinen bu bölge böbreklerı, beyni ve Üçüncü 

Göz'ü be51eyen temel bir enerji merkezidir. 

Eğer Üçüncü Göz'ünüz açıksa, hemen parlak, altın renk

li güneşin karnınızın içindeki kardan bir dağın üzerinde par

ladığını göreceksiniz. Sıcak güneş ışığı karları erittikçe buhar

lar yükselecektir. Eğer Üçüncü Göz'ünüz açık değilse. yalnız
ca karnınızın içindeki kocaman, kardan bir dagı eriten sıcak 

güneşi canlandırın. Güneş ışığının parladığını, ışık yaydığını 

ve Kar Dağı Bölgesi'ni. beslediğini hayal edin. Gün ışığı, gün 

ışığı. gün ışığı, gün ışığL ... diye, güneşin sizi ne kadar kutsa

masmı istiyorsanız, o kadar uzun süre tekrar edin. 

MEDiTASYON YAPARKEN DÜŞÜNMEK 

Yeni başlayan pek çok insan için en zor şeylerden biri kon

santrasyondur. "Hiçbir şey düşünmeyin'' şeklindeki basit ta

limat, yeni başlayanlar için belki de yerine getirilmesi en güç 

olanıdır. Meditasyon yaparken kafalarının içini tıka basa dol

duran sayısız düşünce yüzünden pek çok.lan hayal kırıklığına 

uğramış ve hevesleri kmlmışcır. Ancak, eğer hiçbir şey dü

şünmemek için çaba sarf ediyorsanız. en önemli evrensel ya

sayı, "doğanın yolunu takip etmek" kuralını ihlal ediyorsu
nuz demektir. Eğer zihninizin düşünmeye ihtiyacı varsa, o 

zaman düşünün. Sonuçta düştince. zihnin bir ürünüdür. 

Evrensel Mı:dicasyon'un, meditasyon yaparken düşünmek 

konusundaki bakış açınızı değiştirecek eşsiz bir özelliğini siz-
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lerle paylaşmama iz.in verin. Meditasyon uygulaması yapar

ken her türlü görüntüyü canlandırmak ve onları karnınıza 

yerleştirmek için zihninizi kullanırsınız. Bunu yaparken. me

ditasyonla ilgili veya ilgisiz pek çok başka düşünce de kendi
liğinden gelir. Endişelenmeyin. Her düşünceye iyi bir düşün

ce muamelesi yapın. 

Eğer aklınıza "kctü" bir düşünce gelirse. derhal bu düşün

cenin oh.ımsuzluğı.mu dönüştürün. Düşünceyi düı,eltrnek için 
hemen mantıkh zihninizi kullanın: Özür dilerim. Çok üzgü· 

nüm. Bu düşünce yanhştı. Lütfen beni affet. Ardından dü

şünceyi sevgiyle karnınıza yerleştirin. Bunu aklınıza gelen 

her bir düşünce için yapın. Hepsine sevgiyle. neşeyle ve tak· 

<lirle yaklaşın ve karnınıza yerleştirin. Örneğin, eger birine 
kızgınsanız, hemen şöyle söyleyin: Üzgünüm. Seni affediyo

rum. Öfkenin sizi rahatsız etmesine izin vermeyin. Benzer 
şekilde. eğer bir konuda mutsuzsanız, şöyle deyin: Üzgü· 

nüm. Bırakın gitsin. Olumsuz düşünceyi bir an önce dönüş
türün. 

Eğer olumsuz düşüncelerinizi dönüştürmek konusunda 

zorluk yaşıyorsanız hemen Tanrı'nın lşığı'na. azizlere, Buda· 

lara ve koruyucu meleklere "merhaba" deyin ve onlardan si

ze yardım etmelerini isteyin. Sonuç ne olursa olsun hayal kı

rıklığına ugramayın veya kendinize kızmaym. Tüm olumsuz 

düşüncelerinizi dönüştürmek zaman alabilir. Pratik yapm ve 

sabırlı olun. Olumsuz dü.şünceleriniz azalacaktır. Barış dolu, 

pozitif bir zihne sahip olduğunuzda ve hiç kaybolmayan iç· 
sel bir ne.şeye kavuştuğunuzda çok özel bir seviyeye yüksel· 
miş olacaksınız. 

Bu tekniğin zihninizi eğitmek ve sakinleştirmek için çok 

etkili bir araç olduğunu göreceksiniz. Her bir düşüncenin gö

rüntüsünü karnınıza yerleştirmeye devam ettikçe aklınıza gi· 

derek daha az dü~ünce gelmeye başlayacak. Size rahatsızlık 

veren ufak tefek şeyleri ortadan kaldırmakta ve mantıklı dü· 

$iinceJerinizi azaltmakta ne bdar başarılı olursanız. o kadar 
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derin bir gevşeme ve sakinleşme durumuna ula.şırsımz. O za

man boşluk durumuna. meditasyonun derin sükunetine çok 

daha kolay girersiniz. 

Boşluk, Zihin Gücü ve Ruh Gücü'ni.in tüm sırlanntn kili

dinin açılması için geçiş noktasıdır. 1\ncak bu kapıdan geçtik

ten sonra esas gücünüz gerçekten açığa çıkacak. bilinçaltın

daki zihniniz ve ruhunuz uyum içinde hareket edecek ve 

Üçüncü Göz'ünüz. ile diğer ruhsal kanallarınız açılmaya baş

layacaktır. Boşluğu ne kadar çok deneyimlerseniz, o kadar 

çok fayda sağlarsınız ve ruhsal yetenekleriniz de o kadar hız

lı gelişir. 

Bu. meditasyonun gerçek smıdır: mantıklı zihninizi k.lpa

tın ve boşluk durumuna ulaşın. Evren.sel Meidtasyon'u ne 

kad.ar çok uygularsanız, bu duruma o kadar çabuk ve kolay 

ulaşabilirsiniz. Bir kez bu kapıdan geçtikten sonra evrenin ve 

ti.ahi Varlık'm sonsuz bilgisine ve takdis'ine ecişeceksiniz. 

EVRENSEL MEDiTASYON: TEMEL EGZERSiZ 

Önce sizi temel E.vren.sel Meditasyon için yönlendirmeme 
izin verin. Bitirdikten sonra size bunun arkasında1<:i bilgeli~i 

açıklayacağım. 

'ı'arım lotus veya tam lotus pozisyonunda (bkz. 6. ve 7. 

Şekiller) veya do{jal bir bağdaş kurarak yere oturun. Bir san
dalyeye de otu~abilirsiniz. Rahatça yerleşin ama sırtını7ı dik 

tutun. 

Bir Yin/Yang yumruğu oluşturun (bkz. 1. Şeki1). Bu yum
ru~u 'karnınıza, göbeğinizin hemen altına yerleştirin. Dilini
zi damağınıza yakın tutun ancak değdirmeyin. Anüsünüzü 
hafitçe büzün. Gözlerinizi biraz kapatın ve bütünüyle 9ev

şeyin. 
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Evrensel Meditasyon sırasında tüm görüntüleri karnınız· 
da canlandıracağınızı unutmayın. Karnınızın tüm evreni 
kapsadığını düşünün. Karnınızdaki görüntüleri görmek için 
Üçüncü Göz'ünüzü, iç gözünüzü veya zihninizin gözünü 
kullanın. Eğer Üçüncü Gölünüz açık değilse, yalnızca gör
menizi isteyeceğim görüntüleri hayalinizde canlandırın. 

Karnınızdaki evreni inceleyin. Cennet orada. Güneş de ora
da, tıpkı ay, yıldızlar, Dünya Ana, diğer gezegenler, galak
siler, evrenler ve her ~ey gibi. 

Güneşle konu1un: Güne~in sevgili ruhu, zihni ve bede
ni, seni seviyorum. Evrene olan büyük katkın için te~ekkür 
eder~m. Karnıma gelip orada ve evrende parlayabilir misin? 
l<arnımF ve tüm evreni kutsa. Yeteri kadar teşekkür etmeme 

imkan yok. Karnınızda parıldayan güneşi görün veya hayal 
edin. Bu parlak ı~ığın ve sıcaklığın tadını çıkann ve mümkün 
olduğu kadar uzun süre tekrar edin: gün ışığı, gün ışığı, 

gün l}lğı, gün ışı~ı. Bütün karnınızın gün ışığı ile aydınlan
dığını hayal edin ve bunu hissedin. Bitirdiğiniı:de, sizi kut
sadığı için güneşe teşekkür edin: Teşekkür ederim, teşekkür 
ederim, teşekkür ederim. Sonra şöyle söyleyin: Gong song. 
Gong song. Gong song. ( gong song şeklinde okunur.) Bu 
kelimeler "saygım ve samimiyetimle git" anlamına ge~mek· 
tedir. Meditasyon ~ona erdirildiğinde sizi kutsamak için ge
len tüm azizlere ve diğer ruhlara "Gong song" demek, bir 
hürmet ifadesidir. 

Ayla ve yıldızlarla konuşun: Ayın ve yıldızların sevgili ru
hu, zihnt ve bedeni, sFzi seviyorum. lütfen karnıma gelin ve 

orada ışıldayın. Evreni de aydınlatmaya devam edin. Evre
ne olan katkınızdan dolayı size yeteri kadar teşekkür etme
me imkan yok. Kutsandım ve onur duydum. Ardından eli
nizden geldiği kadar uzun süre rekrar edin~ ay ışığı, ay ışığı, 
ay ışığı, ay ışı~ı ... yıldız ı~ığı, yıldız ışığı, yıldız ışığı yıldız ışı
ğı. .. Aynı anda ay ışığının ve yıldızların karnınızda parıldadı
ğını hayal edin. Aydan ve yıldızlardan yayılan sevgiyi, ~ifayı 

ve takdisi içinize çekin. Şöyle söyleyerek bFtirin: Teşekkür 
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ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gıng song. 
Gong song. Gong song. 

Dünya ile konuşun ve onun her bir parçasını karnınıza 
davet edin: Dünya Ana'nın, tüm hayvanların, okyanusların, 

dağların, ağaçların, çiçeklerin ve nehirlerin sevgili ruhu, zih
ni ve bedeni, sizi seviyorum. Kamıma gelebilir misiniz? Be
ni ve evreni kutsayın, bize şifa verin. Teşekkür ederim. Ar
dından tekrar edin; Dünya ışığı. Dünya ışığı. Dünya ışığı. .. 
Tekrar yaparken, Dünya Ana üzerindeki her şeyin karnınız
da parıldadığını nayal edin. Şu sözlerle sonlandırın: Te~ek
kür ederim. Teşekkür ederim. Tt>şekkür ederim. Gong song. 
Gong ~ong. Gong song. 

Gezegenlerle konuşun: Tüm gezegenlerin sevgili ruhu, 
zihni ve bedeni, sizi 5eviyorum. Lütfen karnıma gelin, beni 
ve evren~ kutsayın. Onur duydum. kutsandım ve minnetta
rım. Teşekkür ederim. Ardından tekr;ır edin: Gezegenlerin 
ışığı, gezegenlerin ışığı, gezegenlerin ışığı, gezegenlerin ışı

ğı ... Tekrar yaparken tüm gezegenlerin ışıklarının karnınız
da panldadığırıı. sizi ve tüm evreni kut!;adığını hayal edin. 
Elinizden geldiği kadar uzun süre tekrar yapın. Bitirdiğiniz
de, gezegenlere takdisleri ve ışıkları için te~ekkür edin: Te
şekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gong 
song. Gong song. Gong song. 

Galaksilerle konu}un: Tüm ga~aksllerin sevgili ruhu, zih· 
ni ve bedeni, sizi seviyorum. Karnıma gelebilir misiniz? ışı

ğınızı yansıtın ve karnımı ve tüm galaksileri kutsayın Teşek
kür ederim. Ardından tekrar edin: 9alaksilerin ışığı, galaksi· 
lerin ı~ığı, galaksilerin ışığı, galaksilerin ı~ığı. .. Tekrar yapar
ken galaksilerin ışı~ının karnınızda parladığını, sizi ve evre
ni kutsadığını hayal edin. Elinizden geldiği kadar uzun süre 
tekrarlayın ve bitirdiğinizde, onlara teşekkür edin: Te~ekkür 
ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gong song. 
Gong sorrg. Gong song. 

Evrenlerle konuşun: Tüm evrenlerin s.evgili ruhu, zihni 
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ve bedeni, kamıma gelip ışı~ınızı yansıtabilir misiniz? Karnı

mı kutsayın. Orada parıldayın ve tüm evrenleri kutsayın. Ar
dından tekrar edin: evrensel ışık, evrensel ışık, evrensel ışık, 

evrensel ışık... Elinizden geldiği kadar uzun süre tekrarlayın. 
Tekrar yapmayı bitirdiğinizde tüm ruhlara size verdikleri 

hizmet için te~ekkür edin: Teşekkür ederim Teşekkür ede

rim. Teşekkür ederim. Gon9 son9. Gong song. Gong sorıg. 

Buraya kadar cenneti, gezegenleri, yıldızlan, galaksileri 
ve evrenleri hayal ettiniz ve onların ışığı ile takdislE-rini ka
zandınız. Buna ek olarak Dünya Ana'nın ~şığını da davet et

tik. Şimdi artık fiziksel biçim sahibi olmayan ruhların ışığını 
davet edeceğiz: Tüm koruyucu azizlerin sevgili ruhu, zihni 
ve bedeni; fiziksel veya ruh.sal biçimdeki sayısız usta öğret

menin ve usta ~ifacının sevgili ruhu, zihni ve bedeni, hepi
niz karnıma gelebilir misiniz? Karnımı ve tüm evreni kutsa
yın. Gözlerinizi kapatın ve tekrarlayın: meleklerin ışığı, me
leklerin ı~ığı, meleklerin ışığı meleklerin ışığı ... azizlerin ı~ığı, 

azizlerin ışığı, azizlerin ışığı, azizlerin ışığı...um şifacıların 

ışığı, usta şifacıların ışığı, usta şifacıların ışığı, usta şifacıların 
ışı~ı ... usta öğretmenl€rin ışığı, usta öğretmenlerin ışığı, us
ta öğretmenlerin ~şı{ıı, usta öğretmenlerin ışığı ... Tekrar ya
parken karnınızdaki tüm ruhları onurlandırın. Sonunda size 

verdikleri sevgi, şita ve takdis için onlara te~ekkür edin: Te
şekkür ederim. Teşekkür ederim. Te~ekkür ederim. Gong 

song. Gong 5ong. Cong song. 

Yukarıdaki egzersizde Cennet'in. Dünyanın ve insanların 

görüntülerini canlandırarak hayal ettiniz ve onları karnınıza 
yerleştirdiniz. Onların ruhlarından, zihinlerinden ve beden
lerinden karnımzı ve aynı zamanda tüm evreni kutsamaları· 

nı istediniz. 

Giriş bölümünde şu ünlü deyişi ifade eden antik ruhsal 

öğretmen1ere atrlta bulunmuştum= Bir insan küçük bir evren· 

dir DoğJ ise büyük bir evrendir. Küçük evrende olan her 
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şey, büyük evrende de olur Büyük evrende olan her şey, kü
çük evrende de olur. İşte karnınız da bir evrendir. Evren tek

tir. İlahi Varlık tektir. Siz, herkes ve her şey. evrenin ve ila
hi Varlık'ın bir parçasıdır. Hepimiz biriz. 

Evrensel Meditasyon·u uygularken evrendeki herkesle ve 

her şeyle bağlantı kurabilir ve onlardan sizin meditasyonunu· 
za eşlik etmelerini isteyebilirsiniz. Evrendeki her şeyi ve her· 

kesi karşılıksız olarak sevin. Herkese eşit davranın. Evrensel 

Hizmetin Evrensel Yasası doğrultusunda herkese ve her şeye 
hizmet edin: 

Ben evrensel bir hizmetkarım. Sen evrensel bir hizmet
karsın. 

Evrendeki herkes ve her şey birer evrensel hizmetkardır. 

Evrensel bir hizmetkar, evrensel sevgiyi, bağışlamayı, 

banşı, şifayı, kutsamayı, uyumu ve aydınlanmayı da içeren 
evrensel hizmet sunar. 

Ne kadar çok hizmet sunarsanız, o kadar kutsanırsınız. 

Karşılıksız evrensel hizmet sunun, o zaman evren sizi 
kutsar. 

Evrensel Meditasyon, evrenin karşılıksız bir hizmetkarı· 

dır. Bu evrensel hizmetkarla iletişim kurun ve pratik yapın. 

Bu evrensel hizmetkarın getireceği takdisi ve faydalan elde 

edin: yaşamın dönüştürülmesi, ruhun aydınlanması. dünya 

barışı. evrensel uyum ve evrensel aydınlanma. 



GÖRÜNTÜLERi KARNINIZA YERLEŞTİRMEK 

Evrensel Meditasyon'u uygularken neden tüm hayal ettikle

rimizi ve canlandırdığımız görüntüleri özellikle karnımıza 
yerleştiriyoruz? Bunun sebebi bedenin temel enerji merkezle
rinin alt karında yer almasıdır. Evrensel Meditasyon sırasın
da bu bölgeye odaklanarak temel enerji merkezlerimizi inşa 

edebiliriz. 
Karın aym zamanda bedenin en büyük boşluklarından bi

ridir, dolayısıyla bu alan genişlemeye ve elde ettiğimiz fayda
ları yerleştirmeye müsaittir. Bedendeki kanın önemli bir bö

liımü karında kullanılır, bu yüzden Evrensel Meditasyon tüm 
bedendeki kan dolaşımını hızlandmr. Her ne kadar Evrensel 
Meditasyon' u bedenin diğer bölgelerinde de uygulayabilirse

niz de, en iyisi bunu karında yapmaktır. 

Temel Enerji Merkezleri 

Evrensel Meditasyon'un karın üzerinde uygulanmasının te
mel bir sebebi, bedenin iki ana enerji merkezinin, Alt Dan 
Tian ve Kar Dagı Bölgesi'nin burada yer almasıdır. Her iki 

merkez de genişletilmesi ve sürekli olarak beslenmesi gereken 
enerji depolarıdır. Bu iki esas enerji merkezini geli.ştirmek 
enerjinizi artıracak; dayanıklılığınm. canlılığınızı ve bağışık
lılığınızı güçlendirecek ve yaşamınızı uzatacaktır. 

Alt Dan Tian, göbeğin 1,5 cun altında ve karnın 2.5 cun 

içinde yer alan yumruk büyüklüğündeki bir enerji merkezi
dir. ("Çüen" olarak okunan cun kelimesi geleneksel Çin tıb· 
bında kullanılan bir ölçü birimidir. Bir cun. baş parmağın en 
üst eklemi hizasındaki en geniş kısmı uzunluğundadır. Her 

ne kadar bir cun değeri kişiden kişiye değişse de, kabaca 2.3 

cm uzunluğundadır.) 
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Kar Dağı Bölgesi, omurganın en alt ucunda, kuyruk soku

munun önünde yer alır Yumruk büyüklüğündeki bu enerji 
merkezinin yerini. göbeğinizden sırtınıza düz bir çizgi çeke

rek tayin edebilirsiniz. Bu çizgi üzerinde, ç.izginin üçte ikisi 

kadar ilerleyin, ardından aşagıya doğru 2,5 cun inin. Bu böl

ge. Budistlerin orada olduğumı hayal ettikleri bir kar dağı se

bebiyle bu ismi almıştır. Yogiler, bu enerji merkezini kunda.

lini olarak bilirler. Taocular onu Altın Kap olarak adlandırır
lar. Geleneksel Çin tıbbı uygulayıcılacma göre ise bu bölge, 
Ming Men Bölgesi veya Yaşam Geçidi diye anılır. 

Alt Dan Tian. bedenin doğum sonrası enerji merkezi ve 

aynı zamanda ruhun mekanıdır. Kar Dağı Bölgesi ise bede
nin. atalarınızın enerjileri ile bag:lantılı olan doğum öncesi 

enerji merkezidir. Böbrekler. beyin ve Üçüncü Göz'ün ener
ji besinini sağlar. Her iki enerji merkezi de sağlıklı bir yaşam 
için vazgeçilmezdir. 

Bir Altın 1'Dan'1 Oluşturmak 

Temel Evrensel Meditasyon egzersizinde ayın, yıldızların, 
Düny.a'nın, galaksilerin, ağaçların ve çiçeklerin ışıklarının 
karnınıza gelmesini istediniz. Bu bölgeye yerleştirdiğiniz her 

şeyin ruh ışığı, evrenden gelir ve doğrudan size akar. Hu bir 

ruhun ve evrenin her bir parçasının ışığının kendik,-ıne özgü 

frekansları ve nitelikleri vardır. Bu ruh ışıkları, karnınızla bir 

araya geldiklerinde birbirlerini uyarır, yansıtır ve güçlendirir: 

böylece size uygun ve yalnızca size özel yeni bir frekansa sa· 

hip bir ışık doğururlar. Yeni oluşturulan bu ışık, fiziksel, duy

gusal, zihinsel ve ruhsal seviyelerdeki saglığınız. büyümeniz 
ve gelişiminiz için doğru dengeyi sunar. 

Farklı ışıkların bir araya gelmesi ve karşılıklı olarak birbir

lerini etkilemeleri. kendi şifa ve takdis güçlerini de artırır. 
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Daha fazla pratik yapıldığında bu ışıklar, kendi ruhuna. zih

nine ve bedenine sahip bir altııı dan. yani yüksek nitelikli, 

yoğun bir enerji birikimi oluşturmak iç.in sürekli yoğunlaşan 

altın bir ışık küresi oluştururlar. Bu ışık küresi müthiş bir bil

gelige. şifa ve kutsama yeteneklerine sahiptir, çünkü tüm ev

renin özünü bir araya getirmiş ve kendinde yoğunlaştırmış

tır. 

Antik Taocu öğreti üç dan tanımlar: Alt, orta ve üst dan. 

Orta Dan Tian göğsün ortasında. yer alır ve aynı zamanda 

kalp çakrası olarak bilinir. Üst Dan Tian, başın merkezinde 

yer alan Üçüncü Göz'dür. Taocular bu uç danı geliştirmek 
için genellikle otuz veya elli yıllarını. hatta yaşamlarının tü

münü harcarlar. Evrensel Meditasyon uygulaması yoluyla 

sizler de evrensel ışığı üç ışık küresi halinde bir araya getirip 
üç dan tian bölgesine yerleştirerek onların üç altın dan hali

ne gelmelerini hızlandırabilirsiniz. Evrensel Meditasyon sa

yesinde yalnızca birkaç ay içerisinde karnınızda bir .altın dan-_. 
oluşturabilirsiniz. 

Karnınızdaki altın dan tam anlamıyla geliştiğinde, tüm ev
renin bilgeliğini ve özünü içinde barındıracaktır. Bu tama

mıyla gelişmiş evrensel d.rn artık bilgelik toplamak ve hizmet 

verebilmek için daha ileri seviyede yetenekler kazanmak üze
re başka evrenlere seyahat eden canlı bir dana dönüşür. 

Bilgelik toplamaya devam etmek neden bu kadar önemli~ 

dir? Evren sürekli bir değişim içerisindedir ve hem fiziksel 

hem de ruhsal dünyalarda devamlı olarak yeni bilgelikler ve 

irfanlar üretir. Asla yeteri kadar öğrenemezsiniz: asla yeteri 

kadar evrensel bilgelik sahibi olamazsınız. 
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Yer, Gök ve insan Birliği 

Antik Asya yazıtları insan bedeninin üç ana bölgesinin evre

nin farklı bölgelerini temsil ettiğini ôgretir. Diyaframın üze

rindeki bölge Cennet'i temsil eder. Diyafram ile göbek ara

sındaki bölge insanlığı simgeler. Göbek ile jenital organlar 

arasındaki bölge ise Dünya Ana'yı temsil eder. 

Evrensel Meditasyon uygulamamızda odak noktamız hem 

Dünya'yı hem de insanlığı temsil eden karnımızdır. Aym za

manda canlandırdığımız görüntüler yoluyla zihnimiz Cennet 

ve evrenle bağlantı kurar. Böylece Cennet, insanlık ve Dün

ya bir olur. Antik Taocu bilge Lao Tzu'nun çok zaman önce 
Tao Te Ching'de yazdığı gibi: 

Tao biri yaratır. 

Bir ikiyi yaratır. 

iki üçü yaratır. 

Üç her şeyi yaratır. 

Bedenin bu üç bölgesindeki enerji .akışını ve kan dolaşımı

nı desteklemek, tüm sistemlerdeki, organlardaki ve hücreler

deki enerji akışını ve kan dolaşımını destekler. Bu, "üç her 

şeyi üretir" deyişinin insan bedenindeki temsilidir. 

Karnınız Evrendir 

İlahi Varlık'ı aramak için tek bir adım bile atmamza gerek 

yoktur çünkü o. orada. karnınızın içindedir. Lao Tzu çok za

man önce şöyle yazmıştır: "Evreni anlamak için evinizde otu
nın." Budistler. •"bir kum tanesi üç bin evreni b.ırındırır." di

ye öğretirler. Evrensel Meditasy .. m'da karnınız, evrendir. 
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Evrensel hizmet sunun ve tüm sorunlarınızı ruhsallıkla çö

zün. Eğer fiziksel dünyadaki bir sorununuza önce ruhsal bir 

çözüm btılursanız. fiziksel çözüm de arkasından gelecektir. 

Evrensel Meditasyon'u uygulamak için zaman ayırın. Bazı 
uygulaytcılar yalnızca birkaç günde mucizevi sonuçlara ula

ştrlar. Birkaç denemeden sonra ruhsal kanallarınız bütünüy
le açdabilir. Bir anda evrenin enginliğine tanık olabilirsiniz. 

Bazıları için ise bu aydınlanma seviyesine ulaşmak haftalar, 

aylar. hatta yıllar alabilir. Herkesin yol aldığı güzergah ve 

harcadığt zaman farklı olacaktır. Ama artık anahtara, araçla

ra ve irfana sahipsiniz. Ne kadar çok pratik yaparsanız, oka

dar kutsanırsınız. 

EVRENSEL MEDİTASYON UYGULAMASI 

Evrensel Meditasyon 'un şifa bulmak ve takdis kazanmak için 

kullanımını incelemeden önce bazı temel prensipleri açıkla
mama izin verin. Her bir hastalıgın kendi ruhu, zihni ve be

deni olduğunu unutmayın. "Merhaba" deyin. Hastalığınızın 
veya rahatsızlığınızın ruhu. zihni ve bedeni ile konuşun. Onu 

hayal edin, ardından yukarıdaki egzersiz.de yaptığımız gibi. 

hastalığmızda.n gelmesini ve karnınıza yerleşmesini isteyin. 

İlahi ışığı, Budaları, koruyucu melekleri, şifa veren azizleri, 

usta şifacıları, usta öğretmenleri, kendi inancınızın kurucusu

nu, kendi ustamzı, gurunuzu veya özel bir akıl hocanızı da· 

vet edebilirsiniz. 

Ülkenizdeki en başarılı doktoru, ünlü bir şifacıyı, papazı

nız.ı veya aile doktorunuzu. ortağınızı, çok sevdiğiniz. evcil 

hayvanınızı ve hatta çok yakın olduğunuz rahmetli büyük 

annenizi bile çağırın. Güneşi. ayı, yıldızları, ağaçları, çiçekle· 

ri, okyanustan. hayvanları veya en sevdiğiniz yürüyüş patika

mzı da çağırabilirsiniz. Karnınıza gelmesini istediginiz her

hangi bir şeyi canlandırabilirsiniz vey·a çağırabilirsiniz. Bir is· 
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tisna dışında tüm ruh ve görüntülerden şifa talep edebilirsi· 

niz: Negatif bir ruhtan şifa takdisi istemeyin. 

Eğer bu kurala uymazsanız. bedelini ödersiniz. Sadece po

zitif. sevgi dolu. şefkatli. saf. kendini hizmet etmeye adamış 

ve ışık dolu görüntü ve ruhlardan şifa ve takdis dileyin. Ça· 

gırıp karnınıza yerleştirdiğiniz tüm görüntü ve ruhlardan say· 

gt dolu bir biçimde hastalığınız veya talebiniz için şifa takdi· 

si isteyin: Kamıma yerleş ve fiziksel, duygusal, zihinsel ve 

ruhsal bedenlerimdeki hastalık için bana şifa takdisi ver. Be
ni iyileştir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ede· 

rim. 

Talebinizi belirttikten sonra gevşeyin ve karnınıza yerleş· 

tirdiğiniz görüntüler eşliğinde meditasyon yapın. Örne~in. 
güneşin ısısını ve saçlarınızı havalandıran rüzgarı hissedin. 

Mutlu günlerinizi hatırlayın. Sevdiğiniz birinin gözlerindeki 

sevgi ve mutluluğu görün, ya da mükemmel bir gülün güzel

liğinin ve kokusunun keyfini çıkarın. Serin okyanus suların

da yüzün, kırda yaptığınız bir yürüyüşün tadını çıkarın ve 

genç ve güçlü olmama verdiği neşeyi deneyimleyin. Kaygıla

rınızdan kurtulun. Sizin hiçbir sorununuz yok. Tekrar bütün 

olun. Ruhunuza. kalbinize ve zihninize yeniden güvenmeye 

ve onları hissetmeye başlayın. Esenliğinizden haz alın. Yal

nızca evrensel ışık ve sevgi vardır. Evrenin, üzerinizden, içi

nizden, ve içinizde akan altın suyunu ve ışığını hissedin. Kar

nınızda meydana gelen tüm bu takdisleri gözünüz.de canlan

dırın. tamamen hissedin ve deneyimleyin. 

Evrensel Meditasyonun verdiği hizmeti, şifanın ötesine 

genişletebilirsiniz. Yaşamınızdaki tüm engellerin ruh, zihin 

ve bedenlerini karnınıza yerleşmeye çağırın. İlişkilerinizdeki, 
iş yaşamınızdaki ve ailevi meselelerinizdeki tüm kısıtlama ve 

çatışmalara düşünün. Sonra çağırmak istediğiniz tüm görün

tü ve ruhların üzerinde parlayan ışığı, yani evrensel 1şığı kar

nınıza davet edin. Onlardan sorunlarınızı kutsamalannı, var 

olan durumları dönüştürmelerini. gerçek anlamda yaşamını· 
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:z.ı dönüştürmelerini isteyin. Bu noktada yaşamınız dönüştü

rülebilir. 

Bu bölümün geri kalanında size Evrensel Meditasyon'un 

belli başlı dokuz. pratik uygulaması için talimatlı meditasyon 

egzersizleri sunacağım. Bu dokuz meditasyon. mantıksal dü

şünceden ziyade ilahi rehberlik tarafından yaratılmıştır. Ben 

ilahi kaynak ile ilerişim halindeyken ve bu bölümü dikte et

tirirken zihnimden akarak ağzımdan döküldüler. Bu egzer

sizleri sürekli tekrarlayın. Siz meditasyon yaparken şifa. tak

dis ve yaşamsal dönüşüm - belki de hemen ~ gerçekleşecek

tir. 

Btı talimatlı meditasyonlar şu i.şe yarar: 

1. Enerjiyi. canlılığı, dayanıklılıgı ve bagışıklığı artırmak 

2. Kendinizi iyileştirmek 

3. Başkalarım iyileştirmek 

4. Grup şifası 

5. Uzaktan şifa 

6. Olumsuzluğu _ortadan kaldırmak 

7. Karmayı temizlemek (ruhsal engelleri yok etmek! 

8. Yaşamınızı dönüştürmek. 

9. Ruhunuzu aydınlatmak 

Evrensel Meditasyonlan uyguladıkça. onları pek çok fark

lı konularda şifa elde etmek için kullanabileceksiniz.. Size 

sunduğum sifa araçlarını kullanırken yaratıcı ve esnek "Q(ma

nızı tavsiye ederim. Onları eksiltin, artırın. yar.ıtın ve değiş

tirin. Şifa, katı ve sabit olmak zorunda değildir. Temel kural

ları anlayın ve kendinize göre düzenleyin, çünkü herkesin ~i

fa ihtiyaCl ve her şifa durumu farklıd!r. Her şifanın enerjisi 

de farklıdır. Kendinize güvenin ve içinizdeki .şifacıyı ortaya 
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çıkarın. İhtiyacınız olan araçlara sahipsiniz! 

Evrensel Meditasyon size, sevdiklerinize, topluma ve tüm 

insanlığa hizmet edecek. Bu evrensel çiçek, her nıevsinı açar, 

asla solmaz. Evrene her koşulda hizmet eder. Size de hizmet 

edecek mi? Nasıl armudun tatlı olup olmadığını anlamanız 

için önce tadına bakmanız gerekiyorsa. size hizmet edip et
meyeceğini an1amamz için de Evrensel Meditasyon'u önce 

denemelisiniz. Önce tadm. Önce deneyin. Kararınızı verme

den önce pek çok deneme yapın. Defalarca kutsanacaksınız. 

ENERJiYi, CANLILIGl, DAYANIKLILIGl VE 

BAGIŞtKLIK SİSTEMİNi ARTIRMAK İÇiN 

EVRENSEL MEDİTASYON 

Enerjinizi, canlılığınızı ve dayanıklılığınızı artırmak ve bağı
şıklık sisteminizi kuvvetlendirmek için size Evrensel Meditas

yon' da rehberlik etmeme izin verin. Esas mesele karnınızda

ki iki temel enerji kaynağından biri olan Alt Dan Ti.an'ı inşa 
edip geliştirmektir. Bu enerji kayn.agı bedenin tüm fiziksel ve 

zihinsel fonksiyonları için enerji sağlar. Bu nedenle de sıklık

la yeniden doldurulmalıdır. Bu bölge. uzun yaşamın anahta

rı. aynı zamanda ruhun mekanıdır. Ne kadar fazla temel güç 

inşa ederseniz, o kadar çok enerji, '.anlıiık, dayanıklılık ve 

bağışık sistemine sahip olursunuz.. 

Evrenin ve İlahi Varlık"ın ışığına "merhaba" diyecek ve 

onları altın ışık küresine, Alt Dan Tian'ınıza, organlarınıza 

v.s. çağırıyor olacağız. Hepsiyle ruh, zihin ve beden seviye

lerinde konuşun. Evrensel Meditasyon'u en iyi arkadaşları· 

nızla yaptığınız sevgi dolu bir sohbet olarak düşünün. 

Sıradaki egzersizlere hazırlanmak için, dik oturun. Tam 
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lotus veya yanın lotus pozrs.yonlarmd.1 yere oturun (bkz. 6. 
ve 7. Şekillerl veya doğal bir biçimde bağdaş kurun. Bir san

dalyeye de oturabfürsiniz. Kendinizi rahat bırakın ama sırtı

nızı dik tutun ve sandalyeye yaslanmayın. Dilinizi damağını

za yJkın tutun ancak değdirmeyin. Anüsünüzü hafifçe bü

zün. Gözlerinizi yarım kapatın ve bütünüyle gevşeyin. 

Ellerinizi Yin/Yang Yumruğu pozisyonunda birleştirin (J. 
Şekil). Bu yumruğu maksimum gücünüzün yüzde 80'ini kul· 

lanarak sıkın. Gözlerinizi kapayın ve mümkün olduğu kadar 

sakinleşin. Ardından, sesli veya sessiz, "merhaba" deyin. 

ALT DAN TiAN'i iNŞA ETMEK 

Alt Dan Tiarı'ırnın ruhu, zihni ve bedeni, .seni seviyorum. 
Sen bedenimin temel enerji merkezisin. Sen bağı~ıklık, da
yanıklılık ve canlılık için bir anahtarsın. Uzun yaşamın anah
tarısın. Ruhun mekanısın. Yaşamım içirı çok önemlisin. Lüt
fen kalbini, zihnini ve ruhunu, evrenin, ilahi Varlık'ın ve tüm 

koruyucu meleklerin kutsaması için aç. Aynı zamanda ken
di kendini inşa edecek güce sahip olduğunu hatırla. iyi bir 
iş çıkar. Teşekkür ederim. Şimdi tamamen gevşeyin. Eğer 
Üçüncü Göz'ünüz açıksa, karnınızdaki görüntüleri incele

yin: ilahi ışığın .sevgili ruhu, zihni ve bedeni, seni seviyorum. 
Karnıma yerleşip beni kutsayabilir misin? Kut5andım ve 

onurlandım. Te}ekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür 
ederim. 
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ALTIN BiR IŞIK KÜRESi OLUŞTURMAK 

Tamamen gevşeyin. Derinizin her gözene~inden içinize 

akan ilahi ışığı haya~ edin. Onun ka<>larırıtza, tendonlarınıza, 

organlarınıza, hücrelerinize ve nihayet karnınıza doğru iler

lediğini görün. Karnınıza doğru akan som.uz bir ışık se

li ... hiç durmaksızın akıyor. 

Her yönden, evrenin her bir parçasından gelen ilah[ ışık, 

Alt Dan Tian'ınızda evrensel ışıktan olu~an çok güze! altın 

bir ilahi ı~ık küresi oluşturmak üzere yoğunlaşıyor. Küre, al

tın bir ışıkla parlıyor, parlıyor, her yerde parlıyor; altın bir 

ışık yayıyor, yayıyor, yayıyor, parlıyor, parlıyor. .. Altın ışık 

küresi titre~iyor, dönüyor ve parlıyor, dönüyor ve parlıyor. 

Altın ı~ık kiires.i karnınızdaki heqeyi kutsuyor. Bu altın ışık 

küresi ne kadar saf, güçlü ve şaşırtıcı. Altın ışık küresi gide· 

rek daha parlak ışıldıyor ve ışıldıyor, bu güzel altın ı~ık kü

resi parlıyor, dönüyor, sevgiyle ve takdisle ... 

Şimdi altın ışık küresi bir gökkuşağı küresine dörıü~tü. 

Alt Dan Tian'ınızdcı ı~ıldayan bu gökku~ağı küresi ne kadar 

güzel. Alt Dan Tian'ınrı:ı kutsuyor. Alt Dan Tian'ınızda dö

nüyor. Parlıyor, kutsuyor ve dönüyor. .. 

Şimdi bu ı~ık küresini bedeninizin derinliklerine doğru -

her bir hücrenize doğru gönderin. Gökkuşa(Jı küresinin sev· 

gili ruhu, zihni ve bedeni, lütfen ı~ığını bedenimin her bir 

orgarnna, hücresine, her bir ONA ve RNA zincirine gönder. 

Gökkuşağı küresinin döndüğünü ve ı~ığırıı her yöne, bede

ninizin her bir parçasına yaydığını izleyin_ Bedeninizin her 

bir organını, hücresini, her bir ONA ve RNA zincirini kutsu

yor, besliyor ve onlara güç veriyor. 

Şimdi ilahi ışığı tekrar düşünün. ilahi ı~ık evrenden gelip 

derinizin her gôzeneğinden içinize akıyor. Bedeninizin her 

bir organının ve hücresinin içinden akarken onları besliyor, 

temizliyor, iyileştiriyor ve kutsuyor. Artık tüm bedeniniz al-
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tın ilahi ışıkla parlıyor. Her yönden gelen ilahi ışık Alt Dıın 

Tian'ınızda altın bir ışık küresine dönüşerek yoğunla~ıyor, 
yoğunlaşıyor, yoğunlaşıyor. Daha fazla ve daha fozla ışık ya· 
yıyor. Küre, daha da parlıyor ve parlıyor, ağırl.-ışıyor ve ağır

laşıyor ... Şimdi il.:ıhi ışık Alt Dan Tian'ınızda katı bir altın ı}ık 
küresini oluşturdu. 

Bedeninizde tamlık, ağırlık, karıncatanma hissi veya ha
reket hissedebilirsiniz. Veya başlangıçta bunların hiçbfrini 

hissetmeyebilirsiniz. Eğer Üçüncü Göz'ünüz açıksa, bu du
yumların bir kısmını görebilir ve deneyimleyebilirsiniz. 

Altın ışık küresi gitgide daha parlak ışıldıyor. Enerjiniziıı 
ve gücünüzün arttığını hissedebilirsiniz. Bu dakikada artık 

katılaşmış ve yerleşmiş hissedersiniz. inanılmaz bir içsel gü

ce sahipsiniz. Ne kadar çok gücünüz olursa bu altın şif<ı kü
resini yoğunla~tırmaya da o kadar uzun süre devam edebi
lirsiniz. Altın şifa küresi titreşiyor, dönüyor ve parlıyor. Altın 
ışık küresine olan minnettarlı~ınızı ifade edin: Seni seviyo
rum altın ışık küresi. Sana saygı duyuyorum altın ışık küre
si. Bana getirdiğin takdis için teşekkür ederim. 

ANA ORGANLAR! iYILEŞTiRMEK 

Altın ışık küresini olu~turduktan ve yoğunlaştırdıktan 5onra 
ondan, sırayla her bir ana organırHıa gelmesini ve on1an 
kutsamasını isteyin. Altııı ı~tk küresinin sevgili ruhu, zihni ve 
bedeni, lütfen karaciğerime gel. Ardından altın ışik küresi

nin karaciğerinize doğru aktığını gözünüzde canlandırın 

veya hayal edin. Kürenin altın ışığı k<1raciğerinizdeki tüm 
hücreleri iyileştiriyor ve kut~uyor. Teşekkür ederim altın ışık 
küresi. 

Altın ı~ık küresinin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, lütfen 

safra keseme gel ve onu kutsa. Teşekkür ederim. Ardından 
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altın ışığın derhal safra kesenize aktığını gözünüzde canlan
dırın veya hayal edin. Altın ışık küresine, vffdiği takdis için 

teşekkür edin. 

Altın ışık küresinin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, kalbime 
gelebitir misin? Onurlandım ve kutsandım. Lütfen beni kut
sa. Ardından altın ı~ık küresinin doğrudan ~albinize hareket 
ettiğini ve döndüğünü gözünüzde canlandırın veya hayal 
edin. Kalbinize ~ifa, besin ve takdis veriyor Gerçekten de 
kalbinizi altın bir ışık küres.ine dönüştürüyor. Te:tekkür ed€

rim. Onurlandım ve kuts.andım. 

Altın ışık küresinin sevgili ruhu, zilıni ve bedeni, ince ba
ğırsağıma gelebilir misin? Sana çok teşekkür ederim. Ardın
dan altın ışık küresinin ince bağır~ağınız boyunca gözünüz
de canlandırın ve hayal edin. Altın ışık küresi titreşiyor, ince 
bağı sağınıza şifa veriyor ve onu kutsuyor. Teşekkür ederim. 
Onurlandım ve kutsarıdım. 

Altırı ışık küresinin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, dalağı
ma gelebilir misin? Teşekkür ederim. Ardından dalağınızda 
dönmeye başlayan ahırı ışık küresini gözünüzde canlandırırı 
veya hayal edin. Altın ı~ık küresi dönüyor, dönüyor ve da
lağınııdaki tüm tıkanıklıkları temizleyerek onu besliyor. Da
lağınız mutlu ve minnettar. Teşekkür ederim, teşekkür ede

rim, teşekkür e<lerim. 

Altın ışık küresinin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, mideme 
gelebilir misin? Midemin senin tal<:disine ihtiyacı var. Son 
derece onur duydum. Altın ı~ık küresinin midenize doğru 
hareket ettiğini gözünüzde canlandırın. Bu ı~ık küresi mide
nizi sevgiyle ve nazik bir biçimde sarsarak ona inanılmaz bir 
sevgi, özen, dikkat ve şifa verir. iyi bir sindirim ve emilim 
için midenizi kutsar. Mideniz son derece minnettardır. Te

şekkür ederim. Teşekkür ederim. Te~ekkü' ederim. 

Altın ışık küresinin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, ak.ciğer
lerime gelebilir misin? Akciğerlerimin senin takdisine ihtiya
cı var. Ardından altın ışık küresinin iki akciğerinize birden 
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hemen hareket ettiğini ve hızlı bir biçimde döndüğünü gö
zünüzde canlandırın veya hayal edirı. Saniyeler soma aftın 
ışık küresi akciğerlerinizi tıkanıklıklardan arındırır. AkciğNle
riniz kutsand~, hareket etti ve derinden etkilendi. Çok teşek
kür ederim. 

Altın ıpk küresinin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, daha iyi 
işlemesi için kalın bağırsağıma gelebilir misin? Kaim bağır
sa\)ıma şifa ver ve onu kutsa. Ardı11dan altın ı~ık küresinin 
bu bölgeye doğru hareket ettiğini gözünüzde canlandırın 
ya da hayal edin. Gittikçe daha hızlı dönen altın ışık küresi, 
kutsandığı için heyecanlanan ve onurlarıan kalın bağırsağa 
inanılmaz bir sevgi ve takdis verir. Teşekkür ederim. Te*ek
kür eder1m. Teşekkür ederim. 

Altın ışık küresinin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, böbr~k
lerime gelebilir misin? Böbreklerimi kutsa. Teşekkür ederim. 
Ardından altın ışık küresinin, çınlayıp kutsadığı ve en parlak 
altın ışığını yaydığı böbreklerinize doğru hareket ettiğini 

gözünüzde canlandırın ya da hayal edin. Böbrekleriniz bü
tünüyle kutsandı. 

Altın ışık küres.inin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, mesane
me gelip onu kutsayabilir misin? Ardından altııı ışık küresi
nin mesaneııize doğru hareket ettiğini ve ona bir sevgi tak
di~i verdiğini gözünüzde canlandırın ya da hayal edin. Me
saneniz mutlu ve minnettar. 

Az önce altın ışık küresinin bedeninizdeki on ana orga
na gelmesini istediniz. Geleneksel Çin tıbbına göre A~aç or
garıları olan karaci~er ve safra kesesi ile başladık. Ardından 
kalp ve ince bağırsağa (Ateş organları), dalağ3 ve mideye 
(Toprak organları), akciğerlere ve kalın bağırsağa (Metal or
ganları) ve böbreldere ve mesaneye (Su organlan) doğru 
ilerledik. 

Geleneksel Çin tıbbına göre Be~ Element - Ağaç, Ateş, 

Toprak, Met.:ıl ve Su - bedeni ve evrendeki herşeyl oluştu
rur. Sağlıklı yaşamın sırrı bu enerji akışıdır. Ağaç - Ateş ... 
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Toprak·• Metal .... Su. Altın ışık küresini Beş Elementin or

ganlarında bu sırayla dolaştınnak bedenin enerji kanalların

daki enerji akışını destekler. Evrenin ışığı bu organları bes

ler, iyileştirir ve kutsar. 

EŞZAMANLI ÇOKLU ŞiFA 

Evrensel Meditasyon'u bedeninizde şifaya ihtiyaç duyan 

herhangi bir bölgenin Enerjisini, Canlılığını, Dayanıklılığını 

ve Bağışıklığını arttırmak için kullanabilir ve bunu şifaya ih

tiyaç duyan tüm bölgeler için eşzamanlı olarak gerçekleşti

rebilirsiniz. işte şöyle: İlahi altın ışık küresinin sevgili ruhu, 

zihni ve beden;, beynime, omurgama, sağ dizime ve 

omuzlarıma gidebilir misin? Lütfen şifa talep ettiğim her bir 

parçam için küçük kürelere ayrıl ve her bir isteğim için be

ni kutsa. Hepinize minnettarım. Teşekkür ederim. 

Bedeninizin tüm rahatsız yerleri için şifa talep edebilirsi

niz. Bu altın ışık küresi anında ve sonsuz sayıda küçük altın 

ışık kürelerine bölünebilir. Aynı anda istediğiniz sayıda or

ganınıza gidip hepsini kutsayabilir. Altın ışık küreleri bede

ninizin herhangi bir bölgesinde parlamaktan, dönmekten, 

ışık yaymaktan ve o bölgeyi beslemekten memnun olurlar. 

lıiniz bittiğinde onlara minnettarlığınızı sunun. Derinden 

beslendiniz ve kutsandınız. 

HÜCRESEL ŞiFA 

Eğer evrensel şifa ışığını herhangi bir organınıza veya 

bedeninizin herhangi bir oolgöine uygulayabiliyorsanız 

neden tüm hücrelerinize de uygu!ayamayasınız? Evet, bu

nu yapabilirsiniz: Altın ışık küresinin sevgili ruhu, zihni ve 

120 



bedeni, bedenimin tüm hücrelerine girebilir misin? Ardın

dan bedeninizdeki tüm hücrelerin kendi altın ışık küresi ile 

beslendiğini hayal edin. Küreler her bir hücrede dönüyor, 

parlıyor ve ilahi ışığın titreşimini yayıyor. Bedeninizdeki tüm 

hücreler altın bir ışık küresi gibi dörıüyor; onlardan milyon

larca ve trilyonlarca var. Tüm bedeniniz sayısız altın ı~ık kü

resiyle kaplanmı~ durumda. Evrensel Meditasyon'u hücrele

rinizde istediğiniz kadar uzun süre uygulayın. 

EVRENLE BiR OLMAK 

Tian Ren He Yi, antik zamanlardan gelen ünlü bir ruhsal öğ· 

retidir. "Cennet ve insanın birliği" anlamına gelir. Bu bö

lümdeki Evrensel Meditasyon'un tüm direktifli egzersizleri 

Tian ren he yi'nin örnekleridir. 

Evrensel Meditasyon'u istediğiniz kadar uzun süre uygu

layın. Daha fazla kutsanmak için evrensel ışığın ve altın ışık 

kürelerinin bedeninizde daha uzun süre dönmelerini ve 

parlamalarını sağlayın. Evrensel Meditasyon'u sona erdir

meye karar verdiğinizde evrene ve ilahi Varlık'a size getir

dikleri tüm takdis için teşekkürlerinizi iletin: ilahi ışık küresi

nin ruhu zihni ve bedeni, teşekkür ederim. Evrensel ışık kü

resinin ruhu, zihni ve bedeni, te~ekkür ederim. Derinden 

onurlandım ve kutsandım. Teşekkür ederim. Teşekkür ede
rim. Teşekkür ederim. Gong song. Gong song. Gang song. 



KENDiNiZi iYiLEŞTiRMEK iÇiN 
EVRENSEL MEDİTASYON 

Bu kısımda Kendinizi İyileştirmek İçin Evrensel Medita

yon'un örneklerini vereceğim. Herhangi bir Buda'dan, kutsal 

kişiden, Taocu azizden, usta şifacı veya usta öğretmenden. 

İsa'dan, Meryem'den. ruhsal liderinizden, tanıdığımı: en iyi 

doktordan veya kendi ruhunuzdan bedeninizin herhangi bir 

bölgesine şifa vermeleri için gelip karnınıza yerleşmelerini is· 

teyebilirsiniz. Belli akupunktur noktalannm, şifalı otların ve

ya yöntemlerin ruh, zihin ve bedenlerinden sizi iyileştirmele

rini talep edebilirsiniz. Aşağıdaki egzersizler. Evrensel Medi

tasyon 'un kendi kendinizi iyileştirmek için kullanabileceğiniz 

çok sayıdaki aracından yalnızca birkaçıdır. Bunları deneyin 

ve bunlardan keyif alın. Pratik yapın ve kendinizi iyileştirmek 

konusunda iyi bir iş çıkarın. 

Sıradaki egzersizlere hazırlanmak için dik oturun. Eğer 

oturamayacak kadar halsiz veya yorgunsanız uzanın. Dilini

zi damağınıza yakın tutun ancak değdirmeyin. Anüsünüzü 

hafifçe büzün. Ruhunuzu, zihninizi ve bedeninizi gevşetin ve 

gözlerinizi kapayın. Ellerinizi avuçlarınız yukarı bakacak şe

kilde dizlerinizin üzerine yerleştirin. 

KARNINIZDAKi KÜÇÜK iNSAN 

Karnınızın içine bakabilmek için iç gözünüzü, hayal gü
cünüzü kullanın. Tıpl<:ı ~u an oturmakta oldui'junuz gibi kar
nınızın içinde oturduğunuzu gözünüzde canlandırın. Başı
nızdan ayağııııza, derinizden kemiklerinize kadar tüm be

deninizin karnınıza sığdığını hayal edin. Siz kendi karnınız
daki küçük insansınız. Karnıntz tarafından çevrelenrni~ ol
manın sıcaklığını ve rahatlığını hissedin. Sakin ve huzurlu 
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bir biçimde oturun. Karnınızdaki bu küçük insan, küçük 
kopyanız sizin Fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal bedenle
rinize sahiptir. Aslında bu küçük insan sizin ruhunuzdur. 

Bu meditasyonun ~ım karnınızdaki küçük insanın iyileş
tiğini hayal etmenizdir. Önce rı..ıhu iyfleştirin; zihnin ve be
denin şif ası onu takip edecektir. Sıradaki örnekler Kendinizi 
lyileştirrnek için Evrensel Meditasyon'u sırt ağrılarınızı, kalp 
problemlerinizi, mide ağrılarınızı ve diz ağrılarınızı iyileştir
mek için nasıl kullanacağınızı gösterecektir. Ancak bu genel 
premipleri, iyile~tirmek istediğiniz her türlü rahatsızlığa uy

gulayabilirsiniz. 

SIRT AGRISJNI KENDi KENDiNE IYiLEŞTiRME 

Evrensel Meditasyon'u sırt ağrınızı iyileştirmede kullanmak 
için kendinizi karnınızda küçük bir insan şeklinde otururken 
canlandırın veya hayal edin. Küçük insanınızın sırtına odak
lanın. Kendi kendinize şöyle söyleyin: Sırtımın sevgili ruhu, 
zihni ve bedeni, seni seviyorum. Kendini iyileştirme gücüne 

sahipsin. iyi bir iş çıkar. Teşekkür ederim. 

E.ğer Üçüncü Göz'ünüz açıksa sırtınızda değişen ve par
layan ışığı görebilirsiniz. Şifa şimdiden gerçekleşmeye baş
lamıştır. Ancak evrendeki herhangi bir şeyden, daha fazla 
şita talep edebilirsiniz. Örneğin, eğer ormanda olmaktan 
ho~lanıyorsanız neden ormandan şifa talep etmiyorsunuz? 
Evrendeki bir ormanın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, kamı
ma gelip sırtımı iyileştirebilir misin? Onurlandım ve kutsan
dım. Teşekkür ederim. Çok sakin olun ve ormandan gelen 
bir 11ık hüzmesinin küçük insanınızın sırtllidan içeri aktığını 
gözünüz.de canlandırın. Sırtımzdan içeri akan ışık, sevgi ve 

enerjiyi hissedin. Kısıtli.'lmaların ~ridiğini hissedin. 
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H..,ı .. Z;I,;,., ·n, .. ı,,, ŞiL ... 

KALP SORUNLARINI KENDİ KENDiNE 
iYiLEŞTiRME 

Evrensel Meditasyon'u kalp problemlerini kendi kendinize 
iyileştirmede kullanmak için kendinizi karnınızın içind€ otu
ran küçük bir insan olarak gözünüzde canlandırın. Karnınız

daki küçük imanın kalbine yoğunlaşın. Kalbinizden kendisi
ni iyileştirmesini i.steyin: Kalbimin sevgili ruhu, zihni ve be
deni; sağ kulakçığımın, sağ kanncığımın, sol kulaçığımın, 
sol kanncığırnın, kan damarlarımın, sinirlerimin, dokuları

mın, hücrelerimin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi seviyo
rum. Kendi kendinzii iyileştirecek güce sahipsiniz. lyj bir iş 

çıkarın. Teşekkür ederim. 

Gev~eyin ve kendinizi açın. Olanları deneyimleyin ve 
gözlemleyin. Eğer Üçüncü Göz'ünüz açıksa, kalbiniz kendi 
kendini iyil~etirmeye başladığında meydana gelen değişim· 
leri göreceksiniz. Bundan sonra evrenden şifa vermesini is
teyin: r'arlak kırmızı ı~ığ~n sevgili ruhu, zihni ve bedeni, se
ni seviyorum. E.vren:s.el parlak kırmızı ı~ık, karnıma yerleş. 

Gel ve kalbime ak. Kalbfmi tamamen iyrleştir. Teşekkür ede
rim. 

Evrenin en parlak kırmızı ışık demeUerinln karnınızdaki 
küçük imanın kalbine aktığını gözünüzde canlandırın. Kal
binizin evrensel kırmızı ı}ıktan gelen şifa takdislerine yanıt 
verdiğini hissedin. Gevşeyin, kabul edin ve şifa bulun. 

Geienek~el Çin tıbbında kırmızı renk kalp iyile~tirme me

ditasyonlarında kullanılır, çünkü bu organa yönelik özel ~i· 

fa verme özeUikleri vardır. Kalp şifasını tamamlamak için, 
Ruh Zihin ve Beden Şifası'nın ~ir diğer aracını kullanabilir
siniz: Tekrar yapma. Kendiniz€ ait bir tekrar sözü yaratın ya 
da şunu kullanın: En parlak kırmızı ı}ık kalbimi iyileştiriyor. 

En parlak kırmızı ı~ık kalbimi iyile~tiriyor. En parlak kırmızı 
ı~ık kalbimi iyileştiriyor. En parlak kırmızı ışık kalbimi iyileş-
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tiri yor. 

istediğiniz kadar tekrarlayın. Tüm sevginizi, özenin izi, ve 

}efkatinizi tekrar sözünüze katın ve bunu küçük insanınıza 
ve kalbinize gönderin. Sözünüzü tekrarlarken avuç içlerini

zi yukarı bakacak şekilde dizlerinizin üzerine koyarak otu

run. Evrensel kırmızı ı~ıkla parıldayan küçük imanınızı gör
meye devam edin. Kalbinize en parlak kırmızı ışık tarafın

dan serenat yapılıyor ve kalbiniz onun içinde yıkanıyor. Kal

binizin mutlu ve güçlü olduğunu, kutsandığını görün. Tüm 
bunların kamımzdaki küçük insanda nasıl sonuçlara yol aç

tığını izleyin. 

VliDE AGRISINI KENDi KENDiNE IYiLEŞTiRME 

E.vrensel Medita:;yon'u mide ağm~rn kendi kendinize iyile}
tirmede kullanmak için kendinizi llarnınızın içinde oturan 

küçük bir insan olarak gözünüzde canlandırın. Karnınızdaki 
küçük insanın midesine yoğunlaşın ve ondan kendisini iyi

leştirmesini isteyin: Midemin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, 

seni seviyorum. Kendine yardım edeb;lir mi~in? Kendi ken

dini iyileştirebilir misin? iyi bir iş çıkar. Teşekkür ederirn. 

Eğer Üçüncü Göz' ünüz açıksa, küçük insanınıza ne oldu

ğunu izleyin. Eğer değilse, küçük imanınızın rnidesi11in iyi

leşme5ini gözünüzde canlandınn. Midenizin kendi kendini 

iyile~tirme gücü olduğuna tamamen inanın. Onu cesaret

lendir"ın ve ona iyi bir iş çıkarmasını söyleyin. 

Ayrıca evrendeki en parlak sarı ışıkları karnınıza yerleş
meye ve midenize bir şifa takdi~i vermeye davet edebilirsi· 

niz. Geleneksel Çin tıbbında sarı renk midenin işlevini ve 

enerjisini besler, güçlendirir ve dengeler. E.n parlak sarı ışık
ların sevgili ruhu, zihni ve bedeni, seni seviyorum. Lütfen 
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karnıma yerleş ve bana bir şifa takdisi ver. Teşekkür ederim. 
Evrenin sarı ışık demetlerinrn karnınızdaki küçük insaıım mi
desine doğru geldlğini, tüm karnınızda ışıldadı~ını ve mi
denize bir şifa takdisi verdiğini gözünüzde canlandırın. 

Etkili bir diğer teknik de midenizin ruhsal bir şifa takdisi 
aldığını gözünuzde canlandırmak ya da hayal etmektir. Bu 
örnekte akupunktur kullanmış ofsam da siz bu kuralları her
hangi bir fiziksel tedavi ya da prosedüre uygulayabilirsiniz: 
Mide ağrısının akupunktur noktalarının sevgili ruhu, zihni 
ve bedeni, sizi seviyorum. Midemi dengeleme, sindirim sis
temimi iyileştirme ve midemdeki kısıthlıkları giderme gücü
ne sahipsiniz. Mide <ığrıma şifa verebilir misiniz? Kutsandım 
ve onurlandım. Te~ekkür ederim. Bu mantrayı kendi kendi
nize tekrar edin: Akupunktur noktaları, mide ağrımı iyileşti
rin; Akupunktur noktaları, mide ağrımı iyileştirin; Akupunk
tur noktaları, mide ağrımı iyileştirin; Akupunktur noktalan, 
mide ağrımı iyileştirin. 

Aynı zamanda küçük insanınızın mide ağrısı için aku
punktur tedavisi gördü~ünü gözünüzde canland•rın. iğne
lerin bedeninize girdi~ini, mide ağrısı için kullanılan aku
punktur noktalarını harekete geçirdiğini hissedin. Enerjini
zin dengelendiğini ve mide ağrınızın geçtiğini hissedin. Bu 
ruhsal akupunktur tedavisinPn fiziksel bir teaviye göre bazı 

belirgin avantailan vardır; 1) Kendiniz yönlendirebilirsiniz 
ve 2) mide ağrısına özgün akupunklur noktaları hakkında 

herhangi bir ~ey bilmeniz gerekmez. Doğru akupunktur 
noktalarının ruhları talebinize yanıt verecektir! 

DiZ AGRISINI KENDi KENDiNE iYiLEŞTIRME 

Evremel Meditasyon'u diz ağrısını kendi kendinize iyileştir
mede kullanmak için kendinizi karnınızın içinde oturan kü
çük bir insan olarak gözünüzde canlandırın. A~rıyan dize 
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yoğunla~ın; eğer her iki diz birden ağrıyorsa her seferinde 

birine yoğunla~tn. 

Küçük imanınızı, ağrıya11 diz üzerinde Bir El Yakın, Bir El 
Uzak şifa tekniğini uygularken gözünüzde canlandırın. (Bir 
El Yakın, Bir El Uzak şifa tekniğinin farklı uygulamaları için, 
bkz. Bölüm 7.) Eğer sağ diz ağrıyorsa, sağ elinizle sağ dizi
nizi on - on beş santim uzaktan gösterin. Bu sırnda da sol 
elinizi sol dizinizden otuz beş - elli santim uzakta ve ona ba
kacak biçimde tutun. Altın ı~ığın sağ dizinizden sol dizinize 
aktığını hayal edin. Karnınızın içindeki küçük insanınızın en 
az üç • be~ dakika kadar kendi kendini iyileştirdiğini gözü
nüzde canlandırın. işiniz bittiğinde, iyileşmek için kendini
ze son bir mesaj verin: Hao, Hao, Hao. Hao ("Hao" diye 
okunur) Çlnce'de "mükemmel" ya da "iyileş" anlamına ge

lir. 

AZiZLERDEN ŞiFA BULMA 

Geçtiğimiz birçok talimatlı Evrenşel Meditasyon' da kendini
zi iyileştirmek için karnınızdaki küçük insanı kullandınız. Bu 
teknik iyileşmek için yalnızca kendi ruhunuzu kullanmakla 
sınırlı değildir. Aynı zamanda bir Buda ya da azizden ~ifa is
teyebilirsiniz. Aynen kendi ruhunuzu karnınızda otururken 
gözünüzde canlandırdığınız gibi, s€vdiğiniz bir azizi de ora
ya gelip oturmaya davet edebilirsiniz. Bir azize konuksever
liğinizi sunduğunuzda inanılmaz bir takdis alacaksınız. 

Örneğin, Şefkat Tanrıçası Guan Yin'e ilahi Varlık t<ırafın
dan verilen yeni isim, ·"ruh bilgeliğinin aziz hizmetkarı'' an
lamına gelen Ling Hui Sheng Sh1'dir. Şöyle diyebilirsiniz: 
Ling Hui Sheng Shi'nin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, seni 
seviyorum. Mutlak hi:zmetin ve sevgin için te~ekkür ederim. 
Bana bir şifa takdisi vermen için seni karnıma gelip oturma
ya davet ediyorum. Lütfen -~ (rahatsızhğınızı belirtin) 
iyileştir. Çok te}ekkür ederim. 
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Tekrarlamaya başlayın: Ling Hui Sheng Shi, Ling Hui 

Sheng Stıi, Ling Hui Sheng Shi, Ling Hui Sheng Shi. .. tek
rarladığınız çözlerde Ling Hui Sheng Shi'ye olan sevginizi ve 

bağlılığınızı ifade edin. Ling Hui Sheng Shi'ye hizmetinizi 

:ı.unm.lyı dileyene kadar sözlerinizi tekrarlayın. Ne kadar 
uzun tekrar,arsanız, o kadar çok takdis alırsınız. Bitirmeye 

hazır oldu~unuzda Ling Hui Sheng Shi'ye teşekkür edin ve 
onu saygılı bir bfçimde ruh dünyasına geri gônderin: Te~ek

kür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Cong song. 

Gong song. Gong song. 

Eğer Üçüncü Göz'ünü.z açıksa Ling Hui Sheng Shi'nin 
gelip karnınıza oturduğunu ve sizi derhal kutsadığını net bir 
biçimde görürsünüz. Üçüncü Göz'ünüz açık değilse bile, 

bu güçlü Buda'nın karnınızda oturup şifa ve takdis verdiği
ni gözünüzde canlandırabilirsiniz. Bazı insanlar fiziksel tep

ki verebilir ve seğirme, karıncalanma ya da bedenlerinde ısı 

hissedebilirler. B;ızı insanlar ise hiçbir şey hissetmeyebilirler. 

Diğerleri hemen iyi hissetmeye ba~layabilir, ya da işaret~er 
kademeli olarak gelişebilir. Ne olursa olsun, ya da hiçbir şey 
olmasa bile, minnettar, sabırlı ve güvenli olun. Ling Hui 
Sheng Shi sizi kayıtsız şartsı;: sever ve hazır olanları ödüllen
dirir. 

BAŞKALARINI iYiLEŞTiRMEK İÇİN 

EVRENSEL MEDiTASYON 

Aşağıdaki egzersizlere hazırlanmak için. sırtınızı dikleştirin. 

Tam lotus ya da yarım Lotus pozisyonunda yere oturun (bk:ı. 

6. ve 7. Şekilled. ya da doğal bir biçimde bağdaş kurun. San
dalyeye de oturabilirsiniz. Rahat olun ama sırtınızı dik tutun. 
ve sandalyeye yaslanmayın. Dilinizi damağınıza yakın tutun 
ancak değdirmeyin. Ani.isünüzü hafitçe büzün. Gözlerinizi 
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kapayın ve gevşeyin. 

Hazır olduğunuzda şifa vermek istediğiniz kişiyi düşünün. 
Herhangi bir fiziksel, duygusal. zihinsel ya da ruhsal soruna 

şifa verilebilir. O kişiye ''merhaba" deyin: [Kişinin adt]'nın 
sevgili ruhu. zihni ve bedeni. seni seviyorum. Bir süreliğine 
gelip karnıma yerleşir misin? 

Bu kişiyi karnınızın içinde oturan küçük bir varlık ol.arak 
gözünüzde canlandırın ya da hayal edin. Karnınızın içinde 
oturan küçük insanı iyileşfüdiğinizl gözünüzde canlandırarak 
bu kişiye şifa verin. Eğer Üçüncü Göz'ünüz açıksa. küçük in
sanda meydana gelen değişiklikleri anında görürsünüz. Şifa

ya odaklanmış bir biçimde en az bir, ve mümkünse daha faz· 

la dakika harcayın. Başkalarını İyileştirmek lçin Evrensel Me· 
ditasyon' un nasıl kullanılacağına dair bazı örnekler aşağıda 
verilmiştir. 

BAŞ AGRISINI iYILEŞTIRME 

Eğer birinin baş ağrısını iyile~tirmek istiyorsanız, ~ifa dik

katinizi karnınıza yerleştirdiğiniz küçük insana verin. Onun

la konuşun: [lsinı]'in başının sevgili ruhu, zihni ve bedeni, 

seni seviyorum. Kendini iyileştirecek güce sahipsin_ iyi bir iş 

çıkar. Teşekkür ederim. Ardından evrenin 9ökkuşağı ren

gindeki ışık demetlerinin bu kişinin başından ayaklarına ka

dar aktığını dü~üııün. Sözleri tekrarlayarak şifayı güçlendi

rin: Gökkuşağı ışığı başım iyile~tirir. Gökkuşağı ışığı ba~ını 

iyileştirir. Gökkuşağı ışığı ba~ını iyileştirir. Gökkuşağı ışığı 

ba~ını iyileştirir. 
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DEPRESYONU IYiLEŞTiRME 

Sevdiğiniz birinin ya da bir arkada~ınızın depresyonda ol
duğunu düşünün; Ruh, Zihin ve Beden Şifası'na göre bura
hatsızlık, Mesaj Merkezi'ndeki bir enerji Lıkanıklığından kay
naklanır. Mesaj Merkezi, ya da kalp çakrası, göğsün ortasın
da yer alan yumruk büyüklü~ündeki bir ~merji mer~ezidir. 
Bu, kişinin ruhsal gelişiminin, özellikle de evrenle iletişimi
nin anahtarıdır. (Daha ayrıntılı bir tanım için, bkz. Bölüm 

7.) 

Karnınızdaki küçük insanın (arkadaşınızın) Mesaj Merke
zi'ni gözünüzde canlandırın ya da hayal edin. Küçük insa
nın Mesaj Merkezi'ne bazı güçlü şifa teknikleri uygulayaca~
sınız. Evrenin altın ışığının onun Me.saj Merkezi'nden karnı
na doğru aktığını gözünüzde canlandırın. Aynı zamanda, 
Çince'de üç (san) ve dokuz (do) rakamlarını ifade eden, 
san co, san cio, san cio kelimelerini tekrarlayın. San ve cio 
sırasıyla göğüsteki ve alt karın bölge.sindeki hücresel titreşi
mi harekete geçirir. Aynı zamanda :ı-u sözleri de tekrarlaya
bilirsiniz: Altın ışık akıyor. Altın ışık akıyor. Altın ışık akıyor. 

Altın ışık akıyor. 

Arkadaşınızın depresyonunu iyileştirmek için tüm bu şi
fa tekniklerini en az bir dakika boyunca eşzarnanlı olarak 
uygulayın. Depresyonun iyile:ı-mesi bir miktar zaman alabi

leceğinden sıklıkla }ifa verin. 

KARACIGER SORUNLARINI iYILEŞTIRMEK 

Hepatit gibi bir kar.:ıciğer rahatsızlığı çeken arkadaşınızın 
ruhunu, zihnini ve bedenini çağırın. Arkadaşınızı, karn111ız
da oturan küçük bir insan olarak canlandırın. Şu özel rica
nızla birlikte bu küçük insanın iyile~mesine yoğunla:ı-ın: Ev-
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rendeki en parlak yeşil ışığın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, 
karnıma ve arkadaşımın karaciğerine gelip oradaki tüm tı

ka nıkhkları giderebilir misin? 

Küçük insanın karaciğerinin en parlak yeşrl ışıkla parladı
ğını ve iyileştiğini hayal edin. Aynı anda, sevgiyle ve şefkat
le tekrar edin: Parlak yeşil ışık, _'ın (arkadaşınızın ismini 
söyleyin) karaciğerine şifa ver. Parlak yeşil ışık, _ 'ın (ar
kadaşınızın ismini söyleyin) karaciğerine şifa ver. Parlak ye
şil ı~ık, arkadaşım _'ın (arkadaşınızın ismini söyleyin) ka
raciğerine şita ver. Parlak yeşil ı~ık, arkadaşım __ 'ın (arka
daşınızın ismini söyleyin) karaci~erlııe şifa ver. Eğer Üçüncü 
Göz'ünüz açıksa, karaciğer hücrelerinin bu çağrıya karşılık 
verip iyileşmeye başladıklarını göreceksiniz. 

EVRENDEN ŞiFA BULMAK 

Bu egzersizde başkalarına şifa vermesi için okyanusu çağıra
caksınız. isterseniz güneşi, ayı veya en sevdiğiniz gül a~acı
nı da kolaylıkla çağırabilirsiniz. Daha önce olduğu gibi ~ifa 
vermek istediğiniz kişinin ruhunu, zihnini ve bedenini çağı
rın ve onu karnınıza yerleştirin. Onu içinizdeki küçük bir in
san olarak görün. 

Evrenden şifa dileyin: Okyanusun sevgili ruhu, zihni ve 
bedeni, seni seviyorum. Lütfen karnıma gel. __ 'ı (arkada
şınızın ismini söyleyin) iyileştirmek için inanılmaz bir güce 
sahipsin. Onu baştan aşağı, deriden kemi~e kadar yıkaya
rak temizler misin? Onu tamamen yıka. Tüm enerji tıkanık
lıklarını ve ruhsal tıkanıklıkları ortadan kaldır. 

Temiz okyanus sularının evremel ışığının karnınızdaki 

küçük insanı yıkadığını ve temizlediğini hayal edin. Evrensel 
ışık, dalgalarla ve sularla içinizdeki küçük insanı tekrar Lek
rar yıkar. Aynı anda, şifa veren nıantrayı tekrarlayın: Okya-
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nus sulan, onun ruhunu, zihnini ve bedenini temizler. Ok
yanus sulan, onun ruhunu, zihnini ve bedenini temizler. 
Okyanus suları, onun ruhunu, zihnini ve bedenini temizler. 
Okyanus suları, onun ruhunu, zihnini ve bedenini temizler. 

Başkalarını iyileştirmek İçin Evrensel M~ditasyon'un tüm bu 
egzersizleri, kendi kendinizi iyileştirmek için de rahatlıkla uygula
nabilir. Yalnızca kendinizi, kendi küçük halinizi veya ruhunuzu kar
nınızda canlandırın. Yartıcı olun ve Evrensel Meditasyon' dan keyif 

alın. 

GRUP ŞIFASI İÇİN EVRENSEL MEDiTASYON 

Sıradaki egzersizlere hazJrlanmak için dik oturun. Tam 

veya yarım lotus pozisyonunda yere yerleşin (bkz. 6. ve 7. 

Şekiller) veya doğal bir biçimde bağdaş kurun. Bir sandalye

ye de oturabilirsiniz veya ayaklarınızı omuz genişliğinde açıp 

hafifçe dizlerinizi kırarak ayakta da durabilirsiniz. Rahat 

olun. ancak sırtınızı dik tutun ve sandalyeye yaslanmayın. 

Dilinizin ucunu damağınıza yakın tutun, ancak değdirmeyin. 

Anüsünüz.ü hafifçe büzün. Gö:z.leriniz.i kapaytn ve gevşeyin. 

Grup şif.ası sunarken grup içinde sizinle birlikte yer alan 

kaç kişinin olduğu önemli değildir. Grup şifasını ister beş, 

ister elli, isterseniz beş bin kişiyle yapın, uygulanacak pren

sipler aynıdır. Grup şifası için Evrensel Meditasyon'u uygu

larken karnınıza tek bir ki.şiyi yerleştirmek yerine istediğiniz 

sayıda kişiyi yerleştirin ve hepsine şifa verin. Bu tekniği, sa

hip oldukları hastalıklarla bağlantısız olarak aynı anda çok 

sayıda insanı iyileştirmek için kullanabilirsiniz. 

Önce şifa vermek istediğiniz insan grubuna bakın. Onları 

zihninize yerleştirin ve ~sessizce) karnınıza davet edin. Grup

taki herkesin sevgili ruhu. zihni ve bedeni. hepiniz Alt Dan 
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Tian 'ıma gelebilir misiniz? Herkesin sistemlerinin. organları

nın ve hücrelerinin ruhları. zihinleri ve bedenleri, sizi seviyo

rum. Kendinizi iyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir is çıka· 
rın. Teşekkür ederim. 

Tüm evrenin ruh ışığının karnınıza doğru aktıgını hayal 

edin. Evrensel Ling Guang (ruh ışıgıl herkese sistemlerinde

ki, organlarındaki ve hücrelerindeki tıkamklıkları temizleme

leri için şifa takdislerini verir. Bir dakika boyun(a şifa mant

rası Ling Guang'ı tekrar edin: Ling Guang. Ling Guang. Ling 
Guang, Ling Guang. ruh ışığı, ruh ışıgı. ruh ışığı, ruh ışığı. 

Bir diğer şifa veren canlandırma ile karnınızdaki tüm kü

çük insanlar için yürüttüğünüz grup şifasına devam edin: Ev
renin altın suyunun sevgili ruhu, zihni ve bedeni, seni sevi

yorum. Karnıma gelip herkesi kutsayabilir misin? Herkesi yı

ka ve temizle. Herkesin ruhunu, zihnini ve bedenini yıka. Fi

ziksel tıkanıklıklarını yok et. Ruhsal tıkanıklıklarını yok et. 

Onurlandım ve kutsandım; minnettarım. Teşekkür ederim. 

Evrenden karnınıza akan ve herkesin ruhunu. zihnini ve 

bedenini yıkayan altın suyu ve altın ışığı hayal edin. Küçük 

insanlar altın suyla yıkanıp temizlenirken, istediğiniz kadar 

uzun süre tekrarlayın: Altın su herkesin ruhunu, ı.ihnini ve 

bedenini yıkıyor. altın su herkesin ruhunu, zihnini ve bede

nini yıkıyor, altın su herkesin ruhunu, zihnini ve bedenini yı· 

kıyar. altın su herkesin ruhunu, zihnini ve bedenini yıkıyor. 

Az önce Grup Şifası İçin Evrensel Meditasyon'un sırrını 
öğrendiniz. Her zaman esnek ve yaratıcı olmayı unutmayın. 

Pratik yapın. Milyonlarca insan acı çekiyor; onlara hizmet et· 
mek ve onları kutsamak için kalbinizi kullanın, İnsanlar bu 

kutsal yöntemle grup şifası sunmayı öğrendikçe. dünyanın 

ac:Jarı çok daha hızlı azalacak. Dünya barışına da o kadar kı· 

sa sürede kavuşacağız. Um.arım grup şifasının bilgeliğini ve 

gücünü. evrene verdiğiniz hizmetin bir parçası olarak kulla

nırsınız. 
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UZAKTAN ŞiFA iÇİN EVRENSEL MEDİTASYON 

Sıradaki egzersizlere hazırlanmak için dik oturun. Tam veya 

yarım lotus pozisyonunda yere yerleşin (bkz. 6. ve 7. 

Şekiller) veya doğal bir biçimde bağdaş kurun. Bir sandalye· 

ye de oturabilirsiniz. Rahat olun, ancak sırtınızı dik tutun ve 

sandalyeye yaslanmayın. Dilinizin ucunu damağınıza yakın 

tutun. ancak değdirmeyin. Anüsünüzü hafifçe büzün. Gözle
rinizi kapayın ve gevşeyin. 

Uzaktan şifa da grup şifası ile aynı şekilde sunulur_ Tek 

fark, şifa vermek istediğiniz kişinin veya grubun fiziksel an· 
lamda sizinle aynı mekanda bulunmamasıdır. Örneğin, artık 

yurtdışmda yaşamakta olan iyi bir arkadaşınıza uzaktan şifa 

sunabilirsiniz. Veya sizin katılmadığınız bir aile toplantısın

daki tüm .:ıkrabalarmıza şifa verebilirsiniz. Herhangi bir kişi

ye veya sayı sınırlaması olmaksızın bir grup insana grup şifa

sı uygulayabilirsiniz. Bu yöntem işe yaramaktadır, çünkü iyi
leştirmek istediğiniz kişinin veya grubun ruhlarına şifa verir· 
siniz. 

Uzaktan şifa sunmak için, şifa vermek istediğiniz kişiyi ve

ya grubu düşünün. Bu kişiyi veya grubu zihninizde canlandı

rın ve bir yandan onları karnımza yerleştirirken, bir yandan 

da onlarla konuşun: __ 'm [ki.şinin veya gruptakilerin isim· 

!erini söyleyin) sevgili ruhu. zihni ve bedeni. karnıma gelebi

lir misin? Sana sevgi ve şifa sunmama İ7-İn ver. Evrensel Sev

gi mantrasmın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, karnımdaki her

kesi kutsayabilir misin? Onlara hizmet et. onları iyileştir ve 

kutsa. Teşekkür ederim. Ardından ontlra sevginizi ve şefka

tinizi verin ve tekrar edin: evrensel sevgi, evrensel sevgi. ev
rensel sevgi, evrensel sevgi. 

Tekrar yaparken evrensel sevginin karnınıza yerleştirdiği· 

niz insanların tüm tıkamklıklarını erittiğini hayal edin. Eğer 

Üçüncü Göz'ünüz açıksa, evrensel sevginin takdisi, etkileri· 

ni göstermeye başlarken inanılmaz. görüntüler izleyebilirsi-
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niz. Herkesten kendi kendilerini iyileştirmelerini isteyerek 

daha fazla şita sunabilirsiniz: Karnımdaki herkesin sevgili ru
hu. zihni ve bedeni, sizi seviyorum. Kendinizi iyileştirme gü
cüne sahipsiniz. İyi bir iş çıkarın. Teşekkür ederim. Ardından 
üst üste tekrar edin: Kendinizi iyileştirme gücüne sahipsiniz. 

Kendinizi iyileştirme gücüne sahipsiniz. Kendinizi iyileştirme 

gücüne sahipsiniz. Kendinizi iyileştirme gücüne sahipsiniz. 

İyi bir 1ş çıkarın. İyi bir iş çıkarın. İyi bir iş çıkarın. iyi bir iş 
çıkarın. Sizi seviyorum. size şifa sunuyorum ve teşekkür edi

yorum. Sizi seviyorum. size şifa sunuyorum ve teşekkür edi

yorum. Sizi seviyorum. size şita sunuyorum ve teşekkür edi· 

yorum. Sizi seviyorum, size şifa sunuyorum ve teşekkür edi

yorum. 

Sizi seviyorum, size şifa sunuyorum ve teşekkür ediyo
rum, Ruh, Zihin ve Beden Şifası'nın anahtar mantrasıdır. Si· 
fa verirken esnek olmayı unı..ıtm.ıym. Yaratıcı olun. Uzaktan 

.şifayı istediğiniz herkese veya her şeye, evcil hayvanınız.a, 

bahçenize veya iş yaşarnmıza uygulayın. Başkalarınm da 

uzaktan şifa sunabilmeleri için bu tekniği onlara da öğretin. 

OLUMSUZLUGU GiDERMEK İÇiN 
EVRENSEL MEDiTASYON 

Buraya kadar gösterilen Evrensel Meditasyon örneklerinin 

çoğu fiziksel bedenin iyileştirilmesine odaklanıyordu. Ancak 

Evrensel Meditasyon pek de fiziksel rahatsızhklarla. sınırlı sa

yılmaz. Bu bölümde yer alan Evrensel Meditasyonların kala· 

m duygusal. zihinsel ve ruhsal bedenlere hitap ediyor ve özel 

ilişkilerinizle iş yaşamınm içeriyor. 

Sıradaki egzersjzlere hazırlanmak için dik oturun. Tam 

veya yarım lotus pozisyonunda yere yerleşin veya doğal bir 

biçimde bağdaş kurun. Bir sandalyeye de oturabilirsiniz. Ra-
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hat olun, ancak sırtınızı dik tutun ve sandalyeye yasLınma
yın. Dilinizin ucunu damagınız.a yakın tutun, ancak değdir
meyin. Anüsünüzü hafifçe büzün. Gözlerinizi kapayın ve 
gevşeyin. 

Olumsuzluk, sevgi dolu, pozitif, yardımcı veya yapıcı ol
mayan her şey şeklinde canımlanabilir. Olumsuz düşüncele
riniz, eğilimleriniz veya davranışlarınız olabilir. Olumsuzluk, 
öfke, açgözlülük, kıskançlık veya insana mutsuzluk veren 
tüm diğer ıuh hallerinin şekline bürünebilir. Belki de kendi
nizi kötü davranırken, aşırı eleştirirken, sabırsız davranırken 

veya bencillik yaparken bulabilirsiniz. Belki de kendinizi kay
bediyor, iş arkadaşınızla tartışıyor, yalan söylüyor veya dur
maksızın kumar oynuyorsunuzdur. Olumsuzluk kendini çok 
farklı şekillerde gösterebilir. 

Yaşamımzdan çıkarmak istediğiniz olumsuzlukları düşü

nün. Bunların üzerinde tek tek çalışmak için Evrensel Medi
tasyon 'u kullanabilirsiniz. Bunun tekniği olumsuzluğu karnı
nıza davet etmek ve onu sevgi ve ışıkla dönüştürmektir. Bu
nu yeterli sıklıkta yapın ve yaşamınızı dönüştürün. 

KISKANÇLIGI iYiLEŞTIRMEK 

Örneğin kıskançlığı çağırarak gelip karnınıza yerleşmesini 
isteyebilirsiniz. Her ne kadar acı verici bir deneyim olabilse 
de kıskançlık da dahil her ~ey bir ruha sahiptir. Sesli bir bi
çimde şöyle söyleyin: kıskançlıgın sevgili ruhu, zihni ve be
deni, karnıma gelebilir misin? Senden ışığa dönmeni istiyo
rum. Bunu yapabilirsin. Sevg;ıt koruyucu melekler, beni 

kutsayabilir misiniz? Kıskançlığımı iyileştiri~. Onu ışığa dö
nüştürün. Kıskançhğı kalbinıderı, zitmimden ve ruhumdan 
çıkarın. kut5andım. Teşekkür ederim. 

Kıskançlığın bedeninin, karnınızda oturduğunu hayal 
edin. Onu dik dik bakan yeşil bir canavara benzetebilirsiniz. 
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Koruyucu melekleri, ışıklarını yansıtmaları ve şifa takdisleri· 
ni sunmaları için karnınıza davet edin. Evrendeki diğer gö
rüntüleri ve ruhları da üz.erinde çalı~llğınız olumsuzluğu 

kutsamaları ve dönüştürmeleri için karnınıza davet edin. Ve 
şöyle tekrarlayın: Koruyu<:u meleklerin ışığı. Koruyucu me

leklerin LŞığı. Koruyucu m€1eklerin ı~ığı. Koruyucu melekle
rin ışığı. Sevgi ve ışık. Sevgi ve ışık. Sevgi ve ışık. Sevgi ve 

ışık. 

Bu şifa tekniğini yaşamınızdan çıkarmak istediğiniz her 
bir olumsuzluk için tekrar edebilirsiniz. Olumsuzluğu dö
nüştürmek için kendi mantralarınızı yaratın ve tekrarlayın. 

Sık sık ve istedi~iniz kadar uzun süre tekrar yapın. Zamanla 
olumsuzlukların yaşamınızdan silindiğini göreceksiniz. Da

ha mutlu, sağlıklı ve iyi bir ruh olacaksınız. 

Bu tekniğin altında yatan bilgelik şudur: Eğer biri başa
rılı ise, bunun arkasında ruhsal sebepler vardır. Eğer biri ba
şarısızsa, bunun arkasında da rulisal sebepler vardır. Başını
za gelen önemli şeylerin hemen hemen hepsinin ruhsal se
bepleri vardır. Eğer başkaları başarılıysa veya sizi kıskandı

ran başka özelliklere s<.'lhiplerse, onların elde ettikleri şeyle
rin ilahi Varlık'tan ve evrenden gelen birer nimet o~duğunu 
bilin. Kıskançlık, ya~amırnzdaki hiçbFr ~eyi geliştirmez, o 

yüzden en iyisi bundan kurtulmaktır. 

EGOYU iYiLEŞTIRMEK 

Olumsuzluğun brr diğer örneği çok büyük bir egoya sahip 
olmaktır. Sürekli olarak şöyle düşünen btr insan olabilirsiniz: 
Ben erı iyisiyim. Kimse benden daha mükemmel değil. Bir 

açıdan bakıldığında bu, kıskançlığın arka yüzüdür. Sahip ol
duğunuz her şey, elde ettiğiniz tüm ba}arılar ilahi Varlık'tan 
ve evrenden size verilen birer nimettir. Bunlar başarınızın 
esas sebepleri ve kaynaklarıdır. Hiçbir şeyden gurur duyma-

137 



yın. Alçakgönüllülük, kişisel gelişim için vazgeçilmezdir. 

Eğer üzerinde çalı~mak istediğiniz büyük bir egonuz var
sa, kendinizi karnınızda oturan küçük bir in.san olarak hayal 
edin. Evrensel bir hizmetkar olduğunuw düşünün ve ken· 
dirıize şöyle söyleyin: Ben evrensel bir hizmetkarım. Sen ev
rensel bir hizrnetkarsın. Herkei ve her şey evremel birer hiz
metkardır. Ben hizmet etmek için buradayım. Tekrar yapa· 
rak bu mesajı güçlendirin: evrensel hizmetkar, evrensel hiz
metkar, evrensel hizmetkar, evrensel hizmetkar. En azırıdan 
bir dakika boyunca tekrarlayın. Bitirdiğinizde ilahi Varlık' a 
ve evrene size verdikleri nimetler için teşekkür edin. Eğer bu 
njmetler olmasaydı, bugün bulunduğunuz yere ula~mak 
çok zor olurdu. Bir dakika veya daha uzun blr süre boyun· 
ca minnettarlığınızı ifade edin: Teşekkür ederim. Te~ekkür 
ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kutsandım. 

Kulsandım. l<utsandım. Kutsandım. Onurlandım. Onurlan

dım. Onurlandım. Onurlandım. Minnettarlık, ba~arınızın 

devamının garantisidir. Alçakgönüllülük ve minnettarlık bir 
araya geldiklerinde egonuzun ba~larından kurtulmanın 

anahtarı olurlar. 

Bu çok önemli bir egzersiz oldugu için Evrensel Meditas

yon 'un olumsuzlukları nasıl gidereceğini özetlememe izin ve· 
rin: 

• Olumsuzlukları karmnıza çağırın. 

• Onları iyileştirmek için İlahi Varlık'm ve evrenin ışığını kul
lanın. 

• Olumsuzlukları gidermenin altın anahtarı olan sevgi ve ışık 
manrrasını tekrarlayın: sevgi ve ı.şık, sevgi ve ışık, sevgi ve 

ışık, sevgi ve ışık. 

• İlahi Varltk'a ve evrene teşekkür edin. Teşekkür ederim. 
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 
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Sevginin ve ışığın gücü karnınıza yerleştirdiğiniz olumsuz

ltıklarm içine akar ve onları anında ışığa dönüştürur. Uma

rım Evrensel Meditasyon size iyi hizmet eder. 

KARMANIN TEMiZLENMESi iÇiN 
EVRENSEL MEDIT ASYON 

Bölüm 1 'de anlatıldığı gibi, verdiğiniz hizmetler, başkalarına 
ve evrene yaptığınız her şey ruhsal dünyada kayıt altına alın
maktadır. Sevginizi ifade etmek, nezaket göstermek ve baş
kalarına yardım etmek gibi iyi hizmetler sizin erdemlerinizi. 

yani karmanız.ı veya te'nizi oluşturur. Öldürmek. ihanet et

mek ve başkalarına zarar vermek ya da öfkeli veya kindar ol

mak gibi kötü hizmetler, ruhsal tıb.mklıklar ve kötü karma 

olarak taşıyacağınız ruhs.ıl borçlar dogurur. 

Tekrar gözden geçirmek gerekirse; erdemler ruhunuzu 

besler, ancak kötü karma ruhunuza zarar verir ve yolculuğu
nuzu engelier. Kötü karma. ruhsal bir tıkanıklıktır. Öldüğü
nüzde ruhunuz biriktirdiğiniz. erdemlere ve karmaya göre 

yargılanır. Ruhunuz ne kadar az kötü karma taşırsa yaşamı

nız o kadar mutlu, sağlıklı ve kolay geçer. Bu yalnızca şu an

ki yaşamınız için değil. aynı zamanda gelecekteki yaşamları
nız için de geçerlidir. Kötü karma. sizin soyunuzdan doğacak 
olanların da yaşamlarmı etkileyecektir. 

Üzerinizde taşıdığınız kötü karmayı temizleyerek onu alt 

edebilirsiniz. Evrensel Meditasyon hem kendi kötü karmam
zı. hem de başkalarınınkileri temizlemek için size gizli bir 

araç sunuyor. Bazı insanlar Karmanın Temizlenmesi İçin Ev

rensel Meditasyon'u uyguladıktan sonra mucizevi bir biçim

de şifaya kavuşur veya kutsanırlar. Bazılarının ise önemli so

nuçlar hissetmeleri veya fark etmekri için çok sayıda pratik 
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yapmaları gerekebilir. Ruh, Zihin ve Beden Şitası'nın tüm 

ruhsal araçlarını kullanırken yaptıgınız gibi samimi ve min
nettar olun, ve beklentilerden sıyrılın. 

Sıradaki egzersizlere hazırlanmak için dik oturun. Tam 

veya yarım lotus pozisyonunda yere yerleşin veya doğal bir 

biçimde bağdaş kurun. Bir sandalyeye de oturabilirsiniz. Ra

hat olun, ancak sırtınızı dik tutun ve sanda.iyeye yaslanma

yın. Dilinizin ucunu damağınıza yakın tutun, ancak değdir
meyin. Anüsünüzü hafifçe büzün. Gözlerinizi kapayın ve 
gevşeyin. 

BAGIŞLAMA DiLEYIN 

Bağıılamayı sevmek, karmayı temizlemenin arıahtarıdff. Bu 
gizli bilgeliğin iki yönü vardır: Bağışlanmak ve başkalarını 
bağı~lamak. Önce başkalarından bağışlanmayı dilemekle 
ba~layatım. 

Başkalarından samimiyetle ve alçakgönüllülükle ba· 
~ışlanma dileyin. Şimdfye kadar bilinçli veya bilinçsiz olarak 
zarar verdiğiniz tüm ruhları gözünüzde canlandırarak baş
layın. Onları çağırın ve karnınıza yerleştirin: Bu yaşamımda 
ve geçmiş ya}amlarımda şimdiye kadar incittiğim, zarar 
verdiğim veya çıkar sağladığım herkes ve her şeyin sevgili 
ruhu, zihni ve bedeni, karnıma gelebilir misiniz? Sizi seviyo
rum. Sizden tüm samimiyetimle bütün yaşamlarımda yap
tığım hatalannıı bağışlamanızı diliyorum. Lütfen beni ba· 
ğı~layın. Özür dilerim. 

ilahi ışıktan karnınıza gelmesini ve bu ruhların size uzat
tığı bağı~lamayı kutsamasını isteyin. Tanrı'nııı ıjığmın kut
sama kazanmak için tekrar edin: Tamı'nın ışığı. Tanrı'nın 

ışığı. Tanrı'nın ışığı. Tanrı'nırı ışığı veya ilahi ı~ık, ilahi ışık, 

ilahi ışı~, ilahi ı~ık veya evrensel ışık, evrensel ışık, evrensel 
ışık, evrensel ışık. ışığın slzi ve ı:<ırar verdiğiniz herkesi kut-
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sam.asını isteyin. En azından bir dakika boyunca tekrar ya
pın. Bitirdiğinizde ~ize verdikleri sevgi ve kutsama için ı~ığa 
ve tüm ruhlara teşekkür edin. Ardından ruhları saygıyla ge
ri gönderin. Teşel<l<ür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür 
ederim. Gong song. Gong .song. Gong song. 

Samimiyet ve dürüstlük derecenize bağlı olarak karnını
za çağırdığınız ruhların pek çoğu sizi bağışlayabilir. Eğer 
bağışlanır-.anız, \(ut.~anırsınız. Ne kadar çok ruh sizi bağı~lar
sa, o kadar iyi şifa sonuçları elde edersiniz Eğer ilk seferin
de bazı ruhlar sizi bağışlamazsa, bu asla bağıilarnayacakla
rı anlamına gelmez. Daha fazla uğraşmahsımz. Belki de tek
rar bağışlanma dilemeniz gerekmektedir. Belki de karma 
borcunuzu ödemek için daha fazla hizmet sunmahsmız. 

Eğer çok büyük bir hata y.;ıpt1ysanız, büyük acılara se
bep olduysanız ve hatta birini öldürdüyseniz, yalnızca ba
ğışlanma dilemek nadiren yeterli olur. Zarar verdiğiniz ru
ha, erdemlerinizden bazılarını, yani iyi hizmet ettiğinize d.;ı
ir tutulan kayıtların bir kısmını vermeniz gerekebilir. Erdem
lerinizi nasıl baş\(alarına verebilirsiniz? Yalmıca ilahi Var
lık'tan ve ruhsal dünyadan erdem bankanızdaki iyi karma
nın bir kısmını, borçlu olduğunuz ruhlara aktarmalarını is
teyin. Şöyle söyleyebilirsiniz; "Sevgili Tanrı, erdemlerimi -

(şu insana) ver." 
Kendi erdemlerinizi başkalarına alc:tardıktan sonra yaşa

mınızda zorlu mücadeleler deneyimleyebilirsiniz. Kalp kırık
lıkları, hastalıklar, itıas, ba~arısızlık - her türlü şey başınıza 
gelebilir. Karmanızı temizlemek için fiziksel, duygusal, zi
hinsel veya ruhsal acılar çekebilirsiniz. Mücadeleler, acı ve 
zorluklar; bunların hepsi karmanızı temizleme sürecinin bir 
parçasıdır. Bu olaylara engel olamazsınız. Bu ya~amınızd.;ı 
değilse bile bundan sonraki ya~amınızda kendi erdemlerini
zi, borçlu olduğunuz ruhlara vermek zorundasınız. Ruhsal 
yasalar dddidir. Karma kendiliğinden temizlenmez. Bedeli 

ödenmelidir. 

\41 



BAŞKALARINI BAGIŞLAYIN 

Karmayı temizlemenin ikinci adımı size borçlanmış olanları 
bağışlamaktır. Bağı~lamanıza ihtiyaç duyan tüm ruhları 

canlandırın ve karnınıza çağırın. Ya~amlarım boyunca bana 
zarar vermiş olan, üzerimden ç~kar sağlayan veya beni inci
ten herkesin ve her şeyin sevgifi ruhu, zihni ve bedeni, kar
nıma gelebilir misiniz? Sizi seviyorum. Sizi bütünüyle bağış
lıyorum. Bana ödemeniz gereken hiç bir bedel yok. 

Ardından şimdiye kadar sizi incitmiş olan tüm ruhları 

bağışlayın. Onları bütünüyle ve kar~ılıksız olarak bağı~layın. 
Bu, karmanızı temizlemek için kesinlikle vazgeçilmezdir. 
Yalnızca kelimeleri söylemekle kalmayın. Gerçekten de ba
ğı~lamanız~ sunun. Onları bağışlarkeıı, Tanrı'ııın ışığı veya 
evrensel ışık diye tekrar ederek ilahi Varlık'ın takdislerini ta· 
lep edin. En azından bir dakika boyunca veya sizin tercihi
nize bağlı olarak daha da uzun süre tekrar yapııı. 

Başkalarını karşılıksız olarak ba~ışlarken, bir ~eyler kay
bettiğinizi veya sizden taydalanıldı~ım asla düşünmeyin. 
Eğer ba~kalarına veya topluma yarar sağlayacak bir hizmet 
sunarsanız, maddi dünyada para veya mülk şeklinde bir 
karşılık alamayabilirsiniz, ancak inanılmaz ruhsal kutsanma 
kazarnrsıııız. Örne~in, ciddi bir hastalıktan veya yaralanma
dan kurtulabilirsiniz; ili~kileriniz kutsanmış olabilir; iş yaşa

mınızda her şey yoluna girer; daha sa~hklı olursunuz veya 
daha uzun bir yaşcım sürersiniz; felaketler engellenir ve ya
şamınızda pek çok başka nimetle ödüllendirilirsiniz. 

Cennet Adildir 

Bölüm l'de gördüğümüz gibi. ünlü bir antik Çin deyişi. az 

önce açLk!adığım ilkeleri en iyi şekilde özetlemektedir: Cen-
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net adildir. Cennet' te yaşamdaki her şeyin bir bydı vardır. 
Cennet tüm hatalarınızı ve iyi davranışlarınızı bilir, telafi et

mek için gösterdiğiniz çabaların, özellikle karşıhksız bağışla
manın farkındadır. Yaşamımzdaki bir şeyleri düzelttiğinizde 
bir gün, sizden habersiz bir biçimde İlahi Varlık ve Cennet 

size sayıstz kutsama sunacaktır. Ne kadar kutsanmış olduğu
nuzu ancak sonradan fark edersiniz. 

Unutmayın, başarı ve felaket aynı anda gerçekleşir. Fela

ketler geldiğinde, karmanız temizlenir. Felaketler ve tıkanık
hklar, karmanız tamamen temizlenene kadar sona ermez, an

cak bu çok uzun bir zamanınızı, belki y1llarınızı veya birkaç 

yaşamınızı alabilir. Yine de kötü karmadan kurtubnak için 

çabaladığınızda, daha az felaketle karşılaşırsınız ve yaşamınız 

daha fazla kutsanır. 

Evrensel Hizmet Zorunludur 

Karmanın Temizlenmesi İçin Evrensel Meditasyon, size kar

mamzı temizlemek için iki pratik araç sunmaktadır: Zarar 

verdiklerinizden bağı.şlanma dilemek ve size zarar verenleri 

bağışlamak. Bağışlamanın bu iki yönü karmanızı temizlemek 

amacıy!a karşılıksız ol.arak uygulanmalıdtr Bağışlamanın bu 
iki yönü ile ilgili sık sık pratik yapın. Her ne kadar karmanın 
temizlenmesi yıUarınızı, hatta tüm yaşamınm alabilecek ka

demeli bir süreçse de (sonuçta pek çok yaşamımı boyunca 

karma biriktirdiniz), karştlığında alacağınız ödüllere paha bi

çilemez. Karşılıksız bağışlama, şifa ve yaşamınızın her alanın
da kutsanma getirecek. 

Karmanızı temizlemek, şifa bulmak ve kutsanmak için Ev

rensel Hizmetin Evrensel Yasası'nı da takip etmek zorunda 
olduğunuzu aklınızdan çıkarmayın. Sürekli olarak evrensel 

sevgiyi, bağışlamayı, barışı, şifayı. takdisi, uyumu ve aydın-
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!anmayı da içeren karşılıksız evrensel hizmet sunun. Şikayet 

etmeyin ve zorunluluk hissetmeyin. Bı.ı basit kuralları takip 

edin ve size vermiş olduğum araçları kullanın. Bu, karmanı

zı temizlemenin, yaşamınızı geliştirmenin ve yokuluğunuzu 

kutsamanın en pratik ve doğrudan amaca götüren yoludur. 

YAŞAMINIZI DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN 
EVRENSEL MEDiTASYON 

Yaşam dönüşümü için Evrensel Meditasyon'u kullanmanın 

amacı, kişinin daha dolu dolu ve anlamlı bir yaşam sürdüre

bilmesi için ruhunun. zihninin ve bedeninin arındırılmasıdır. 
TaocuLır bu süreci maden cevherinin altına dönüştürülmesi

ne benzetirler. İnsan, altını s.aflaştırabilmek için fazlalıklar
dan ve pisliklerden kurtulmalıdır. Bu, "sa{ altın"a ulaşana ka

dar her başarılı arındırma aşamasında daha saf bir ürüne 

ı.ılaştığınız, hiç durmaksızın devam eden bir süreçlir. Ruhsal 

yolculuğa çıkmış olanlar için yaşamın dönüştürülmesi, ruhun 
dönüştürülmesini laydmlanma), zihnin dönüştürülmesini 

(zihnin temizlenmesi!, ve bedenin dönüştürülmesini (ölüm

süz beden) içerir. 

Gündelik yaşamda yaşamtntzın dönuşturülmesi, daha faz
la ilahi ışık ve sevgiyle doldurabilmek için yaşamın arındırıl

masını ifade eder. Yaşamını:ım her alanını - sağlık, iş yaşa" 

mı. ilişkiler, çatışmalar - daha sevgi dolu ve uyumlu bir ha

le dönüştürme gücüne sahipsiniz. Bunun sonucunda ise şifa 

gelecektir. 

Sıradaki egzersizlerin her birine hazırlanmak için tam ve

ya yarım lotus poz.isyonunda yere oturun veya doğal bir bi· 

çimde bağdaş kurun. Bir sandalyeye de otmabilirsiniz. Rahat 

olun, ancak sırtınızı dik tutun ve sandalyeye yaslanmayın. 

Dilinizin ucunu damağınıza yakın tutun, .ancak değdirmeyin. 

Anüsünüzü hafifçe büzün. Gözlerinizi kapayın ve gevşeyin. 
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ILIŞKiLERI DÖNÜŞTÜRMEK 

ilişkilerinizle ilgili olarak yaşamınızı dönüştürmek içjn size 
bir örnek göstermeme izin verin. E~er sevdiğiniz insanla ve· 
ya eşinizle bir sorununuz varsa, bunun Evrensel Meditasyon 

ile çözümlenmesini sağlayabilirsiniz. 

Eşinizi gözünüzde canlandırın. onu karnımza çağırın ve 
buraya yerleştirdiğiniz küçük insanla sorununuzu tartışın: 

__ 'ın [eşinizin ismini belirtin] sevgili ruhu, zihni ve bede

ni, karnıma gelebilir misin? Seni seviyorum. Bir sorunumuz 
var. Bunun hakkında konu}alım. Ben durumu şu şekilde gö
rüyorum, sen başka şekilde görüyorsun. Bunu nasıl çözebi· 
liriz? Ortada buluşalım. Şimdi ikimiz de bu sorunun ve çö
zümünün sorumlulu~unu alalım. 

Karnınızda durumu birlikte gözden geçirdi~inizi ve her 
şeyi konu~tuğunuzu hayal edin. Önce sizin oynadığınız ro
lü anlamaya çalı~ın. Belki de bu soruna katkıda bulunan bir 
şey yaptınız veya söylediniz. E:ğer başka şeyler söyleseydtniz 
veya başka ~ekilde davransaydınız belki de bu sorun önle
nebilirdi. Kendi zayıflıklarınızı bulun. Uygumuz davranışla
rınızı ve hareketlerinizi kabullenin. Hatalarınız için özür di
leyin. Bunların hepsini sevgiyle ve bağışlamayla yapın. Böy
lece uyum ve çözüm çok daha çabuk gelecektir. Birbiriniz
den şikayet etmediğinizden emin olun. Canlandırmanıza 
devam ederken her ikinizin de hareketlerinizin sorumlulu

ğunu aldığını hayal edin. Evrenden ilişkinizi kutsamasını is
teyin. Sevginin, bağışlamanın ve uyumun her ikinizi de kut

samasını dileyin. 

Ardı ardına tekrarlayın: Birbirimizi bağı~lıyoruz. Birbiri
mizi bağışlıyoruz. Birbirimizi bağı~1ıyoruz. Birbirimizj bağış
lıyoruz. Birbirimizi anlıyoruz. Birbirimizle işbirliği yapıyoruz. 
ikimiz de sorunun ve çözümün sorumlulu~unu alıyoruz. 
Sonra tekrar edin: sevgi, barış ve uyum, sevgi, barış ve 
uyum, 5evgi, barış ve uyum, sevgi, barış ve uyum. Bunu bir 
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dakika boyunca veya daha uzun süre tekrar edin. Tekrar ya
parken sevginin, barışın ve uyumun ışığını hayal edin ve 
bağışlama karnınızda ikinizi de kutsasın. 

Yaşamı Dönüştürmek lçirı Evrensel Meditasyon'urı bu 
şeklini ilişki problemlerinizi karnınızda çözmek için ruhsal 
bir araç olarak kullanın. Size müthiş, inanılmaz ve hatta im
kansız görünebilir, ama ona bir şans tanıyın! 

iŞ DÜNYASINI DÖNÜŞTÜRMEK 

Bu egzersizde Evrensel Meditasyon'u iş yaşamını veya iş 

dünyasındaki ~orunları dönüştürmek için kullanacağız. Şir· 

ketinizde çalışma arkadaşlarınızla birlikte çözmeniz gereken 
karmaşık bir sorun yaşadığınızı varsayalım. Karnınızda bir 
ruh toplantısı düzenleyin! Ekibinizdeki insanları gözünüzde 
çanlandınn ve onları karnınıza çağırın. Kendi küçük insanı
nızın diğer ekip arkadaşlarınızla birlikte karnınızda ot1.1rdu
ğunu hayal edin. Toplantıyı her bir ruhu evrensel hizmet 
sunmaya ve sizinle birlikte evrenin takdi5ini kazanmaya da
vet ederek açın. Durmaksızın tekrar edin: evrensel hizmet, 
evrensel hizmet, evremel hizmet, evrensel hizmet; Tan
rı'nın ışığı Tann'nın ışığı, Tanrı'nın ışığı, Tanfı'nın ı§ığı. "Ev
rensel hizmet" mantrasını tekrarlamak, herkese orada bu
lunma sebeplerini hatırlatır. Sonuçta evrensel hizmet, hem 
iş yaşamınızın hem de ekip arkadaşlarınızın amacıdır, çün
kü bu herkesin amacıdır. 

Tekrar yaptıktan sonra karnımzdaki ekip arkadaşlarınız
dan birbirlerini desteklemelerini ve ruhsal düzeyde işbirliği 
yapmalarını isteyin. Ardından tartışma için bir ortam yara
tın. Durumu değerlendirin ve inceleyin. Herkesin katılımda 
bulunmasını isteyin. Çözümleri tartışın ve bir çalışma planı 
oluşturun. Toplantıyı sona erdirmeden önce her bir ruhun 
çözüme katılmasını ve onu kutsamasını isteyin. Bu, ruh top-
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lantıruzda kabul edilen çözümün gerçek dünyada kolayca 
uygulanmasına yardımcı olacaktır. 

iş yaşamındaki planlamalarınızı yapmak, beyin fırtınala
rı, yeni girişiml€r baJlatmak, pazarlama stratejileri geli~tir
mek ve daha fazlası için de benzer şekilde ruh toplantıları 
düzenleyebilirsiniz. Bunu deneyin. Kendi ruh toplantılarını

zı idare edin ve geliştirdi{Jiniz ruhsal çözümlerin gerçek 
dünyada kendilerini göstermelerini izleyin. Daha ileri dü
zeyde işbirliği, uyum ve başarı sonuçları almak için fizik~el 
dünyadaki gerçek toplantılardan önce ruh toplantıları dü

zenleyin. 

Unutmayın. her işletmede veya şirkette iki ekip vardır: Fi· 
ziksel dünya ekibi ve ruhsal dünya, yani Cennet ekibi. Fir· 

manın başarısı için her iki ekip elele vermeli ve uyum içinde 

çalışmalıdır. Her iki ekiple birlikte karnınızda ruh toplantıla

rı düzenleyerek bunun gerçekleşmesini sağlayın. Fiziksel 

dünyadaki ekibinizi karnınıza çağırdıktan sonra. ruhsal dün

yadaki ekipten de size katılmasını ve ruhsal düzeyde rehber· 

Hk etmesini isteyin. Birlikte geliştirdiğiniz çözümler fiziksel 

dünyada en başarılı şekilde uygulanabilecek olanlarıdır. Top· 

lantınızı sonlandırırken ruhsal dünya ekibinden kabul edilen 

çözümleri ve iş yaşamınızın her alanını kutsamalarını isteyin. 

İlahi Varlık'tan ve evrenden gelen bilgelik, en çok medi

tasyon eylemi sırasında size ulaştırılır. Eğer ruhsal kanalları

nız açıksa. ruhsal ekibinizden inanılmaı: bir rehberlik edine

bilirsiniz. Eger ruhsal kanallarınız açık değilse, ruhsal ekibi

nizden gelen takdisler, onları dünya ekibinizle paylaşmanız. 

için zihninizde belirecektir. Böylece işinizi çok daha. başarılı 

bir biçimde planlayabilir, organize edebilir ve yürütebilirsi

niz. Unutmayın ki siı ne kadar plan yaparsanız yapın. başa

rı Cennet'ten gelecektir ve Cennet'in rehberliğini ve desteği· 

ni aldığınızda buna ulaşmak çok daha kolay olacaktır. 

Yaşam dönüşümü. yaşamınızın değiştirmek istediğiniz 
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herhangi bir alanında gerçekleştirilebilir. Bunun gerçekleşme

sini Evrensel Meditasyon yoluyla karnınızda bir ruh toplan
tısı düzenleyerek saglayabilirsiniz. Aile dinamiklerinizi değiş

tirin, eşinizle olan ilişkinizi uyuma kavuşturun. daha iyi bir 
iş sahibi olun ve iş yaşamınıı.ı daha iyi yönetin. İstediğiniz 
tüm sorunları, durumları veya çatışmaları dönüştürebilir, ve 

böylece de tüm yaşamınızı dünüştürerek arındırabilirsiniz. 

RUHSAL AYDINLANMA iÇiN 
EVRENSEL MEDİTASYON 

Ruhsal aydınlanmanın amacı nedir? Kendimizi arındırmak. 
Reenkarnasyon sürecini sonlandırmak. Evrene hizmet edebil

mek için aydınlanmış. ölümsüz varlıklar haline gelmek. Bu· 
distler insan olmanın acı çekmek an!.amma geldiğine ve ay· 
dınlanmanın tüm acıların son bulması için bir anahtar oldu

ğuna inanırlar. Bir insan öldüğünde, ruhu evrene geri döner 
ve bunun ardından birkaç yıl içerisinde derslerle, acılarla ve 

iyi ihtimalle hizmet ederek geçecek yeni bir yaşam için reen· 
karne olur. Yukarı, aşağı. yukarı, aşağı. yukarı, aşağı, yuka

rı, aşağı - reenkamasyon döngüsü ruhun aydınlanabilmek 

için yeterli saflık derecesine yükselmesine kadar sürüp gider. 

Aydınlanmak. ruhunuzun ruhsal duruşunun Cennet'in 

dokuzuncu seviyesine, yani en üst seviyeye ulaşması ile ger
çekleşir. Alt seviyelerde pek çok ruh bulunur ancak seviye 
yükseldikçe daha az ruha rastlanır. Başarıyla bir üst seviyeye 

yükselmek daha fazla saflık, bağlılık ve hizmet gerektirir. 
Eger ruhunuz şimdiden do!..uzuncu seviyede yer alıyorsa bu, 

pek çok kez kutsanmış olduğunuz ve aydmlandığımz anlamı
na gelir. Bu seviyede ruhunuz reenkarnasyondan kurtulur; 

kendi istemediği veya özel bir görevle gönderilmediği sürece 
artık Dünya 'ya gelmek wrunda değildir. Ar.rnk .aydınlanmış 

"148 



olınak, ruhunuzun yolculuğunu tamamladığı anlamına gel
mez. Ceımet'in dokuz seviyesinden her birinin on iki alt se

viyesi vardır, bu yüzden ruhunuzun yolculuğunu tamamla

mak için hala tırmanması gereken on iki basamağ1 vardır. Bu 

süreç binlerce yılı ve pek çok yaşam süresini gerektirebilir. 

Azimle devam edin, o zaman çamurun içinden yükselen saf 

ve güzel bir lotus çiçeği gibi olacaksınız. 

Kızıl kumlardan oluşan Dünya üzerindeki yaşam karışık 

ve kirlidir. Sizi ayartabilecek çok şey vardır. Savaş, açgözlü

lük, yoksulluk ve kötü niyet her tarafımızı sarmış durnmda

dır. Anlaşmazlıklar sürer gider, duygular incinir, yalan ve 

sahtekarlık yaygmdar. Sürekli olarak kötü karma yaratılır. 

Ruhun aydınlanması insanlar iç.in çcık zorlu bir süreçtir. 

Olumsuzlukları ortadan kaldırmak, karmamızı temizlemek, 

ruhlarımızı, zihinlerimizi ve bedenlerimizi arındırmak ve ya

şamımızı dönüştürmek için çok fazla gayret ve hizmet gerek~ 

mektedir. Ruhsal Aydınlanma İçin Evrensel Meditasyon, 

ruhsal aydınlanmanıza çok daha çabuk ulaşmanız için size 

yardımcı olmak üzere tüm bu hedefleri bir araya getirmekte

dir. 

Tam veya yarım lotus pozisyonunda yere oturun veya do

ğal bir biçimde bağdaş kurun. Bir sanda.iyeye de oturabilirsi

niz. Rahat ohm, .ıncak sırtınızı dik tutun ve sandalyeye yas

lanmayın. Dilinizin ucunu damağınıza yakın tutun, ancak 

değdirmeyin. Anüsünüzü hafifçe büzün. Gözlerinizi kapayın 

ve gevşeyin. 

Ruhunuzu karnınızda oturan küçük bir insan olarak hayal 

edin. Ruhunuz orada mutlu ve memnun bir biçimde oturu

yor. Özel şifa takdisi mantrası 3396815, San San Jiu Liu Ba 

Yao Wu'dan ("san san cio leo ba yo vo" şeklinde okunur~ ve 

Sha 'nın Altın Şifa Küresi'nden ruhunuza gelmelerini isteyin 

Elinizden geldigi kadar hızlı bir biçimde San San Jiu Liu Ba 

Yao Wu'yu tekrar edin. Sha'nın Altın Şifa Küresi'nden ruhu

nuzu arındırmak için saf. altın ışığıyla parlamasını isteyin. 
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Ardından bu iki özel ruhsal nimetten sırayla kalbinize, zih
ninize, sistemlerinize, organlarınıza ve hücrelerinize gelip 
onları arındırrnalarım dileyin. Bu iki özel nimet size sıra dışı 

takdisler kazandırabilir. kötü karmanızı temizleyebilir, olum
suzlukları ortadan kaldırabilir, size şifa verebilir, yaşamınızı 

dönüştürebilir ve ruhunuzu, kalbinizi, zihninizi ve bedenini
zi temizlemeniz için size büyük yardımda bulunabilir. 

Bu iki özel nimeti bedeninizin her bir hücresinde kullamn. 
Bedeninizle konuşun: Karnımın sevgili ruhu, zihni ve bede

ni. seni seviyorum. San San Jiu Liu Ba Yao Wu'nun ve 
Sha'nın Altın Şifa Küresi'nin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, si

zi seviyorum. Karnıma gelebilir misiniz? Bedenimdeki her bir 

sistemin. her bir organın ve her bir hücrenin sevgili ruhu, 
zihni ve bedeni, sizi seviyorum. Bedenimin her bir hücresini 
iyileştirmek, anndırmak ve dönüştürmek için hep birlikte ça

lışabilir misiniz? Yaşamımın her alanını dönüştürün. Lütfen 

beni saf sevgi ve karşılıksız hizmet için kutsayın. 

Sevgi ve ışık, sevgi ve ışık, sevgi ve ışık, sevgi ve ışık, kar
şılıksız hizmet, karşdık..sız hizmet, karşılıksız hizmet, karşılık
sız hizmet, diye durmaksızın tekrar edin. Konsantre olun ve 
en azından beş dakika boyunca tekrar yapın. Bu tekniği gün
de birkaç kez uygulamak, ruhunuzu ruhsal aydınlanma yo
lunda geliştirmek için sayısız takdis sunacaktır. Israrla pratik 

yapın; ne kadar sık yaparsanız, o kadar iyi. 

Ruhsal yolculuklarında aydınlanma peşinde olanlar, ruh
sal dünya tarafından testlere tabi tutulacakl.udır. Bu testler 
çok çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilir. Kafanız karışabilir, 

şüphe duyabilirsiniz veya duygusal dengesizlik içerisinde ola
bilirsiniz, Bedeniniz titreyebilir veya içsel bir titreme hissede
bilirsi.niz. Arkadaşlarınız ve aileniz sizi yüzüstü bırakabilir, 

Birşeylerin yanlı.ş gittiğini düşünmeyin. Bunlar normal tepki
lerdir ve hepsi ruhun arındırılması ve temizlenmesi sürecinin 

birer parçasıdır. Ruhsal testler ve fiziksel tepkiler de karma

nın temizlenmesi sürecinin bir parçasıdır. 
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"Acı yoksa. kazanç da yoktur," sözü atletik ç:alışrnaLu için 

artık gözden düşmüş bir düstur olabilir, ancak bu deyiş as

lında ruhsal yolculuğun kutsal yasasıdır. Ruhsal yolculuğuna 

çıkmış olan herkes, yaşamlarının hechangi bir alanındaki 

problemler şeklinde kendini gôsterebilecek ruhsal testlere ta· 

bi tutulacaktır. İnsan nasıl bu sorunların üstesinden gelip 

ruhsal sınamayı geçebilir? Cevap zihninizi açık tutup bir di

ğer ruhsal yasay1 anlayabilmektedir: ''Başan ve felaket, aynı 
anda gerçekleşir." 

Acı çekmekten kaygı duymayın ve felaketlerden korkma

yın. Bunların hepsi annma, yaşam dönüşümü ve ruhsal ay

dınlanma sürecinin birer parçasıdır. Acının ve felaketin bü

yümenize engel olmasına izin vermeyin. Ruhsal yolculuğu

nuzda ilerlerken güvenli ve sabırlı olun. İlahi Varhk'a ve ruh

sal rehberlerinize güvenin. Karşılıksız sevgi ve hizmet sunun. 

inanç. güven ve sevgi sayesinde ruhsal aydınlanma çok daha 
çabuk gelecektir. 

Evrensel Meditasyon ruhsal yolculuğunuza. büyük hizmet

ler sunar. Sık sık pratik yapın ve Evrensel Meditasyon, ruh

.sal yolculuğunuzu tamamlamak ve ruhunuzun aydınlanması

na ulaşmak için ileriye doğru atacağınız adımlarda size hep 

rehberlik etsin. Ruhsal yolculuğunuz için hepinize vereceğim 

·mesaj şudur~ Ben, aydınlanma gücüne sahibim. Sizler de ay

dınlanma gücüne sahipsiniz. Ve birlikte, dünyanın aydınlan

masını sağlama gücüne sahibiz. 

Evrensel Meditasyon'u şifa bulmak. kutsanmak, ilişkilerinizi 

uyuma kavuşturmak. karmanızı temizlemek, yaşamınızı dö

nüştürmek ve ruhsal aydınlanmaya erişmek için kullanın. 

Unutmayın, evrendeki herkesi ve her şeyi size katılmalan, si-
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zi kutsamaları ve birbirlerine hizmet etmeleri için karnınıza 
davet edebilirsiniz. 

Esnek ve yaratıcı oiun. Evrensel Meditasyon sayesinde 
pek çok alanda kutsanacak.sınız. Aynı zamanda Evrensel Me· 
ditasyon' u uygulamak sizin de tüm evrene kendi hizmet ve 
takdislerinizi sunma fırsatı verir. Bu da sadece sizin kazana
cağınız takdisi artırır. 

Bu bölümü kapatırken, tüm evrene hizmet sunacağımız 
bir Evrensel Meditasyon'da bana eşlik edin; 

İlahi Varllk'm, tüm BudJfarın, azizlerin, kutsal insan
farm, koruyucu meleklerin, baş meleğin, ölmüş ataları
mızın, aydınlanmış öğretmenlerin ve tüm din ve inanç 
sistemlerindeki ustaların sevgili tuhıı, zihni ve bedeni; 
her bir kentin ve üikenin, Dünya Ana 'nın, tüm geze
genlerin, galaksilerin ve evrenlerin sevgili ruhu, zihni 
ve bedeni: evrendeki herkesin ve her şeyin sevgili ru
hu, zihni ve bedeni, sizi seviyorum. Karnıma gelebilir 
misiniz? 

Ben evrensel bir hizmetkarım. Sizler de evrensel hiz
metkar/arsınız. Herkes ve her şey birer evrensel hiı· 
metkardır. Evrensel bir hizmetkar. evrensel hizmet su
nar; bu d.ı, evrensel sevgiyi, evrensel bağışlamayı, ev
rensel banş1, evrensel şifayı, evrensel kutsamayı, ev
rensel uyumu ve evrenseJ .ıydmlanmay1 içerir. 

Şimdi karşılıksız evrensel hizmet sunmak için lıep birlikte 
tekrar edelim, 

Ardından aşağıdaki on mantrayı birer dakika boyunca 
tekrarlayın: 

Evrensel ışık, evrensel ışık, evrensel ışık, evrensel ışık. 

Evrensel hizme,kar, evrensel hizmetkar, evrensel hiı, 
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metkar. evrensel hizmetbr. 

Evrensel hizmet, evrensel hizmet. evrensel hizmet, ev

rensel hizmet. 

Evrensel sevgİ, evrensel sevgi. evrensel sevgi, evrensel 

sevgi. 

Evrensel bagışlama. evrensel bağışfama, evrensel bağış

lama. evrensel bağışlama. 

Evrensel barış. evrensel barış, evrensel barış. evrensel 

barış. 

Evrensel şifa, evrensel şİl.ı, evrensel şifa, evrensel şifa. 

Evrensel t.akdis. evrensel takdis. evrensel takdis. evren

sel takdis 

Evrensel uyum. evrensel uyum, evrensel uyum, evren

sel uyum. 

Evrensel aydınJ;mm.a, evrensel aydmla.nma, evrensel 

aydmlanma, evrensel aydml.ınma. 

Evrensel hizmetin bu mantralarını tekrar ederken karnını
zın tüm evreni içerdiğini hayal edin. Evrendeki tüm ruhlar, 

sizinle birlikte tekrar ediyorlar. Tüm ruhlar sevgi, bağışlama, 
barış, şifa. takdis, uyum ve aydınlanma sunuyor. 

Verdikleri hizmet, sevgi ve takdis için tüm ruhlara teşek
kür ederek meditasyonu kapatın: Teşekkür ederim. Teşekkür 

ederim. Teşekki.iı ederim. Ardından onLırı saygıyla geldikle
ri yere gönderin: Gong song. Gang song. Gang song. 

Bu gerçekten de evrensel bir meditasyondur, çünkü her

kesten ve her şeyden, evrendeki tüm ruhlardan enerji toplar. 
Tüm evrene hizmet etmek amactyla size Evrensel Meditas
yon'da rehberlik etmekten onur duyuyorum. 

Sevgiyle. Sevgiyle. Sevgiyle. 
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6. 
BÖLÜM 

Ruh, Zihin, Beden 
Şifasının Uygulamaları 

Ruh, Zihin ve Beden ŞifasL'nm. alternatif tıp tarafından 

yaygın bir biçimde uygulanan "zihin gücü"ne, "ruh gü

cü"nü ekleme yaklaşımı, şifayı yeni bir doğrultuda ele almak
tadır. Binlerce yıl önce uygulanan bu antik bilgelik artık açı

ğa çLkrnaktadLr. 

Bu bölüm Ruh, Zihin ve Beden Şifası·nın pratik şifa uygu

lamalarına odaklanmaktadır. Buna sağhğınız ve esenliğiniz 
için kullanabileceğiniz bir şifa ansiklopedisi gibi davranın. 

"Dört Güç Tekniği" ve "Gizli Enerji Yörüngeleri," olarak ad
landırılan ilk iki kısımda daha fazla şifa tekniği sunuyorum. 

Bu malzeme size fiziksel, duygusal. zihinsel ve ruhsal beden
leriniz.in esenliğine yardımcı olacak çok güçlü şifa prensiple
ri ve yöntemlerinden oluşan bir donanım verecektir. Bu 

prensip ve yöntemler pratik, uygulanması kolay ve yaşam dö

nüştürücüdür. 

Bu bölümün diğer kısımlarında ise kilo vermek, kanserden 

kurtulmak ve duygusal dengesizlikleri iyileştirmek için belli 
şifa programları sunuyorum. Sonuç kısımlan, grup şifası, 

uzaktan şifa ve sağlığın korunması ile ilgili daha ileri seviye

deki bilgeliği açığa çıkarmakta ve küresel şifa kavramına ktsa 
bir giriş yapmaktadır. Ardından. "Yaygın Rahatstzlıklan iyi
leştirmede Dört Güç Tekniği'nin Kullanılması" adlı 7. bö

lümde, Dört Güç Tekniği'ni, hepimizin karşılaştığı en sık gö

rülen hastalıklarda kullanmak için kapsamlı bir rehber suna

cağım. 
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Size en çok hitabeden şüa yöntemlerini ve kendinize uy

gulayabileceğiniz programlan seçin. Bunları, kendiniz için ol

duğu kadar sevdikleriniz için de kullanın. Unutmayın. ken

dinizi iyileştirme gücüne sahipsiniz. Şimdi gidin ve iyi bir iş 

çıkarın! 

DÖRT GÜÇ TEKNIGI 

Ruh. Zihin ve Beden Şifası'nın Dört Güç Tekniği. bu ye

ni şifa yaklaşımının hemen hemen tüm uygulamalarında kul

lanı..labilir ve kullanılmalıdır da. Bir önceki kitabım Dört 

Anahtar' da da tanıtılan bu teknikler Ruh Gücü, Zihin Gücü, 
Ses Gücü ve Beden Gücü'dür. Her bir teknik tek başına kul

lanıldığında da iyileşme sunar. ama hepsini birden kullan

mak çok daha etkilidir. Bu kitabın önceki bölümlerinde za
ten Dört Güç Tekniği'nin pek çok uygulamasını gördünüz. 

Neden Dört Güç Tekniği'nin hepsini birden ku11ınmaya 

ihtiyaç duyuyoruz? Hastalığın fiziksel bir rahatsızlıktan çok 

daha öte bir şey olduğunu anlayın. Fiziksel, duygusal, zihin

sel ve ruhsal seviyelerde şifaya kavuşmak için ruhun, zihnin 

ve bedenin güçlerinden yardım almalısınız. Ruh Gücü, Zihin 

Gücü, Ses Gücü ve Beden Gücü. bunu yapabilmek için basit 

ancak güçlü araçlardır. Ruh, Zihin ve Beden Şifası'nın şifa 

yöntemlerini uyguladıkça, bu dört gücün bir arada iş gördü

ğünün. ancak bunlardan en önemlisinin Ruh Gücü olduğu

nun farkına varacaksınız. Ruhun katılımı, onayı ve isteği ol

maksızın iyileşme gerçekleşemez. Ruh Gücü, Rtıh. Zihin ve 

Beden Şifası'nın temelinde yatan prensiptir ve bu yaklaşımın 

bu kadar etkili olmasının da sebebidir. Bunun önemini yete

rince vurgulamaya imkan yoktur: Önce ruhu iyileştirin. zih

nin ve bedenin şifası onu takip edecektir. 

Şimdi Dört Güç Tekniği'ni kısaca gözden geçirelim: 
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RUH GÜCÜ: Ruh Gücü, ruhun sahip oldugu gücün şifa için 
kullanılmasını ifade eder. Ruh, Zihin ve Beden Şifası'nda
ki temel Rub Gücü tekniği Merhaba Deyin· dir (Bölüm 2l. 
Ruhlara "merhaba" deyin ve onlardan şifa dileyin. Bede
nimizin içsel ruhlarına, sistemlere, organlara ve hücrelere 
- hatta DNA ve RNA zincirlerimize "merhaba" diyerek 
onlardan şifa talep edebiliriz. Buna ek olarak doğanın, ev
renin ve İlahi Varlık'ın ruhlarına da "merhaba" diyebilir 

ve şifa talep edebiliriz. 

SES GÜCÜ: Ses gücü şifa mantralarının ve titreşimsel şifa ses
lerinin kullanımını ifade eder. Bölüm 4'te sizlerle bazı mo
dern mantraların yanı sıra, çok güçlü bir antik şifa mant

rası olan Weng Ar Hong'u paylaştım. 

ZiHiN GÜCÜ: Zihin Gücü zihninizin, iradenizin. yaratıcı ha
yal gücünüzün ve beyninizin potansiyelinin şüa için kul

lanılmasını ifade eder. 

BEDEN GÜCÜ: Beden Gücü belli el pozisyonlarının şifa ve 
enerji gelişimi için kullanılması demektir. Özellikle kendi 
ustam Dr. Zhi Chen Guo tarafından yaratılmış olan Bir El 
Yakın, Bir El Uzak şifa tekniği çok önemlidir. Ellerin çe
şitli pozisyonları, farklı hastalıkları iyileştirmek için kulla
nılır. Bu pozisyonlar farklı yoğunluklara sahip ener_ii alan
ları oluşturarak iş görür. Enerji. doğal olarak, daha yoğun 

ve tıkanmış bir enerji alanından, yoğUnluğu az olan alana 
doğru akar. İyileşme, bu enerji tıkanıklıklarının ortadan 
kaldırılması ile birlikte gerçekleşir, çünkü böylece enerji 

tekrar özgtirce akabilir. 



GiZLi ENERJi YÖRÜNGELERİ 

Eğer öğretinin söylediği gibi insan küçük bir evrense ve do

ğa da bliyük bir evrense o zaman bi.ıyük evreni anlayabilmek 

için önce küçük evreni, küçük evreni anlayabilmek için de 

önce büyük evreni anlamahyız. Küçük evrende ol•m her şey 

büyük evrende de olur ve büyük evrende olan her şey küçük 
evrende de olur. 

Büyük evrendeki enerji genellikle evreni dolaşan iki ana 
enerji yörüngesi üzerinde akar - yatay enerji yörüngesi ve di

key enerji yörüngesi. Evrenin bir kopyası olan insan bedenin

de de enerji. iki ana yörünge üzerinde yol alır. 

Fiziksel dünyada yatay ve dikey enerji yörüngeleri, her şe· 

yin içinde var olan enerjinin akışını temsil eder. Örneğin, 
matematikte kartezyen düzlemdeki x ve y eksenleri, yatay ve 
dikey enerji yörüngelerini temsil eder. Haç işareti de bunun 

benzer bir simgesidir ve ruhsal dünya için, evrendeki tüm 

ruhların içindeki enerji akışının anahtar devreleri olan yatay 

ve dikey enerji yörüngelerini temsil eder. Bedende yatay 

enerji yörüngesi, Dai meridyeni ile temsil edilir. Dikey ener

ji yörüngesi ise Ren ve Du meridyenlerinden oluşur. Her iki

si de aym zamanda Chong Mai meridyeni veya Merkez me
ridyen olarak bilinen Chong meridyenine bağlıdır. Gelenek

sel Çin tıbbındaki bu dört meridyenin - Ren, Du. Dai ve 

Chong · hepsinin başlangıç noktaları bedenin Kar Dağı Böl· 

gesi adh enerji merkezidir (bkz. 10. ŞekiD. 

Yatay ve dikey enerji yörüngeleri üzerindeki enerji akışı

nın desteklenmesi kişinin ruhunu, zihnini ve bedenini denge

lemek için kritik önem taşır. Fiziksel, duygusal, zihinsel ve 

ruhsal seviyelerde tam bir sağlığa eri.şmek çok önemlidir. Bu 

iki ana enerji yörüngesindeki düzgün bir enerji akışı hastalık· 

lan önler. sağlığı korur, yaşam kalitenizi yükseltir ve yaşamı· 

mzı uzatır. 
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10. Şekil. Kar Da~ı alanından başlayan dört lemel 
meridyen. 
Daha yüksek bir seviyede düşünüldüğünde yatay ve dikey 

enerji yörüngeleri ki.şinin yaşamını dönüştürmede ve ruhun, 
zihnin ve bedenin aydınlanma yolunda ilerlemesini sağlama

da anahtar bir rol oynar. Evrensel seviyede bu iki enerji yö

rüngesi barış, uyum ve dengeyi getirir. Özetle, enerjinin ya
tay ve dikey yörüngelerdeki düzgün akışı hem insan hem de 

evren için uyumun anahtarıd1r. 

Yatay ve dikey enerji yörüngelerinizdeki enerji akı.şının 

sağlanmasına yardımcı olurken büyük evrenle bağlantı ku
run. Ondan enerji yörüngelerinizi kutsamasını isteyin ve ona 
hizmet edin. · 

Yatay ve dikey enerji yôrüngelerinizdeki akışı sağlamak 

için Ren, Du, Dai ve Chong meridyenlerinizle pratik yapın. 

Bunun sonucunda elde edeceğiniz uyumu evren de sevinçle 
karşılayacaktır. Yolunuza çıkacak sınırsız sağlık ve uyum t.ak

disinin tadını çıkarın. 
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Dikey Enerji Yörüngesi 

Bedenin dikey enerji yörüngesi Ren ve Du meridyenleri bo

yunca dikine yol alan bir enerji yatagıdır ve yaygın bir biçim

de Ren-Du meridyenleri olarak adlandırılır. 

Ren meridyeni K.ır D.ığ1 Bölgesi'nden başlar ve yukarı 

doğru. başın tepesinin ön orta noktasına akar. Altı yin me

ridyeninden enerji toplar: Karaciğer, Kalp. Dalak. Akciğer

ler. Böbrekler ve Yürekzarı. 

Du meridyeni de Kar Dağı Bölgesi'nden başlar ama başın 
tepesinin arka orta noktasına doğru akar. Altı yang meridye

ninden enerji toplar: Safra Kesesi. İnce Bağırsak. Mide, Ka

lın Bağırsak. Mesane ve San Jiao (ya da Üst, Orta ve Alt Ji
ao'yu ifade eden "üç bölge." Üst Jiao, bedenin diyafram üze

rinde kalan kısmıdır. Orta Jiao, diyafram ile göbek arasında

ki kısımdır. Alt Jiao ise göbekten jenical organlara uzanan 

bölgedir. Sağlığınız için bedensel sıvılar ve ehi San Jiao için

de hiçbir engelle karşılaşmadan akmalıdır)_ 

Ren ve Du meridyenleri. dikey enerji yörüngesini oluştur

mak için birleşirler. Bu birleşim sonucunda Ren ve Du me

ridyenleri, diğer on iki meridyenden enerji toplar. Ren-Du 

meridyenlerindeki enerji akışmın sağlanması. on ana organ, 

yürekzan ve San Jiao'daki enerji akışını sağlayacaktır. Bu, 

ana iç organları ve tüm bedeni iyileştirebilecek çok önemli 

ama. az bilinen bir yöntemdir. 

Bedenin bu anahtar enerji yörüngelerindeki enerji akışı 

nasıl sağlanır? Yalnızca Dört Güç Tekniği'ni uygulayarak. 

BEDEN GÜCÜ: Tam veya yarım lotus pozi~yonunda yere otu

run veya doğal bir biçimde bağdaş kurun. Bir sandalyeye 

de oturabilirsiniz. Rahat olun, ancak sırtınızı dik tutun ve 

sandalyeye yaslanmayın. Dilinizin ucunu damağınıza ya

kın tutun, ancak değdirmeyin. Anüsünüzü hafifçe büzün. 

160 



Gözlerinizi kapayın ve gevşeyin. 

Dikey enerji yörüngesindeki akışı sağlarken beden gucu 

için iki farklı el pozisyonunu kullanabilirsiniz. Her iki pozis

yon için de iki elinizde de baş ve işaret parmaklarınızı kulla

narak bir halka oluşturun. Bu parmakların uçlarını birbirine 

yakın rutun. ancak birleştirmeyin. Diğer parmaklarınızı do

ğal bir biçimde kıvırın. Bunu her iki elinizle de yapın. 

l 1. Şekil 

Enerii yönünde akış için 

Beden Gücü 

(A Pozf$yonu) 

• Enerji Dogrulwsurıda Akış: EL Pozisyonu A. Her iki eli

nizi de, birer kulag:ınıza bakacak şekilde yerleştirin (1 J. Şe

kill. Bu el pozisonu enerji akışının Kar Dağı Bölgesi'nden 

başlayarak Ren meridyeni boyunca yukarı, baş tepesindeki 

ön orta noktaya doğru çıkmasını, oradan da arka orta nok

taya geçerek Du meridyeni boyunca aşağı inip tekrar Kar Da

ğı Bölgesi'ne varmasını sağlayacaktır. Bu, bedendeki enerji
nin akış doğrultusudur (1'.2. ŞekiD. 

• Madde Doğrultusunda Akış: El pozisyonu B. Ellerinizi 

kulaklarınızın altına, öne doğru bakacak şekilde yerleştirin. 

Bu el pozisonu. enerji ahşmın Kar Dağı Bölgesi'nden başla· 

yarak Du meridyeni boyunca yukarı. bJ.şın tepesindeki arka 
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12. Şekil. 'Enerji akış1111n yönü 
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orta noktaya doğru çıkmasmı, oradan da ön orta noktaya ge

çerek Ren meridyeni boyunca aşağı inip tekrar Ka.r Dağı Böl
gesi' ne varmasını sağlayacaktır. Bu, bedendeki maddenin 
akış doğrultusudur (12. ŞekilJ. 

Yemek yediğinizde madde lbesinlerl sindirim sistemine gi
rerek yemek borusundan geçer ve mideye ulaşır, a(dından 
dışkı halinde anüsten dlşarı atılmadan önce emilme ve depo

lanma için ince ve kalın bağırsaklardan geçer. El Pozisyonu 
8, maddenin bedendeki bu akışını destekler 03. Şekil). 

Besin. sindirim sistemine girdiğinde, bu sistemin organla
rındaki (mide. ince ve kalın bağırsakları hücresel titreşimi 

uyarır ve bu da hücrelerin organlar arasındaki boşluklara 
enerji yaymalarına sebep olur. Bu enerji Ren meridyeni bo-
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13. Şekil 

Madde yönünde akış için 
Beden Gücü 

(B posizyonu) 

yunca yukarı. baş tepesindeki ön orta noktaya doğru çıkar, 

oradan da arka orta noktaya geçerek Du meridyeni boyunca 

aş.a.gı inip tekrar Kar O.ağı Bölgesi 'ne varır. El Pozisyonu A, 
enerjinin bedendeki bu akışını de.stekler. 

El Pozisyonu B, göreli olarak maddesel düzlemle sınırlı in

sanların kullanabileceği pozisyondur. El Pozisyonu A ise 

böylesi bir sınırlamaya tabi olmayan azizlerin pozisyonudur. 

Her ne kadar bizler de insan olsak da dikey enerji yörüngesi 

egzersizi için her iki el pozisyonunu da kullanabiliriz. Her 

ikisi de önemli ve faydalıdır, ancak enerjinizi geliştirmek ve 

ruhsal yolculuğunuzu azizlerin seviyesine çıkarabilmek için, 
El Pozisyonu A 'yı kullanmalısınız. 

RUH GÜCÜ: Meridyenlere "merhaba" deyin ve onlardan şifa 
talep edin: Dikey enerji yörüngemin, Ren meridyenimin, 
Du meridycnimin, gizli el pozisyonunun, dong'un. yani 
sıfır rnkammm [aşagıdaki Ses Gücü kısmına b.akın!z] ve al
trn ışık çemberinin sevgili ruhu, zihni ve bedeni. sizi sevi
yorum. Lütfen Ren ve Du merİdyenlerimdeki enerji ve ışık 

akışmı sağlayın. Ren-Dıı meridyerılerimi tamamen .1çın. 

Fiziksel. duygusal. zihinsel ve ruhsal bederılerimin bütii-
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14. Şel<il. Madde a1<1şını11 yönü 
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nüyle şifa.ya. kavuşmafarı için Ren-Dtı meridyen/erimdeki 
tı'im tıhnıklıklan temizleyin. Kendinizi iyileştirme gücüne 
sahipsiniz. Lürien iyi bir iş çıkarm. Teşekkür ederim. Te
şekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: Sıfır rakamının Çince'deki okunuşunu tekrar 

edin: dong, dong, dong. dong ("dong" şeklinde okunurl. 

Rakamı inceleyin: O. Yuvarlak ve oval bir rakam. Bu ra

kam. önemli bir anbmı olan "yörünge" mesajım veriyor. 

Şimdi çevrenize bakm. Ağaçlardaki yapraklara bakın. Ço

ğu yuvarlak ve oval. Hiç kare şeklinde bir yaprak gördünüz 

mü? Hücrelerinizi, bedenin bağımsız olarak i,şlev gören en 

küçük parçasını düşünün. Onlar da genel olarak yuvarlak ve 

ovaller. Hücre organelleri de öyle. 

Enerji. bedende bir yörünge üzerinde dolaşır. Enerji yö-
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rüngeleri tüm bedende olduğu kadar. organların içinde. hüc

relerde. DNA ve RNA zincirlerinde de yer alır. Enerji, evren 

boyunca spiraller halinde akar ve spiraller de dairelerin ve 

ovalJerin sonsuz silsilesinden ibarettir. Bunlar enerjinin ev

rendeki dolaşımının doğal kalıplandıı - her zaman yuvarlak. 

oval veya spiral. Enerji keskin açılarla, ani yön değişiklikleri 
ile akmaz. 

Enerjinin evrendeki doğal akışıyla ilgili bu basit ve derin 

gerçek. nıhu. zihni ve bedeni nasıl iyileştireceginizi anlamak 

için önemlidir. Büyük evrende geçerli olan bilgi. insan bede

ninin küçük evreninde de geçerlidir. Bu bilgeliği kendinizi 

veya yakından y.a da uzaktan başkalarım iyileştirirken kulla
nın. Şifa ışığını yuvarlak, oval veya spiral şekillerle döndü

rün. Bu şifa bilgeliğini insanlara, hayvanlara. çiçeklere - ya
ni her şeye uygulayın. 

ZiHiN GÜCÜ: Bedenin içinde, Ren ve Du meridyenlerini bir 

spiral halinde dolanarak akan altın ışığı hayal edin. Akı

şın yönünü. kullandığınız el pozisyonu tayin edecektir. 

El Pozisyonu A'yı kullanırken altın lŞık spiralinin Kar Da

ğı Bölgesfnden başlayarak Ren meridyeni boyunca yukarı, 

başın tepesindeki ön orta noktaya doğru çıktığını. oradan da 

arka orta noktaya geçerek Du meridyeni boyunca aşağı inip 

tekrar Kar Dağı Bölgesi'ne vardığını hayal edin. Dikey ener

ji yörüngesinin azizlerin kullandığı bu doğrultusu, enerjinin 

bedendeki akışını sağlar. 

El Pozisyonu B'yi kullanırken altın ışık spiralinin Kar Da

ğı Bölgesi"nden başlayarak Du meridyeni boyunca yukarı, 

başın tepesindeki arka orta noktı.ya dogru çıktığını. oradan 

da ön orta noktaya geçerek Ren meridyeni boyunca aşağı 

inip tekrar Kar Dağı Bölgesi'ne vardığını hayal edin. Dikey 

enerji yörüngesinin normal insanbrın kullandığı bu doğrultu
su. maddenin bedendeki ataşını sağlar. 
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Özet: Dikey Enerji Yörüngesi ile Çalışmak 

Dikey enerji yörüngesini uygulamak için önce rahat bir po
zisyon alın. Kullanacağınız el pozisyonunu seçin. Ruhtan şi
fa için yardıma çağırarak Ruh Gücü'nüzü etkin hale getirin. 

Ardından Lekrar edin: dong. dong, dong. dong. Aynı anda 

alttn ışık çemberlerinin Ren-Du meridyenleri tarafından oluş

turulan dikey enerji yörünge.si boyunca spiraller halinde do

laştığını hayal edin. Elinizden geldiği kadar hızlı tekrar yapın 
ve altın dikey spirali elinizden gcl.:ti?.;i kadar hızlı dolaştıran. 

Dikey enerji yörüngesini her seferinde yedi dakıka boyuı"ı 
ca uygulayın. Yedi dakika pratik kuralını gözetmek çok 

önemlidir. İster yalnızca günde bir kez. isterseniz defalarca 
pratik yapm, ama uygulamanızın süresi mutlaka yedi dakika 

olsun. 

Bu teknik tüm ana iç organlara şifa verir. Dikey enerji yö

rüngesindeki akışı sağlamak, fiziksel, duygusal, z.ihinsd ve 

ruhsal bedenlerinizin sağlığını güçlü bir şekilde etkileyecek

tir. Hayal bile edemeyeceğiniz şifa sonuçları elde edeceksi

niz. 

Yatay Enerji Yörüngesi 

Bedenin yatay enerji yörüngesi, Dai meridyeni üzerinden be

deni yatay dolaşan bir enerji yatağıdır rıs. Şekill. Kemer me

ridyeni olarak da anılan Dai meridyeni. Kar Dağı Bö!ge

si 'nden başlayan dört ana meridyenden biridir. Dal meridye

ni, bedeni bel hizasmda turlamadan önce omurganın ön kıs

mmdan yola çıkarak göbek hizasına yokseHr. 

İyileşmek, saglığınızı korumak ve hastalıktan önlemek için 

enerjinin bu yatay enerji yörüngesi üzerinde hiçbir engelle 

karşılaşmaksızın akması sağlanmalıdır. Bu kanalları açabil-
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mek için Dai meridyeni ile pratik yapın. 

Dai meridyenini açmanın sırrı, evrenin yatay enerji yörün

geleri ile bağlantı kurmaktır. Küçük evreninizle büyük evren 

arasında bağlantı kurun. Yatay enerji yörüngesi ile lDai me

ridyeni} çalışma yaparken, kendi yatay enerji yörüngenizin, 

evrenin yatay enerji yörüngesi ile bağlantı kurduğunu hayal 
edin. Dünya Ana ile, tüm gezegenlerle, galaksilerle ve evren
lerle iletişim kurun Her bir ağaçla, dağla, okyanusla, bulut
la ve yağmur damlasıyla iletişim kurun. Herkesin ve her şe

yin ruhundan, kendi yatay enerji yörüngelerindeki akışı sağ

lamaları için sizinle birlikte çalışmalarını ve sizin yatay ener

ji yörüngenizi kutsamalanm isteyin. 

Şifa ve takdis bu iki kanaldan gelir. Eğer evrene hizmet 

ederseniz, karşılığında onun tarafından kutsanırsınız. Diğer 

ruhlar sizin verdiğiniz hizmeti takdirle karşılarlar. Ne kadar 

çok hizmet sunarsanız, o kadar çok kutsamrsınız. 
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15. Şekil. Dai meridyeni - yatay enerji yörüngesi 
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Şifa uygulamaları için. bedeninizin orta bölgesinde dur

maksızın dolaşan yatay enerji yörüngesini hayal edin. Altın 

ışık. evrenden bedeninize dogru akar ve oradaki yatay ener

ji.yörüngesini harekete geçirir. Yatay enerji yörüngesi. şifa ih
tiyacı söz konusu olduğunda gerçekten de bedeninizin için

de aşagı-yukan hareket edebilir. Altın ışık çemberinin başını

za doğru yükselmesini ve ayaklarınız.a doğru inmesini sağla

yın. Çevresini genişletip daraltarak deriden kemiğe ve şifaya 

ihtiyaç duyan tüm iç organlarınıza doğru hareket ettirin. Ya

tay enerji yörüngesini her bir organa, ttim hücrelere ve her 

bir ONA ve RNA zincirine enerji akışı sağlaması için her ye

re gönderin. Dar meridyeni üzerinde yatay enerji akışını ar

tırmak için Dört Güç Tekniği'ne başvurun: 

BEDEN GÜCÜ: Tam veya yarım lotus pozisyonunda yere otu

run veya doğal bir biçimde bağdaş kurun. Bir sandalyeye 

de oturabilirsiniz.. Rahat olun. ancak sırtınızı dik tutun ve 

sandalyeye yaslanmayın. Dilinizin ucunu d<ımağınıza ya
kın tutun, ancak değdirmeyin. Anüsünüzü hafifçe büzün. 

Gözlerinizi kapayın ve gevşeyin. 

İki elinizin beşer parmagının uçlarını birbirine değdirme
den yaklaştırarak küçük bir kafes oluşturun (bkz. 16. 

Şekill. Bu el pozisonunu karnınızın önüne, bedeninize 

değdirmeden yerleştirin. 

Baş ve işaret parmaklarınız. bedeninizin önünde bir çem

ber oluşturacak. Bu el pozisyonunun sırrı, Tablo 3'te gös· 

terildiği üzere her bir parmağın, bedenin ana iç organla

rından birinin enerjisini temsil etmesidir. Baş parmak, da

lağın ve midenin enerjisini simgeler. İşaret parma~ı kara

ciğerin ve safra kesesinin enerjilerinin simgesidir. Orta 

parmak kalbin ve ince bağırsagın enerjisini temsil eder. 

Yüzük parmağı akciğerlerin ve kalın bağırsağın. serçe par

mak ise böbreklerin ve mesanenin enerjilerini simgeler. 

Bu organ çiftleri. geleneksel Çin tıbbındaki Beş Elementi 

ıemsil etmektedir: Ağaç. Ateş. Toprak. Met.al ve Su. 
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Element Yin Organ 

Ağaç karaciğer 

Ate1 kalp 

Toprak dalak 

Metal Akciğerler 

Su Böbrekler 

Rul~~ z.~in, n,, .. t.~n .Sjı~ .. ,.•11111 Uy~-ıl.,nnLırı 

Yang Organ 

safra kesesi 

16. Şekil 

Yatay enerji 
yörüngesi için 
Beş Element el 

pozisyonu 

Parmak 

işaret parmağı 

ince b<1ğımık ort;ı parmak 

mide baş parmak 

kal ırı bağırsak yüzük parmağı 

Mesane serçe parmak 

Bu el pozisyonunun sunduğu Beden Gücü, yatay enerji 

yörüngesinin Beş Element'in tüm organlarında akmasını sağ· 
lar. Elleriniz gerçekten de bir yatay enerji yörüngesi oluştur

maktadır. Her bir parmak çifti, baş parmaklarla birlikte bir 
yatay enerji yörüngesine dönüşür. Parmaklar, daha güçlü bir 

enerji uyarılması yaratmak için birbirine yakın tutulur ancak 
değdirilmez. Parmaklar arasında küçük bir boşluk bırakın.ık 
parmaklardaki hücresel titreşimi çok daha fazla uyarır. Beş 

Element'in tüm organları fazladan uyarılmış olur. 

RUH GÜCÜ: Yatay enerji döngüsü üzerinde çalışırken. Dünya 
Ana' nın, evrendeki tüm gezegenlerin ve galaksilerin ruh
ları. zihinleri ve bedenlerinden sizinle birlikte pr.ıtik yap-
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malanııı isteyin. Hepsinin kendi yatay enerji yörüngelerin

deki akışı güçlendirmek için size katılmalarını talep edin. 
Aynı anda, onların yatay enerji yörüngelerinin ışığının 

kendi altın ışık yörüngenize gelmelerini isteyin. İ.şte yatay 
enerji yöriingesi üzerinde çalışırken Merhaba Deyin Şifa 

Tekniğ:i'ni nasıl kullanabileceğinize dair bir örnek: 

Da.i meridyenimin sevgili ruhu, zihni ve bedeni; 

EJ pozİsyorıumurı sevgili ruhu, zihni ve bedeni; 

"Dong"un. sıfır ra.k.a.mmın sevgili ruhu. zihni v-:: bedeni: 

Alem yatay enerji yörüngemin sevgili ruhu, zihni ve bedeni; 

Dünya Ana 'nın, evrepdeki tüm gezegenlerin ve galaksilerin 

sevgili ruhu. zihni ve bedeni; 

Hepinizi seviyorum. Lütfen bana katı!m. 

Kendi yatay enerji yörüngemdeki ve başkill.ımnm y<ıtay ener" 

ji yörüngelerindeki enerji akışmı sag/amak için inanılmaz 

bir güce sahipsiniz. Lütfen herkesin ya:tay enerji yörünge

lerine takdislerinizi gönderin ve benim yatay enerji yorün· 

gemi de kutsaym. 

Son derece onurlandım ve kutsandım. Teşekkür ederim. Te· 

şekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: Sıfır rakamını Çince okunuşuyla tekrar edin: 

dong. dong. dong, dong ~"dang" şeklinde okunur.) Dang 

kelimesini tekrar etmek, enerji akışının düzgün daireler, 

ovaller ve spiraller .şeklindeki akışını sağlamak için çok 

özel bir yöntemdir. 

ZiHiN GÜCÜ: Dai meridyeniniz boyunca belinizin çevresinde 

donen altın bir ış1k çemberi hayal edin. Işığın ağır veya 

hızlı, küçük veya büyük çemberler halinde, derinizden ke
miğinize kadar bedeninizin her yerinde döndüğünü gözü-
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nüzde canlandırın. Altın ışığı saat yönünde veya saat yö
nünün tersinde döndürün. 

• Saat Yönünde: Altın ışık çemberini saat yönünde döndür

mek, sıradan insanların yatay enerji yörüngesi pratiğidir. 
Bu çemberi elinizden geldiği sıklıkta ve mümkün olduğu 
kadar hızlı döndürmek çok önemlidir. 

• Saat Yöni.inün Tersinde: Altın ışık çemberini saat yönünün 

tersinde döndürmek. azizlerin yatay enerji yörüngesi pra

tiğidir. Eğer enerjinizi geliştirmek ve ruhsal yolculuğunuz
da ilerlemek istiyorsanız, saat yönündeki uygulama yeter· 

h değildir: aynı zamanda yatay enerji yörüngesini saat yö

nünün tersine doğru da döndürmelisiniz. 

Özet: Yatay Enerji Yörüngesi ile Çalı~mak 

Ellerinizi Beş Element parmak ucu pozisyonunda karnınızın 
önüne yerleştirin {bkz. 16. Şekill. jçsel ve dışsal ruhlara 

"merhaba" diyerek Ruh Gücü'nü yardıma çağırın. Tekrar 

yapmaya başlayın: dong. dong, dang, dang. Uygulama bo

yunca tekrar yapmaya devam edin. Aynı anda. altın ışığın 
yatay yörüngesinin bedeninizin her bir sisteminde, organın

da ve hücresinde akıp döndüğünü hayal edin. 

Yatay enerji yörüngelerinin aynı zamanda tüm gezegenle· 

rin, galaksilerin ve evrendeki her şeyin etrafında döndüğünü 
canlandırın. Tüm evrenin içinden akan altın ışığın dev yatay 

yörüngesini hayal edin. Evrenin altın ışık çemberinin çok da .. 

ha hızlı dönmesini ve git gide daha çok parlamasını sağlayın. 
Böylece yatay enerji yörüngesinin tüm evrendeki akışını güç

lendirirsiniz. 

Şimdi yatay enerji yörüngesini bedeninize yerleştirin. Ev· 
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renin altın ışığı kendi yatay enerji yörüngelerinizin ışığıyla 
birleşiyor. Şimdi tüm evrenin yatay enerji yorünges1 ile bir 

araya gelerek bedeninizin için.de akan ve onu besleyen Dai 

meridyeni ile çalışıyorsunuz. DNA ve RNA zincirlerinize ka

dar bedeninizin her bir sistemi. organı ve hücresi için şifa ka

bul ediyorsunuz. Evrenin enerjisi fiziksel, duygusal, zihinsel 

ve ruhsal bedenleriniz için şifa takdislerini gönderiyor. 

Yatay enerji yörüngesi pratiğini her seferinde yedi dakika 

boyunca uygulayın. En azından günde iki kere pratik yapın 
ama d,1ha fazla yaparsanız, daha da iyi olLır. Sınırların öte

sinde şifa kutsaması ve ruhsal beslenme elde edeceksiniz. 

Chong Meridyeni 

Chong meridyeni, Kar Dağı Bölgesi'nden başlayan dört ana 

meridyenden biridir U 7. Şekill. Chong. omurganm ucundan 

başlar. omurga boyunca spiraller h<tlinde beyne kadar ytikse
Jir ve başın tepesinde son bulur. 

Ren meridyeninin altı yin meridyeninden, Du meridyeni

nin ise altı yang meridyeninden enerji topladığını hatırlayın. 
Bu iki meridyen tarafından toplanan enerji. Chong meridye

ninde. yani "Merkez meridyen" anlarrıma gelen Chong 
Mai' de bir araya gelir. 

Sonuç olarak Chong meridyeni toplam on dört meridyen

den enerji toplar: altı yin meridyeni (Karaciğe., Kalp, Dalak. 

Akciğerler. Böbrekler ve Yürekzarıl ve altı yang meridyeni 

(Safra Kesesi. İnce Bağırsak. ,\fide, Kalın Bağırsak. Mesane 

ve San Jiaol, ile Ren ve Dı.ı nıeridyenleri_ Chong meridyeni

nin geliştirilmesi, bu on dört meridyen üzerindeki enerji akı
mını güçlendirir. Cbong meridyenindeki enerji tıkanıklıkları
nın giderilmesi. en derin şifa tekniklerinden biridir. 
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17. Şekil. Chong Meridyeni 
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Dört Güç Tekniği'ni uygulayarak Chong meridyenini ge

liştirebilir ve buradaki enerji tıkamklıklarmı giderebilirsiniz: 

BEDEN GÜCÜ: Tam veya yarım lotus pozisyonunda yere otu

run veya doğal bir biçimde bağdaş kurun. Bir sandalyeye 

de oturabilirsiniz. Rahat olun, ancak sırtınızı dik tutun ve 

sandalyeye yaslanmayın. Dilinizin ucunu damağınıza ya
kın tutun, ancak değdirmeyin. AnüsünüzO hafifçe büıün. 
Göılerinizi kapaym ve gevşeyin. 

Bir elinizin orta parmağmı başınızın tepesindeki Bai Htıi 

akupunktur noktasına değdirin. Bu nokra, başınızın tepe
.sinde, burnunuzdan yukarı doğru çizilen bir çizgi ile bir 

kulağınızdan diğer kulağınıza çizilen bir çizginin kesişme 

noktasında yer alır. Diğer elinizin orta parmağını göbeği

nize değdirin. Eğer yorulursanız ellerinizi değiştirin 1bkz. 

18. Şekil). 
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R.u~. Zihin, B,•,len Şıl;t.<ı 

RUH GÜCÜ: İçsel ve dışsal ruhi.ara "merh.aba" diyerek onlar
dan şifa isteyin: Chong meridyenimin sevgili ruhu, zihni 
ve bedeni; ortJ. paımaklarımm sevgili ruhu, zihni ve be
deni: Weng Ma Ni Ba Ma Hong'un sevgili ruhu, zihni ve 
bedeni [bkz. Ses Gücü]; altın ışık küresinin sevgili ruhu, 
zihni ve bedeni [bkz. Zihin Gücü}; sizi seviyorum. Chong 
meridyenimi iyile.ştirnıe ve geliştirme gücüne sahipsiniz. 
İyi bir iş çıkann. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Te· 
~ekkür ederim. 

SES GÜCÜ: "vung mah ni b.ah mah hong," şeklinde okunan 
Weng Ma Ni Ba Ma Hong, "ruh bilgeliğinin aziz hizmet
karı" anlamına gelen Ling Hui Sheng Shi olarak da bilinen 
Şefkat Tanrıçası Guan Yin 'in mantrastdır. 
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Tarih boyunca görülmüş en güçlü şifa ve takdis mantrala

rından biri olan Weng Ma Ni Ba Ma Hong. milyonlarca 
insan taraündan tekrarlanmıştır. Bu mantrayı Chong me
ridyeninin gücünü artırmak ve bu kanaldaki tıkanıklıkları 
temizlemek için tekrarlayın. Bu mantrayı, fiziksel, duygu
sal. zihinsel ve ruhsal bedenlerinizin bütünüyle şifaya ka
vuşması için tekrar edin . .... r ~ ,~, 

•,ı ' 

18. Şekil 

Chong meridyeni için 

Beden Gücü 



ZiHİN GÜCÜ: Ahın bir ışık küresinin evrenden yola çıkıp ba
şınızın tepesindeki Bai Hui akupunktur noktasına geldiği
ni gözünüz.de canlandırın. Bu altın ışık küresinin büyük

lüğü yaklaşık 5 santimdir. 

Işık küresi, saat yönünde dönerek omurganızın önündeki 
Chong metidyenine doğru iniyor. Kar Dağı Bölgesi'ne 

ulaştıktan sonra saat yönünün tersine doğru dönerek ba
şımzın tepesindeki Bai Hui akupunktur noktasına doğru 
Chong meridyeni boyunca tırmanıyor. Hayalinizde ışık 

küresinin bu yukarı aşağı hareketlerini tekrar tekrar can

landırın. 

Özet: Chong Meridyeni ile Çalı~mak 

Beden Gücü pozisyonunu alın. "Merhaba" diyerek ve içsel ve 

dışsal ruhlardan şifa talep ederek Ruh Gücü'nü harekete ge
çirin. Uygulama boyunca elinizden geldiği kadar hızlı bir bi

çimde tekrar edin: Weng Ma Ni Ba Ma Hong, Weng Ma Ni 
Ba Ma Hong, Weng Ma Ni Ba Ma Hong. Weng Ma Ni Ba 

Ma Hong. 

Aynı anda altın bir 1ş1k küresinin evrenden gelip başmızın 

üstünden girdiğini hayal edin. Chong meridyeni boyunca sa· 
at yönünde spiraller çizerek Kar Dağı Bölgesi'ne indiğini gö

zünüzde canlandırın. Ardından bu sefer saat yönünün tersi· 
ne spiraller çizerek başın tepesine kadar Chong meridyenini 
tırmandığını hayal edin. Hayalinizde altm ışık küresinin bu 

aşağı-yukarı hareketlerini tekrar tekrar canlandırın. 

Chong meridyeni ile her defasında yedi dakib boyunca. 
günde iki ya da üç kez çalışın ~ ne kadar çok pratik y.aparsa
nız, o kadar iyi. Chong meridyenindeki enerji akışını sağla
mak ve buradaki enerji tıkanıkhklarını gidermek, aynı etkiyi 

Dai ve Ren-Du meıidyenlerinde de yaratacağından. Cbong 
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flıılı. Z;lıııı. ·B,·dı·ıı $;(,,.,, 

meridyeni üzerinde çahşınak öğrenebileceğiniz en etkili ve 

derin şifa tekniğidir. Bu kanalları geliştirerek ve var olan 
enerji tıkanıklıklannı açarak fiziksel. duygusal, zihinsel ve 

ruhsal bedenlerinizin bütünüyle şifa bulmasını saglar. Aynı 
zamanda pratik yaptığınız süre boyunc.a evrensel hizmet de 

sunarsınız. Chong meridyeni pratiği basittir, ancak hayalini

zin ötesinde şifa sonuçları almanızı sağlar. 

Artık öğrendiğiniz bazı Ruh, Zihin ve Beden Şifası teknik

lerini kullanan belli şifa programlan için hazırsınız. 

KiLO VERMEK 

Ruh, Zihin ve Beden Şifası. biraz kilo vermek isteyenler için 

çok güçlü iki egzersiz sunmaktadır. Bölüm 4'te gösterilen 

öıel mantralarla. Weng Ar Hong ve 3396815 ile yapılan ça
lışma, hızlı ve etkili bir biçimde kilo vermenize yardımcı ola

cak şekilde uyarlanmı.ştır. Eğer kiio vermek istiyorsanız, bu 

eg-z.ersizleri Ruh, Zihin ve Beden Şifası'nıo Dört Güç Tekni

ği'ni kullanarak günde en az iki kere ve her seferinde en az 

on beş dakika boyunca uygul.aym. 

WENG AR HONG 

Kilo vermenize des.tek olması için Dörl Güç Tekniği'nin 
hepsini kullanabilirsiniz. Ayaklarınızı omuz genişriğinde aça
rak ayakta durun. Sa(! elinizi avucunuz yukarıya dönük ola
rak göbeğinizin birkaç santim üzerinde, ve sol elinizi, yine 
avucunuz yukarıya dönük olarak göbeğinizin bkkaç santim 
altında tutun (bkz. 8. Şekil). (Eğer yüksek tansiyonunuz, 
glokom hastalığınız, ağrılarınız veya iltihabınız varsa ya da 
beyninizde, gözlerinizde veya başınızda bir tümör veya 
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kanser bulunuyorsa, o zaman sağ elinizi avcunuz aşa91 ba
kacak şekilde döndürün.) Hazır olduğunuzda, ruhlardan ki
lo vermentze yardımcı olmalarını dileyin: Her bir organımın 
ve hücremin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi seviyorum. 
Lütfen metcıbolizrna hızınızı artırın. Yağ yakın. Ağırlığımı 

azaltma gücüne sahipsiniz. Metabolizma hızınızı artırın. iyi 

bir iş çıkarın. Teşekkür ederim. 

Weng Ar Hong'un sevgili ruhu, zlhııi ve bedeni, seni se
viyorum. Sen, hücre~el titreşimt uyarabilir ve bedenimin 
her bir organının ve her bir hl.icresinin metabolizmasını hız
landırabilirsin. Lütfen iyi bir iş çıkar. Teşekkür ederim. Te

şekkür ederim. Te~ekkür ederim. 

Ardından derin bir nefes ahn. Aldığınız bu nefesi uı:un 
uzun verirken tekrar edin: Weerınggg, Aaaarrrr, Ho

oonngg. Sonra üst üste tekrar edin. Weng Ar Hong'u tek
rarlarken, başınıza, göğsünüze ve kalbinize yayılan sırasıyla 
parlak kırmızı, parlak beyaz ve parlak mavi ışıkları hayal 
edin. Aynı anda parlak ışığın bedeninizdeki yağı erittiğini 
hayalinizde canlandırın. ince ve zarif olduğunuzu hayal 
edin. Weng Ar Hong'u tekrarlamayı ve bedeninizdeki yağ
ları eriten ışığı hayal etmeyi her seferinde en az on beş da
kika boyunca sürdürün. Bunu istediğiniz bir saaHe, ancak 
en azından günde iki kere yapm. 

3396815 

Yine Dört Güç Teknlği'ni kullanabilirsiniz. Uygun bir biçim
de yerleştikten ~onra bedeninizle konu~un: Her bir organı
mın ve hücremin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi seviyo
rum. Lütfen metabolizma hızınızı artırın. Yağ yakın. Kilo 
vermeme yardımcf olmaları için endokrin sisternimtn, sindi
rim sistemimin, sinir sistemimin ve dolaşım sistemimin -
yani tüm si.stemlerimin - işlevlerini düzenleyirı ve yin-yan'ı 
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dengeleyin. Teşekkür ederim. 

San San Jiu Liu Ba Yao Wı.ı'nun sevgili ruhu, zihni ve be
den[, seni seviyorum. Sen, hücresel titreşimi uyarabilir ve 
bedenimin her bir organının ve her bir hücresinin metabo
lizmasını hızlandırabilirsin. Lütfen iyi bir iş çıkar. Teşekkür 

ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

Ardından 339681 S'i · San San Jiu Liu Ba Yao Wu - on 
be~ dakika boyunca elinizden geldiği kadar hızlı bir biçim
de tekrar edin. Aynı anda, konsantre olun ve ateşin organ
larınızdaki, dokularınızdaki ve hücrelerinizdeki yağları yaktı
ğını hayal edin. Bedenirıizirı giderek daha da inceldiğini gö
rün. Tekrar yaparken bu görüntüleri zihin gözünüzle gör
meye devam edin. Çalışma sona erdiğinde--minnettarlığını
zı ifade edin; Teşekkür ederim. Teşel<kür ederim. "Feş!i!kki.ir 

ederim. Günde en az iki kere pratik yapın. 

Bu iki teknik çok iyi i.ş görür çünkü Beden Gücü, Ruh Gü
cü. Ses Gücii ve Zihin Gucu'nü bir araya getirmektedir. Bu 
Dört Güç Tekniği, bedenin her bir org.mındaki ve hücresin
deki hücresel titreşimi harekete geçirir. Daha yüksek hücre 
titreşimi metabolizma hızını arttnr ve sistemlerin, organların 
ve hücrelerin işlevlerini, enerjinin daha hızlı akabilmesi için 

uyumlu hale getirir. Yağ hücreleri yoğun bir biçimde uyarıla
rak enerji sarf ederler ve normal hücrelere dönüşürler. 

KANSER iÇİN DÖRT HAFTALJK 

İYİLEŞME PROGRAM! 

Modern yaşamın :büyük belası kanser, Batr'da dehşet uyan
dıran bir hastalık haline gelmiştir. Yapılan araştırmalar için 
harcanan on yıllara ve milyonlarca dolara rağmen Batı tıbbı 
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henüz kanserin tedavisini bulamamıştır. Sebebi bile anlaşıl

mış değildir. Ruh, Zihin ve Beden Şifası, kanseri pek çok Ba

tıla uzmandan çok daha farklı bir bakış açısıyla görmekte, 

enerji tıkanıklıkları ile ruhsal tıkanıklıklardan kaynaklandığı

nı anlamaktadır. Daha ayrıntılı ifade etmek gerekirse, kara

ciğerde tıkanıklıklara sebep olan öfkenin duygusal bedeni, 

muhtemden tüm kanser çeşitlerinin temel sebebidir. 

Hastalıkların sebebi ister Batı tıbbı gözüyle, ister gelenek

sel Çin tıbbı veya başka bir şifa yaklaşımı gözüyle değerlen

dirilsin, sonunda vardan ortak nokta bu hastalıkların hücre

sel titreşimi etkilemesidir. Batı tıbbı bu kavrama çok fazla il

gi göstermemektedir, ancak bölüm 1 'de de tartışıldığı üzere 

hücresel titreşim, Ruh, Zihin ve Beden Şifası'nm kanseri de 

içeren her türlü hastalığin· 'Sebebi· İre ilgili a'nfayrŞtnf yansıt
maktadır. Bu yaklaşım sayesinde kanser için etkili bir iyileş

me programı oluşturabihriz. 

Madde-Enerji-Mesaj Teorisi lbkz. bölüm 1l, hastalıkların 

hücresel titreşimi nasıl etkilediğini açıklamaktadır. Gözden 

geçirmek gerekirse, hastalıklar ve hücresel titreşim, bakterile

ri, vira! enfeksiyonları, travmayı, yaralanmaları. duygusal 

dengesizlikleri, stresi, genetik faktörleri ve çevresel koşulları 

da içeren çok sayıda uyarıcı tarafından harekete geçirilebilir. 

Hücreler gereğinden fazla hareketli olduklarında daha fazla 

enerji üretirler. Eğer enerji bulunduğu bölgede veya organda 

yeteri kadar hızlı bir biçimde dağılmazsa. o zaman hücrele
rin arasmdaki boşluklarda birikecektir. Bu enerji yoğunlaş

ması meydana gelirken. hücrelerin içindeki madde. hücrele

rin dışındaki enerjiye dönüşemez hale gelir. 

Sonuç olarak hücrelerin içinde ve dışında bir tıkanıklık gô

rülür. Hücrelerin içindeki madde ve dışındaki enerji artar. 

Madde ve enerji birbirleri arasındaki dönüşümü gerçekleşti

remez hale gelir. Çözülememiş enerji tıkanıklıkları hastalıkla 

sonuçlanır ve madde tıkanıklıkları da 'Zaman içinde normal 

hücrelerin prekanseröz hücreler haline gelmesine sebep olur. 
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Bu hücreler de madde tık.1nıklıU;n deı.ıcırn cttikı.;c bns~r 

lıüı,;rdcrine dönüşi.ırkr. Bu yüz<bı Ruh. :!.ihin ve Geden ::)i·· 
fası k<lnscrin sebebini hiıctdnin içindeki (;:,;);~ ma<ldc ve 
hüueleriu ciı~ındaki fazl.t ~ne:::-jı ol:-mı.k gcsterındaeJ!r. 

Eğer enerji ve mııdde tıb~nıklıkLtn k.,ın:;;..:rc yol <IÇıy0r::;,ı, 

ııçıkt'r ki kaııscı'in çözümü bu tıbnıklıkbrın giderilıncsjdjr. 
Rah. Zihin ve Bede-n Şifası kanseri ivi1c.;;tirmeye enerji tıb 
nıklıklarınm temizlenmesi ik b;ışLır. K;ı!iS(~ri iyileştirnwnin 

sırrı hücreler arasmd;ıki küçük bo~lukfarh organiar arasında

ki büyük bo~lukbrın tcmizknmc~idır. 

Enerji tıkaıııklıklan. gecmiş ve şimdiki y«şamlannı~d~i 

_yaptığınız hat;tl,u sonucu oluşan ruhsal tık.rnıkiık!;,ı.rdclll d;ı 

kaynakl;ı;nabiiir. Bıı ruhsal yükü, kötu karnı" ol..;rak sırtınız
da taşırsmız. Kanserden tamamen kurtulın:ık için yalnm:.t 

enerji/madde tıJ.;anıklıklarını teınizlcm~niz yctnı.;;z. aynı z,ı

rnanda ruhsal tıLuuklıkfao d;ı gidermeniz gerekmektedir. 
Ruh. Zibin ve lteden ŞiLı.st'nın anahtar prcns.ipkrlni u.Up 

cdcrscnl·l. kanser tedcıvisi çok d<ıhil etkili ol.ıc.ıktcr~ "önce ru· 
htı iyileştirin, zilmın w bedenin şifası onu t,ıkip edecektir" ve 
"k.ar.71lıksız sevgi. bağışlama w hizmet. şifamn ,ıllın <1nahtdr· 
Lırıdır." 

Takip eden kı:;mılarda enerji tıkanıklık.larmı ve ruh.~.1l tı

bnıklı\.Jarı nasıl gider~ccğinizi göstereceğim .. Bıı td~nikkrin 

baş<HıSt Çin 'de müthiş şifa sonuçları elde eden binlerce k<ın

ser h<lStil.Sl tıırc1fmda11 kanıtlanmıştır. Öğretmenim ve u:;tam 

Dr. Zhi Chen Guo ile röportııj yapmak üı.erc onu ~ifa mer
kezinde ziyaret eden bir belgesel yapımcısı. on hin izlcyki
den kaçının kanser h~stası. olduğunu sorar. Yakfaşık il;i bin 

civarında kanser hastası ellerini k<~!dmr. Arduıdc;n yapııncı 
kaçının iyileştiğini ve son beş yıl içeri~inde yeniden kanserle." 

b.rşıldşmadıgını sorar. Bu sefı:r kanser hastalarının pmın
dan fazlası ellerini kaldırır. Nasıl böyle .9şırtı(1 bir orand u!;ı

şıfabilıniştir? Çünkü bu hr.staLu, Güç İyileşmesi (fi ve R~h. 
Zihi11 ve Beden ŞHası'mn temelini olu:,;turnn Zlıi Ncng Sifa-
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sı'nı uygulamışlardır. O zaın,ından beri binl~rce insan daha. 
Zhi Neng Şifası'nı öğrenerek ve uygulayal'ak kanser! başıırıy
la yenmiş bulunmaktadtr. 

Çin'deki bu binlerce ins;m ve füttt'da. da saytla.rı gidertk 
artan topluluklar. az sonra sizinle paylaşacağım k.ınserden 
kurtulma progrrı.mmın faydala.rmı kanıtlamışlardır. Bu prog
ram Zhi Neng Şifası·nı temel almaktadır, mcak Ruh Gücü 
yoluyla elde edilen ruh şifasını da güçlü bir bileşim olarak 
pmgrama dahil etmektedir. Bu kanser için iyileşme progra
mı, hangi aşamada olursa olsun herhangi bir kanser çeşidin
den muzdarip olan tüm hastalara yarar sağlayabilir. Pek çok 
kanser hastası. korkunç acılar çekmekte ve dcpresyond.rn, öl
keden, üzüntüden ve korkudan bitkin düşmektedir. Diğerle
rinin ise kafast tamamen kanşm1ştır ve ruhsal bir boşluk iç.in
dedirler. Bu kanser tedavi programı, kanserin insanı kuvvet
ten düşiıren bu tip özelliklerinin pek çoğunun üstesinden gel
menize yardımcı olacak. size umut verecek. acınızı azaltacak 
ve iyileşmenizi destekleyecektir. 

Bu programı herhangi bir şifa yaklaşımını desreklemesi 
için sunuyorum. Bunu. ı:.ı.ten görmekte olduğunuz kanser te
davisini destekleyecek bir yardımcı araç olarak kullanın. Ni
yetim insanlarıo yaşamlarındaki enerji tıkanrklıkla.rını ve ruh
sal tıkanıklıkları gidererek nasıl kendi kanser tedavilerine yar
dımcı olabileceklerini bilmelerini sağlamaktır. Burada sunu
lan bilgelik ve güçlü şifa araçları her yerdeki kanser hastala
rına ve sağlığını k.on:ımak isteyenle.ı:e destek olacaktır. 

Aşağıda anlaşılması kolay ve son derece etkili, dört hafta -
!ık bir iyileşme programının özetini çıkaracağım. Bu prog
ram. her gün uygulanması gereken dört prntik egzersizden 
oluşur. Her birinin nasıl iş gördüğünü ve onları nasıl kullan
manız gerektiğini anlayabilmeniz için bu güçlü ar.ı.çldrı t~k 
tek aç•klayacağım Dört haltalık bu programda, aynı dört eg
zersizi her günün belli saatlerinde uygulayacaksınız. Tablo 
.ne de özetlendiği gibi. uygulama süreniz her hafta biraz da-
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ha artacaktır. 

• L Hafta: her bir egzersizi günde en az beş dakika uygu

layın. 

• 2. Hafta: her bir egzersizi günde en az on dakika uygu
layın 

• 3. Hafta: her bir egzersizi günde en az yirmi dakika uy
gulayın. 

• 4. Hafta: her bir egzersizi günde en az otuz dakika uy

gulayın. 

İlk dört haftanızı doldurduktan sonra, 4. Hafta'nın prog

ramını tamamen iyileşene kadar uygulamayı sürdürün. Kan

serden kurtulmanın aylar veya yıllar alabileceğini unutmayın. 
Sabırlı olun ve güveninizi kaybetmeyin. 

İyileştikten sonra, egzersizlerin her birini günde en az beş 
dakika, toplam yirmi dakika tekrarlayarak 1. Hafta'nın prog

ramını uygulamaya devam edin. 1. Hafta'nın egzersizlerini 
bir önleyici tedbir olarak düşünün. BağıŞtklığınızı ve canlılı

ğınızı artırarak, enerjinizi ve dayanıklılığınızı koruy.arak ve 
hastalığın yeniden ortaya çıkmasını önleyerek s.ığlığınızı sür

dürmek çok önemlidir. Umarını bütünüyle şifa bulursunuz. 



4. Tablo: Kanser için Dört Haftahk iyileşme Programı 

iyileşene kadar 4. haftayı tekrarlayın. Günlük 

iyileştikten sonra 1. haftayı uygulayın. uygulama 

(dakika) 

Teknik Ne zaman Diğer HAFTALAR 

talimatlar 1 2 3 4 

Weng Ar kahvaltıdan Yüzünüzü güneşe 5 10 20 30 

Hong önce dönün ve doğayl;ı 

iç içe olun 

Enerji kahvaltıdan Yüzünüzü güneşe 5 10 ~o 30 

artırıçılar yarım saat sonra dtınün ve doğayla 

iç içe olun 

3396815 öğlen Yüz:ünüzü güneşe 5 10 20 30 

yemeğinden dönün (gölgede) ve 

yarım saat sonra doğayla iç içe olun 

Sha'nın akşam Yatay ve dikey enerji 5 10 20 30 

Altın yeme~inden yörüngelerini 

Şifa Küresi yarım S<1at sonra destekleyin 

Toplam günlük çalışma suresi (dakika) 20 40 80 120 

Kanseri lyileştermek için Birinci Egzersiz: 

Weng Ar Hong 

Weng Ar Hong'u her sabah gündelik rutininizin bir parçası 
olarak gayretle ve samimiyetle uygulayın iBölüm 4). Çok da
ha fazla enerjiye sahip olduğunuzu ve gününüzün uyum içe
risinde başladığını göreceksiniz. 

• Ne zaman?: Kahvaltıdan önce, sabahın erken saatlerin· 
de. 
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• Nerede?: Bu egz.ersiz için en iyisi dışarı çıkmanız ve yü

zünüzü güneşe çevirmenizdir. Eğer yağmur yağıyorsa. 

soğuksa veya dışarı çıkamayacak kadar rahatsızsanız, o 
ı.aman uygulamayı evde gerçekleştirin. 

• Ne kadar?: İlk hafta günde beş dakika. ikinci hafta gün

de on dakika, üçüncü hafta günde yirmi dakika ve dör

düncü hafta günde otuz dakika uygulayın. Daha fazla 

şifa bulmak için daha uzun süre pratik yapın. 

• Nasıl?: Dört Güç Tekni~;i"ni uygul.aym: 

BEDEN GÜCÜ: Ayaklarıntzı omuz genişliğinde açarak dengeli 

ve gevşemi.ş bir biçimde ayakta durun. Dizlerinizi hafifçe 

kıvırın. Eğer ayakta duramayacak haldeyseniz. o zaman 

oturun veya uzanın. Sırtınızı dik tutun. Dilinizi damağını

za yakın yerleştirin, ancak değdirmeyin. Anüsünüzü hafif
çe büzün. 

Sag elinizi avucunuz yukarıya dönük olarak göbeğinizin 

birkaç santim üzerinde, ve sol elinizi, yine avucunuz yu

karıya dönük olarak göbeğinizin birkaç santim altında tu

tun lbkz. 8. Şekill. Elleriniz, enerji akışını ve şifayı sağla

mak için bedeninize yakın durmalı, ancak değmemelidir. 

Aynı el pozisyonunuzu ayakta dururken. otuıurken veya 

uzanırken uygulayabilirsiniz. Eğer yüksek tansiyonunuz, 

glokom hastalığınız. baş ağnlarınız, beyin tümörünüz ve

ya beyin kanseriniz varsa, sağ etinizin avucunun a~ağı 

bakması geıektiğini unutmayın. 

RUH GÜCÜ: lçsel ve dışsal ruhlara "merhaba" deyin ve onlar

dan .şifa talep edin: Tüm sisccmlerimin, organlarımın, 

lıüaelerimin, DNA ve RNA ziııôrlerimin ve hücrelerimle 
org.anlarım .arasındaki boşiuk/Jnn sevgili ruhu. zihni ve 
bedeni, sizİ seviyorum. Kendinizi (vileştirme gücüne sa
hipsiniz. Lütfen iyi hir iş çıkilrın. Teşekkür ederim. 
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Güneşin sevgilİ ruhu, zihni ve bedeni. lütfen iyileşmem 
için beni kucs.ı. Beni iyileştirme gücüne sahipsin. İyi bir iş 
çıkar. Teşekkür ederim. 

Weng Ar Hong'un sevgili ruhu. zihni ve bedeni, seni se

viyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsin. Lütfen iyi bir 
iş çık.ır. Teşekkür ederim. Onurlandım ve kutsandım. Te
şekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ ve ZiHiN GÜCÜ'. Tüm sistemlerinizin, organlarını

zın, hücrelerinizin, DNA ve RNA zincirlerinizin. boşluk
ların, güneşin ve Weng Ar Hong'un ruhu, zihni ve bede

ninden şifa takdisleri talep ettikten sonra derin bir nefes 

alın. Nefesinizi verirken bir kez Weng Ar Hong'u tekrar

layın. Weng kelimesini söylerken başınızın üzerinde par

lak kırmızı ışığm, Ar kelimesini söylerken göğsünüzde 
parlak beyaz ışığın. Hong kelimesini söylerken karmnızda 
parlak mavi ışığın parıldadığını hayal edin. Derin bir ne· 

fes daha alın ve aynı şeyi tekrarlayın. Weng Ar Hong'u üst 

üste tekrar edin ancak her nefes verişinizde yalnızca bir 

kez söyleyin. 

Bu egzersizi yaparken son derece sağlıklı olduğunuzu dü

şünün ve gözünüzde canlandırın. Tamamen iyileşebilirsi
niz. Egzersiz yapmadığınız zamanlarda da sık $ık sağlık
lı olduğunuzu düşünün ve gözünüzde canlandırın 

Weng Ar Hong ve San Jiao 

Bildiğimiz gibi, geleneksel Çin tıbbında San Jiao ("üç böl· 

ge''), bedenin üç temel bölgesini ve bu bölgelerdeki organlar.

la boşlukları ifade eder. Büyük bir hayali organ olarak düşü
nülebilecek S.an Jiao, bedenin en büyük yang organıdır. 

Üst Jiao, bedenin diyafram üzerinde kalan bölgesidir. Kal-
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Rıılı. Z•lıin, Bcıl•rı $;ı.,,, 

bi, akciğerleri ve beyni içerir. Temel işlevi kalbin ve akciğeı

lerin işlevleri, yani kan dolaşımı ve solunumdur. Orta Jiao, 

diyafram ile göbek arasındaki bölgedir. Karaciğeri, safra ke
sesini, mideyi, pankreası ve dafağı içerir ve ana işlevi sindi

rimdir. Alt Jiao ise karnın göbeğin altında kalan bölgesidir ve 

ince ve kalın bağırsakları. böbrekleri ve üreme organlarını 

içerir. Temel işlevleri böbreklefin geıçekleştirdiği, suyun do

laşımını da içeren işlerdir. San Jiao, Tablo Yte özetlenmiştir. 

5. Tablo: San Jiao 
San Jiao Bölge Organlar Temel l~levler 

Üst liao diyaframın kalp, kan dolaşımı, 
üstü akciğerler, ehi akışı ve 

beyin solunum 

Orta liao diyafram karaciğer, sindirim 
ve göbek mide, 
arası safra kesesi, 

pankreas, 
dalak 

Alt Jiao göbek ve ince ve suyun 
dnsel kalın dengelenmesi 
organlar bağırsak, ve 
arası mesane, düzenlenmesi 

böbrekler, 
böbreküstü 
bezleri, 
cin.sel 
organlar ve 
üreme 

or9anları 

San Jiao bedenin tüm ana organlarını içerir ve chi'nin ve 
diğer bedensel sıvıların dolaşımı için hizmet görür. Chi'nin 

ve bedensel sıvılarm San Jiao içerisindeki düzenli akışının 
sağlanması, organlardaki ve hücrelerdeki enerji tıkanıklıklan-
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nı gtdererek organların sağlıklı işlev görmelerini sağlar. Weng 

Ar Hong'u tekrarlamak bunun tamamlayıcısı olur çünkü bu 

ses tüm organlarını ve hücrelerini uyararak San Jiao'nun açıl
masını sağlar. Weng, beyindeki hücresel titreşimi uyarır. Ar 
kalbi ve akciğerleri de içeren tüm göğüs kafesindeki hücresel 

titreşimi uyarır. Hong ise karaciğer, mide, safra kesesi, dalak. 

ince bağırsak. kalın bağusak. böbrekler. mesane ve üreme or
ganlarındaki, yani tüm karındaki hücresel titreşimi uyarır. 

Weng Ar Hong, San Jiao'nun anahtarı olduğundan, ıbo.ş

luklardakil tıkanmış enerjiyi açmak açısından büyük önem 

taşır. Bu da devamında (hücrelerin içindeki) madde tıkamk
hklarımn temizlenmesini sağlar. Sonuçta Weng Ar Hong'un 

tekrarlanması kanser hücrelerini ve prekanseröz hücreleri 

normal hücrelere dönüştürebilir. Weng Ar Hong. yalnızca 
kanser için değil. tüm hastalıklar iç.in vazgeçilmez bir şifa uy

gulamasıdır. 

Kanseri iyileştirmek İçin ikinci Egzersiz: 

Enerjiyi Artırma 

Enerji Artırma tekniği dayanıklılığınızı artıracak. canlıltgınızı 
sağlayacak, bağışıklık sisteminizi güçlendirecek ve size daha 

fazla enerji verecek. Bu egzersizi devamlı olarak ve gayretle 

uygulayın. 

•Ne zaman?: Kahvaltıdan yarım saat sonra. 

• Nerede?: 13u egzersiz için en iyisi. dı.şarı çıkmanız ve 

yüzünüzü güneşe çevirmenizdir. Eğer yağmur yağı

yorsa, soğuksa veya dışarı çıkamayacak kadar rahat

sızsanız, o zaman uygulamayı evde gerçek1eştirin. 
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Egzersiz yaparken, içerde veya dışarda. mutlaka yü
zünüzü güneşe dönmeye çalışın. 

• Ne kadar?: flk hafta günde beş dakika, ikinci hafta 

günde on dakika, üçüncü hafta günde yirmi dakika 

ve dördüncü hafta günde otuz dakika uygulayın. 

Daha fazla şifa bulmak için daha uzun süre pralik 
yapın. 

• Nasıl?: Dört Güç Tekniği'ni uygulayın: 

BEDEN GÜCÜ: Bit sandalyeye veya yere otU(Un. Sırtınızı dik
leştirin. Eğer sandalyeye oturuyorsanız ayaklarınızın taba

nını yere yapıştırın. Eğer yerde oturuyorsanız, tam veya 

yarım lotus pozisyonu alabilirsiniz !bkz. 6. ve 7. Şekiller). 
ya da yalnızca doğal bir bağdaş kurun. Dilinizi damağını

za yakın tutun ancak de.ğdirmeyin. Anüsünüzü hafitçe bü
zün. 

Ellerinizi Yin/Yang Yumruğu pozisyonunda sıkıca birleşti
rin (1. Şekill. (Yumruğunuzu maksimum gücünüzün yak

laşık yüzde 80'ini kullanarak sıkın.I Bu yumruğu alt kar
nınız hizasına. yerleştirin. 

RUH GÜCÜ: İçsel ve dışsal ruhlara "merhaba" deyin ve onlar

dan .şifa talep edin: Alı Dan Tian 'ımm sevgili rııhu, zihni 
ve bedeni, seni seviyorum. Sen bedenimin temel enerji 
merkezi; bagışıklığın. dayanıklıfıgın, canlılığın ve tııun ya

şamm an.ahtan, ruhumun mekanısın. Sen, kanseri iyileş
tirmem için son derece önemlisin. Alt Dan TiJn 'ımm gü

cünü inşa. etmek komısunda lütfen iyi bir iş Çlkar. Onur
landım ve kutsandım. 

Tüm gezegenlerin. gaJJksilerin, eı'renlerin ve Düny.ı 
Ana 'mn sevgili ruhu. zihni ve bedenİ. dört bir yandan ba
na şda ışığımzı gönderebilir misiniz? Bu ışık derimden içe

ri bedenimin her bölgesine girsin; Alt Dom Ti.w 'ıma aksm 
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ll ıı~ı. Z ~lıi11 0 1),.,1,·u Sil;L~ını ,, l.ı ~-,~'.uLı ı•ı:ı~:ırı 

ve .31tm bir ışık küresi y;ıratsııı. Onuri.rndım v"c' k11tsan

dım. Teşekkiir ederim. Teşekkür ederim. Teşckklir ede· 

rim. 

SES GÜCÜ ve ZİHİN GÜCÜ: Dokuz rakamını Çince okunu~uy
la üst üste tekrarlayın: Jiu. ~"cio" şeklinde okumıri, jitı. 
jiu, jiu ... Evrenden gelip derinizin her bir gözeneğinden 
içinize akan en p<Hlak altın, bçy;ız v~ya gökkuşağı renkle

rindeki ışığı h•1yal edin. Işık derinizden içeri girerek tüm 

kaslarınıza. tendonlanmıa. organlarınrz.a, kemiklerinize 
ve hücrelerinize nüfuz ediyor ve Alt Dan Tian enerji mer

kezinizde yoğunlaşıyor. Bu bölgede katı bir çıltın ışık kü
resi oluşturmak için evrenden çok daha fazla ışık toplayın. 
Evrensel ışık küresinin hücrelerinize sevgi, besin ve şdkat 
dolu şifa dalgaları gönderdiğini hayal edin. 

Enerjiyi Artırma ve Alt Dan Tian 

Alt Dan Tian. bağışıklığın anahtar enerji merkezidir. Bu 

merkezin gücünü ne kadar geliştirirseniz, o kadar bJğışıkhk, 
enerji ve yaşam gücü kazanırsınız. Enerjinizi artırmak ve ba

ğışıklık sisteminizi yeniden canlandırmak. kanser edavisi için 

son derece önemlidir Enerji Artırma egzersizinde Dört Güç 

Tekniği'ni kullanarak enerjiniı.i artırmak ve Alt Dan Tian'ını
zı inşa etmek için beş, on, yirmi ya da otuı. dakika veya da

ha da fazla harcayabilirsiniz. Beş dakikalık bir egzersizden 

sonra ısındığınızı. karıncalandığınızı, daha enerjik ve uyanık 
oldugunuzu hissedebilirsiniz. 

Bu egzersizde kullanılan Zihin Gücü ile hayal kurma tek

niginde, evrenin sonsuz 1şığı size inanılmaz takdis verecektir. 

Derinizin her bir gözeneğinden içeri dolan evrensel ışık, Alt 

Dan Tian 'mızda yoğunlaşarak bir ışık küresi haline gelmeden 
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önce tüm organlarınızı ve hücrelerinizi yıkar ve onları besler. 

Bu ışığı, katı bir ışık küresi ve evrensel yaşam gücü haline ge

linceye dek yoğunlaştırın. Onun Alt Dan Tian 'ınızı geliştirdi

ğini hayal edin. Karnımzda bir ağırlık ve dolgunluk hissede
bilirsiniz. 

Bu katı ışık küresi. binlerce yıl boyunca biriken derin 

enerji pratiklerinin ve ruhsal pratiklerin bir parçasLdır. Işık 

küresini şifa vermesi ve kutsaması için bedeninizin istediği
niz her yerine gönderebilirsiniz. Egzeı:siz için önemli bir bil

gi olmasa da bu ışık küresinin, şifadan çok bilgelikle donatıl

dığını ve takdisinin yalnızca Alt Dan Tian ile sınırlı olmadı

ğını aklınızda tutun. Bu basit ancak çok güçlü egzersiz saye

sinde tüm evrenin takdisi size geliyor. Deneyimler, sonunda 

buna inanmanızı sağlayacaktır. 

Enerji Artırma 'yı gayretle çalışın, o zaman bu teknik. kan

seri iyileştirmenin anahtarı olan temel beden gücünüzü ve 

bağışıklılığınızı artıracaktır. 

Kanseri iyileştirmek için Üçüncü Egzersiz: 

3396815 

Dr. Zhi Chen Guo, ruhsal dünyadan 3396815 hediyesini al

dığı günden beri bu özel rakam dizisini şifa bulmak ve ruh

sal takdis kazanmak için gizli bir mantra olarak nasıl kullanı

lacağını öğretmektedir. Gözden geçirmek gerekirse, 3396815 

mantrası, yani San San Jiu Liu Ba Yao Wu. Mandarin Çince

si'nde "san san çio leo ba yo vo" .şeklinde okunur. Bu gizli 

mantranın uygulanması sonucunda pek çok şifa mucizesi ve 

ruhsal takdis kazanılmıştır. Sağlığınız geri kazanmak için San 

San Jiu Liu Ba Yao Wu mantrasını sürekli olarak ve samimi-
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yetle kullanın. 

• Ne zaman?: Öğle yemeğinden yarım saat sonra. 

• Nerede?: Bu egzersiz için en iyisi, dışarı çıkmanız ve 

yüzünüzü güneşe çevirmenizdir. Eğer yağmur yağı

yorsa, soğuksa veya dışarı çıkamayacak kadar rahat

sızsanız, o zaman uygulamayı evde gerçekleştirin. 

Egzersiz yaparken içerde veya dışarda mutlaka yü
zünüzü güneşe dönmeye çalışın. Eğer güneş yakı

cıysa, o zaman egzersizi gölgede sürdürün. 

• Ne kadar?: İlk hafta günde beş dakika, ikinci hafta 

günde on dakika. üçüncü hafta günde yirmi dakika 

ve dördüncü hafta günde otu:ı dakika uygulayın. 

Daha fazla şifa bulmak için daha uzun süre pratik 

yapın. 

• Nasıl?: Dört Güç Tekniği'ni uygulayın: 

BEDEN GÜCÜ: Bir sandalyeye veya yere oturun. Sırtınızı dik

leştirin. Eğer sandalyeye oturuyorsanız ayaklarınızın taba

nım yere yapıştırın. Eğer yerde oturuyorsanız, tam veya 

yarım lotus pozisyonu alabilirsiniz (bkz. 6. ve 7. Şekiller), 

ya da yalnızca doğal bir bağdaş kurun. Dilinizi damağını

za yakın tutun ancak değdinneyin. Anüsünüzü hafifçe bü· 

zün. 

Kanserini:ıe Bir El Yakm, Bir El Uzak .şifa tekniğini uygu

layın. Yakın El. on-on beş santim uzaktan. kanserli bölge

yi işaret etmelidir. Hangi elinizle daha rahat ediyorsanız 

onu kullanın. Eğer kolunuz yorulursa, Uzak El olarak kul

lındığınız elinizi Yakın El ile değiştirin. Eğer kanseriniz 

metastas yapmış ise, Yakın El'inizi diğer kanserli bölgeye 
işaret edecek şekilde yerleştirerek egzersizi tekrarlayın. 

Yakın El her zaman kanserli bölgeyi işaret eden eldir. 

Uzak El'i bedeninizden otuz beş-elli santim uzakta. 
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R .. ı.. z.i,,; •. n .. ı ... .:;.ı ... , 

avucunuz be<l~'nİnı:ı:e döni.ik olacak şekilde ıuıun. Uzak El 

karnınızın .1lıın.1, sırnnızın a~rına veya kalçanızın kenarı

na bakabilır. Eğer kanser alt karında ise o zaman Uzak 

El' i sırtınızm otlız beş-elli santim uzağında tutun. Eğer 

sırtınızın alt kısmında kanseriniz v;ırsa, o zaman Uzak 

Eri kalçalarınızın yan tarafına bakacak şekilde bedeniniz· 

den owz beş-elli .santim ötede tutun. 

RUH GÜCÜ: İçsd ve dışsal güçlere "merhaba" diyerek onl;ır
dan şifa bulmak için yardım isteyin: Tı:ım kanserli hücre

lerimin sevgili ruhu, zihni ve bedeni. sizi seviyomm. 

Anormal hücreler hnline geldiniz. Lütfen normale dönün. 

Kendinizi iyileştirme gücüne sahipsiniz. Lütfen iyi bir iş 

çıkarın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ede
rim. 

3396815 Sarı San ]iu Uu 8.1 l'ao Wu 'mm sevgili ruhu. ıill

ni ve bedeni, seni seviyorum. Saglıgımı geri ka.zanm.a.mr 

sağla_v;ıca.k gücün var. lütfen birna bir şifa ı:a.kdisi ver. Te

şekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ; Özel şifa mantrası 3396815'i Çince okunuşu ile 
tekrndayın; "san san cio lio ba yo vo" 

ZiHiN GÜCÜ: San San Jiu Liu Ba Yao Wu'yu egzersiz boyun
ca tekrarlayın. Aynı anda parlak ışığın kanserli bölgeden. 

Uzak Erin dönük durduğu bölgeye doğru durmaksızın 
aktığım hayal edin. Genelde burası, alt karnınızdaki Alt 

Dan Tian bölgesidir. 
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3396815, Enerji Akışı ve Şifa 

3396815, yani San San Jiu Liu Ba Yao Wu nasıl işe yarıyor? 

Neden bu yedi cakamlık dizi şifa için bu kadar özel ve önem

li? Özetlemek gerekirse, her bir rakamın sesi bedenin belli bir 

yerindeki hücresel titreşimi uyarmaktadır. San san (3,3), ak

ciğerlerdeki ve göğüsteki hücresel titreşimi uyarır, jiu 191 alt 

karındaki, liu (61 kaburgalardaki, ba (8) göbekteki, yao (1) 

baştaki ve wu (5) midedeki hücresel titreşimi harekete geçi

rır. 

3396815 dizisini tekrarlamak enerjinin bedende özel ve 

sağlıklı bir rotada akmasını sağlar: göğüs ..... alt karın .... ka

burg.al.ar ..... göbek - baş ·• mide - göğüs vs. Tüm ana or

ganlar doğru sıraya uygun bir biçimde uyarılır. Pratik yapma

ya devam edildikçe San San Jiu Liu Ba Yao Wu organlarınızı 

19. Şekil. 3396815 ve en€rji akışı 
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Ruh, Zılıin, B •• ı •• ,Ş;la,, 

dengeleyecek ve uyumlu hale getirecek. enerji tıkantklıkları

nı ve ruhsal tıkamklıkları giderecek ve bedeninizdeki boşluk

ları açacaktır. 

San San Jiu Liu Ba Yao Wu'yu kendinizi adayarak uygu

layın. Ne kadar çok çalışırsanız, o kadar iyi. Bu güçlü mant

rayı tekrarladığınız her an şifa bulmaya devam edeceksiniz. 

Enerjinin bedeninizde saglıklı ve düzgün bir biçimde akma

sını sağlamak sağlığınızı kazanmanızı hızlandıracaktır. 

Kanseri iyileştirmek için Dördüncü Egzersiz: 

Sha'nın Altın Işık Küresi 

Bölüm 4'te Altın Şifa Küresi nimetini nJsıl elde ettiğimi açık

lamıştım. Hangi inanç sistemine bağlı olursanız olun, bu ni

met onu ku!Janan ve sunacagı şifa takdislerini talep eden her

kese hizmet edecektir. Binlerce insan bu nimeti şifa bulmak 

ve kutsanmak için kullanmıştır. Bu nimeti kanserden kurtu

labilmeniz için ruhunuzun, zihninizin ve bedeninizin hizme

tine sunmaktan onur duyuyorum. Sha 'nın Altın [şık Küre· 
si'ni, tedavinizde ilerleme sağlamak için samimiyetle uygula· 

yın. 

• Ne zaman?: Akşam yemeğinden yarım saat sonra. 

• Nerede?: Uygulamayı iç mekanlarda gerçekleştirin. 

• Ne kadar?: ilk hafta günde beş dakika, ikinci hafta 

günde on dakika, üçüncü hafta günde yirmi dakika 

ve dördüncü hafta günde otuz dakika uygulayın. 

Daha fazla şifa bulmak için daha uzun süre pratik 

yapın. 

• Nasıl?: Dört Güç Tekniği'ni uygulayın. Bu kanserden 
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kurtulma egzersizi. Sha'nm Altın Işık Küresi uygu
lamasını, dikey enerji yörüngesi uygulaması ile bir

le.ştirmektedir. 

SEDEN GÜCÜ: Bir sandalyeye veya yere oturun. Sırtınızı dik
leştirin. Eğer sandalyeye oturuyoısanız ayaklarınızın taba· 
mm yere yapıştırın. Eğer yerde oturuyorsanız, tam veya 
yarım lotus pozisyonu alabilirsiniz, ya da yalnızca doğal 

bir bağdaş kurun. Dilinizi damağmı:z:a yakın tutun ancak 
değdirmeyin. Anüsünüzü hafifçe bijzün. · 

İki elinizde de baş ve işaret parmaklarınızı kullanarak bir 
halka oluşturun. Bu parmakların uçlarını birbiıine yakın 
tutun. ancak birleştirmeyin. Diğer parmaklarınızı dogal 
bir biçimde kıvırın. Bunu her iki elinizle de yapm. Elleri
nizi kulaklarınızın iki yanına arkaya doğru bakacak şekil
de yerleştirin lbkz. 11. ŞekiU. Bu el pozisyonu enerjinin 
bedendeki dikey akı.şını destekler. 

RUH GÜCÜ: İçsel ve dışsal ruhlara "merhaba" diyerek onlar
dan şifa isteyin: Dikey enerji yörüngemin sevgjJj ruhu, 
zihni ve bedeni, seni seviyorum. Enerjinin kendi içindeki 
akışını düzenleme gücüne sahipsin. İçinde akan enerji şi
fanın en derin srrlanndan biri. Lütfen iyi bir i.ş çıkar. Te

şekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkiir ederim. 

Sha 'nın Altın Işık Küresi'nin sevgili ruhu, zihni ve bede
ni. seni seviyorum. Lütfen dikey enerji yörüngemdeki 
enerji akışım saglam.ak için ban..ı şifa takdisi ver. Onurlan
dım ve kutsandım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 
Teşekkür ederim. 

SE.S GÜCÜ ve ZiHiN GÜCÜ: Sıfır rakammı Çince okı.ınuşuyla 
tekrarlayın: dong. dong. dang, dang. Dong kelimesini eg
zersiz boyunca hiç durmaksızın ve ehnizden geldiği kadar 
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hızlı tekrarlayın. Sha'nın Altın Işık Küresi'nin, omurganın 

ucundaki Kar Dağı Bölgesi'nden başlayarak başın üstün

deki ön orta noktaya kadar çıktığını ve ardından yeniden 

Kar Dağı Bölgesi'ne varmak üzere başın arka ortasından 

aşağı doğru indiğini hayal edin. Kürenin dikey enerji yö

rüngesi boyunca spicaller çizerek ilerlediğini hayal etmeye 

devam edin. Dikey enerji yörüngesi üzerindeki bu akı.şı ne 
kadar uzatırsanız, buradaki enerji tıkanıklıklarını o kadar 

temizler ve sağlığınızı geri kazanırsınız. 

Dikey enerji yörüngesi bedenin anahtar devresidir. Enerji 

dengeli olduğu ve bu devre boyunca düzgün bir biçimde 

aktığı sürece fiziksel. duygusal ve zihinsel bedenlerdeki 

tüm hastalıklar iyileşecektir 

Bu egzersiz, birkaç önemli şifa tekniğini bir araya getir

mektedir. El pozisyonu, yani Beden Gücü' nün sırn, dikey 

enerji yörüngesindeki enerji akışını sağlar. Ses Gücü sırra 
dong, yani sıfır rakamı da dikey enerji yörüngesindeki 

enerji akışına yardımcı olur. Zihin Gücü sırrı ise Sha'nın 

Altın Işık Küresi'nin dikey enerji yörüngesi üzerindeki akı

şıdır. Ruh Gücü sım, ilahi bir nimet olan Sha'mn Altın 

Işık Küresi'nin sağlığınızı kazanmak için kullanılmasıdır. 

Daha önce pek çok kez söylediğim gibi, bu dört sırrı bir 

arada kullanmak her zaman teknikleri tek tek uygulamak

tan daha güçlü sonuçlar doğurur. 

Artık Kanser İçin Dört Haftalık İyileşme Programı'nın dört 

temel egzersizini öğrendiniz. Çeşitli mantralan tekrarlarken 

egzersiz süre.sinin yakl.ışık yansı boyunca sesli ve kalan yarı

sı boyunca da sessiz tekrar yapın. Sesli tekrar yapmak yang 

tekrarıdır~ bedenin iri hücıelerini harekete geçirir. Sessiz tek-
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rar yapmak ise yin tekrarıdır; daha küçük hücreleri harekete 

geçirir Kimi zaman sesli, kimi zaman da sessiz tekrar yap· 

mak, hücreleriniz üzerinde hem yang hem de yin şifasının 

gerçekleşmesini sağlar. Kendinize her iki şifanın etkisini sun· 

mak, yalnızca birini sunmaktan daha iyidir. 

Kanser hücrelerinize her zaman sevgi gösterin. Bir gün ye
niden normal hücrelere dönüşebileceklerini bilin. Ruh Gü
cü'nün şu mesajı ile birlikte kanser hücrelerinize "merhaba" 

deyin: Kanser hücrelerimin sevgili ruhu. zihni ve bedeni, si· 

zi seviyorum. Yanlış bir yolda ilerlediniz. Geri dönebilir mi
siniz? Kanser hücreleri, lütfen tekrar normal hücrelere dö

nün. Bunu yapabilirsiniz. İyi bir iş çıkarın. Çok teşekkür ede

rim. Kanser hücrelerinize doğru yolda olmadıklarını hatırla

tın. Yalnızca eğer onlara sevgiyle yaklaşırsanız bu mesajı ala

cak ve sizinle işbirliği yapacaklardır. 

Yukarıda gösterilen haftalık rehbere danışarak Kanserden 
Kurtulma Programını uygulamaya iyileşene kadar devam 

edin. Bazı insanlar yalnızca birkaç ayda iyileşebilirler ama ge

nelde kanserden kurtulmak bir kaç.yıl alır. Sabırlı olun. Gü

veninizi kaybetmeyin. Görmekte olduğunuz diğer tedavilere 

de devam edin ancak tamamen iyileşene kadar her gün pra

tik yapmayı da sürdürün. 

DUYGUSAL DENGESİZLİKLERi iYiLEŞTiRMEK 

Bildiğimiz gibi insanlar birbiriyle bağlantılı dört bedenden 
oluşmaktadırlar: fiziksel. duygusal, zihinsel ve ruhsal beden. 

Bu !::-edenlerin herhangi birindeki dengesizlik veya rahatsız

lık, diğer bedenleri de etkileyecek ve hastalanmalarına sebep 

olabilecektir. 

Fiziksel beden ile duygusal beden arasındaki ili.şki binler

ce yll önce Çin tıbbı uygulayıcıları tarafından keşfedilmişti. 
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Zekice yürütülen gözlemler sayesinde antik Çin .5ifacıları, fi
z.iksel bedendeki karaciğer hastalığının duygusal bedendeki 

öfke ve kin duyguları ile bağlantılı olduğunu biliyorlardı. Bu

nun tersi de doğruydu. Duygusal bedende çözümlenemeyen 

bir öfke probleminin karaciğerin işlevlerinde bozukluğa ve 

bunun da ileride başka problemlere yol açabileceğini anla
mışlardı. Aslında Ruh, Zihin ve Beden Şifası, öfkeyi kanserin 

en yaygın sebeplerinden biri olarak görmektedir. 

Diğer duygularla fiziksel organlar arasında da benzer bağ

lantılar gözlemlenmiştir ve bunlar bugün de hala geçerlidir. 

Kalp problemi yaşayan insanlar duygusal bedendeki aksiye

te. depresyon, aşırı heyec .. m ve neşe gibi durnrnlara daha faz

la meyillidirler. Tam tersi uzun süreli anksiyete, depresyon 

ve aşm heyecan ya da mutluluk, kalp problemlerine yol aça

bilir. Dalak ve mide problemleri sıklıkla endişe ile sonuçla

nırken çok fazla endişe etmek de d.ılak ve mide problemleri 

doğurabilir. 

Duygusal ve fiziksel bedenler arasındaki bu karşılıklı füş

ki. yas ve korku duyguları ile genişletilebilir. Eğer akciğer 

hastalığınız varsa, üzüntü ve yas duygularının daha fazla et

kisi altında kalırsınız. Aynı ilişki tersine de çevrilebilir. Bifü

rek problemleri. duygusal bedendeki korku ile ilgilidir. Örne

ğin, ani bir korkuya yönelik yaygm tepki, kaçınılmaz bir id

rar boşalımıdır. 

Daha ileri gitmeden önce geleneksel Çin tıbbının ve Batı 

tıbbının, bedenin ana organlarıyla ilgili farklı fikirlere sahip 

olduğunu bilmelisiniz. Geleneksel Çirı tıbbının organlara 

yaklaşımı Batı tıbbının çok ötesine geçmekte ve kimi zaman 

Batı tıbbı anlayı.şında organlar için öngörülen anatomik ve 

psikolojik işlevlerle uyuşmayabilmektedir. 

Esas fikir. fiziksel bedenin ana organlarındaki hastalıkla

rın duygusal bedende dengesiz duygulara yol açabileceğidir. 

Ayrıca bunun tam tersi de geçerlidir. Kişi fiziksel bedeni iyi
leştirmek için, duygusal bedeni iyileştirir ya da tam tersi. Bu. 
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geçmişin Çin tıbbı uygulayıcılarının fiziksel beden ile duygu
sal beden arasındaki ilişkiyi nasıl anladıklarım göstermekte
dir. Bu ilişki 6. Tablo'da özetlenmektedir. 

6. Tablo: ı=iziksel Beden ile Duygusal Bederı Ara:>ındakı ilişki 

~iziks.el Beden Duygusal Beden 

Ana Organ Duygusal Dengesizlik 

Karaciğer ve safra kesesi Öfke 

Kalp ve ince bağırsak depresyon, endiş.e, a~ırı 

heyecan, fazla neşe 

dalak ve mide endişe 

Akciğerler ve kahn bağırsak Üzüntü ve keder 

Böbrekler ve mesane Korku 

Ruh, Zihin ve Beden Şifas1, varlığın bu dört bedeni ara
smdaki ilişkiyi tanımaktadır. Fiziksel. duygusal, zihinsel ve 
ruhsal bedenler karşılıklı ilişki ve bağıınJılık içerisindedirler. 
Bir bedendeki hastalık ve dengesizlik diğer üç bedenin sağlı
ğını ve dengesini de etkileyecetir. Yaşamdaki hiçbir şey, ru, 

hun onayı ve rızası olmaksızın gerçekleşemez. Ruhun etki 
alanı yaşamı, ölümü, sevgiyi. ekonomiyi, yani her şeyi kap
sar. Bu evrensel yasa Ruh, Zihin ve Beden Şifası· nın rehber 
prensibini doğurur. Bunu bir kez daha ifade edeceğim: Önce 
ruhu iyileştirin; zihnin ve bedenin şifası onu takip edecektir. 

Sıradaki birkaç konu sizlere öfke. depresyon. anksiyete, 
aşırı heyecan. aşın neşe, endişe, üzüntü ve korkuyu Dört 
Güç Tekniği'ni kullanarak nasıl iyile.ştireceğinizi açıklayacak
tır. Bağlantılı organlardaki enerji tıkanıklıklarını gidererek 
duygusal bedeni iyileştirmek için Beden Gücü, Ruh Gücü, 
Ses Gücü ve Zihin Gücü'nü kullanacaksınız. 
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Öfkeyi iyileştirmek 

Ötke, duygusal bedenin karaciğer ile bağlantılı dengesizliği
dir. Örneğin, hepatit, siroz veya karaciğerde tümör ya da 

kanser gibi hastalıkları olan insanlar kolaylıkla sinirlenirler. 

Bunun tersi de geçerlidir. Eğer genellikle öfkeliyseniz ve en 

küçük bir uyaran karşısında küplere biniyorsanız, bu sürekli 

öfkeniz karaciğerin enerjisini tıkayarak ona zarar verir. 

Ailenizle veya iş arkadaşınızla - ya da bir yabancıyla - en 

son yaptığınız, kendinizi kaybetmenize yol açacak kadar ha
raretli tartışmayı hatırlayın. Sizi sinirlendiren şey ne olursa 
olsun, muhtemelen bu tartışma sonucunda iştahınız kaçmış

tır Herkes böyle bir deneyim yaşamıştır. Sinirlendiğiniz za
man öfke, karaciğer hücrelerini uyarır ve onların aşın hare

ketli hale gelmelerine yol açar, Sonuç olarak karaciğerden 

normalden daha fazla enerji yayılır. bu da midenize baskı ya

parak iştahınızı kaybetmenize yol aç.ar. jştahsızlık, öfke sebe

biyle karaciğerde oluşan gerginliğin yol açtığı ilk semptomlar
dan yalnızca biridir. Diğer belirtiler arasında hazımsızlık. kJ
raciğer hastalıkları ve kanser yer alabilir. Kin tutmak gibi 

uzun süren öfke durumlarında karaciğer sürekli olarak fazla 
enerji yayar. Eğer çevre dokular ve organlar bu fazla enerji

yi yeterim:e hızlı dağıtamazlarsa. o zaman karaciğerin içinde 

ve çevresinde enerji tıkanıklıgı meydana gelir. Zaman içinde 

bu tıkanıklık karaciğerin işlevlerini yitirmesine. karaciğer has

tahklarına ve kanser gibi diğer komplikasyonlara yol açar. 

Kendinizi ve başkalarını öfkeden kurtarmanın basit çözü

mü. karaciğer bölgesindeki enerji tıkanıklığını ortadan kaldır

maktır. 

Duygusal bedendeki öfke dengesizliğini iyileştirmek için 
Dört Güç Tekniği'ni kullanın. 
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BEDEN GÜCÜ: Bir El Yakın, Bir El Uzak tekniğini kullanın. 

Yakın Et'i karaciğeri gösterecek şekilde, bedeninizden on
on beş santim uzakta tutun. Uzak El'i ise 20. Şekil' de gö

rüldüğü üzere, avucunuz karnınızın alt kısmına dönük 

olarak bedeninizin otuz beş-elli santim uzağmda tutun. 

Yakın EL, karaciğer çevresinde yüksek yoğunluklu bir alan 

oluştururken Uzak EL. alt karm hizasında düşük yoğun

luklu bir alan meydana getirir. Enerji. yüksek yoğunluğa 

sahip alandan düşük yoğunluklu alana akacaktır. Şimdiki 

durumda enerji, karaciğerden alt karnınıza akacak ve ka
raciğerdeki tıkanıklığı giderecektir. 

RUH GÜCÜ: Karaciğerinizin ruhuna merhaba deyin ve şifa ta

lep edin: K.:m~ögerimin sevgili ruhu, zihni ve bedeni. se
ni seviyorum. Enerjİn tıkanmış durumda. Kendini iyileş
tirme gücüne sahipsin. İyi bir iş çıkar. Teşekkür ederim. 

Şi'nin (yedi rakamının Çinasi) ve cio 'nun (dokuz r:ı.k;ımı
nın Çincesi! sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi seviyorum. 

Öfkemi iyileştirme gücüne sahipsiniz. (vi bir iş çıkarın. 
Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: Çince'de şii diye okunan yedi rakamını ve cio 

diye okunan dokuz rakamını tekrarlaym. Şii karaciğer 

hücrelerini titreştirir. Cio alt karın hücreler1ni titreşttrir. 

Bu ikisini bir araya getirin ve şii cio, şii do, şii cio. şii cio. 

şeklinde tekrarlayın. Şii do'yu tekrarlamak karaciğerdeki 

enerjinin alt karın bölgesine aktarılmasına y.udımcı olur. 

Elinizden geldiği kadar hızlı bir biçimde, sesli veya sessiz 

tekrar yapm. Aynca arada bir, karaciğerimi ~eviyorum, 

karaciğerimi seviyorum. karaciğerimi seviyorum. karaciğe

rimi seviyorum. diye tekrarlayın. 

ZiHiN GÜCÜ: K.lraciğerinizden alt karnınıza doğru uzanan al-
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tın bir ışık hüzmesi hayal edin. Işık sürekli olarak tıkan
mış enerjiyi karaciğerinizden alt karnınıza gönderir. Kara -

ciğerinizin de parlak yeşil bir ışıkla parladığını ve tüm en

gellerden arındığını hayal edin. (Geleneksel Çin tıbbının 

Beş Element teorisine göre yeşil renk, Ağaç elementiyle ve 
karaciğer ile bağlantılıdır.) 

"", f .. -.1, 

ıo. Şekil 

Öfkeyi iyileştirmek için 

Beden Gücü 

Her seferinde üç-beş dakika olmak üzere günde birkaç kez 

pratik yapın. Egzersiz boyunca Bir El Yakın, Bir El Uzak po
zisyonunuzu koruyun. 

Bu güçlü şifa teknikleri, enerjinin karaciğerinizden alt kar

nınıza akmasını sağlayacaktır. Daha fazla pratik yaptıkça ka

raciğerdeki enerjinin dağılması, bölgedeki enerji tıkanıklıkla
rını giderecektir. Bu şifa pratiğini öfkeniz tamamen iyileşene 
kadar sürdürün. İyileşmeye başladıkça. tendonlarınızdaki ve 

gözlerinizdeki güçlenme, daha enerjik olma, daha iyi bir sin

dirim, daha iyi bir ruh hali ve hatta kanserin iyileştirilmesi 
gibi ek faydaları da fark edeceksiniz. Öfkenizi ve karaciğeri
nizi gerçekten iyileştirebilirsiniz. 



Depresyon, Anksiyete, Aşırı Heyecan ve 

Aşırı Neşe 

Mutluluk. kalbi etkileyen önemli bir duygusal unsurdur. 

Kahkaha. muhteşem bir şifacıdır, ancak çok fazla kahkaha ve 

aşırı mutluluk aslında kalp için hiç de iyi değildir. Gerçekte 

aşırı mutluluk ve heyecan kalp krizine neden olabilir. 

Aşırı heyecanlanan ve sonucunda da kalp krizi geçiren bir 

arkadaşınız veya akrabanız olmuştur. Neden? Kalp o kadar 

heyecanlanır ki. burada biriken enerji sebebiyle kan dolaşımı 
tıkanır. Aşırı heyecan kalbin çok hızlı atmasına. kimi zaman 

içindeki kan ve oksijen miktan ile uyumlu olamayacak kadar 

hızlı atmasına sebep olur. Kalp krizi, kalbin bedene yeterli 

miktarda kan pompalayamaması durumunda gerçekleşir. 

Kalp ile bağlantılı olan diğer duygusal unsurlar anksiyete 

ve depresyondur. Herkes bazı durumlarda gergin ya da dep

resif olabilir. Ama gereğinden fazla anksiyete, paranoyaya 

yol açabilir ve derin depresyon durumları da sizi duygusal 

olarak zayıflatabilir ve hatta kendi kendinize zarar vermeni

ze yol açabilir. 

Şifa çalışmaları yaptığım onca yıldan sonra depresyon ve 

anksiyete ile ilgili olarak sizlerle paylaşmak istediğim bir ba

kış açısına sahip oldum. Depresyon ve anksiyete, kalpteki ve 

Mesaj .tv1erkezi'ndeki enerji tıkanıklıklandır. Özetlemek gere

kirse Mesaj Merkezi, yani kalp çakrası. göğsün ortasında, gö

ğüs kemiğinin hemen arkasında yer alan yumruk büyüklü

ğündeki bir enerji merkezidir. Bedenin ruhsal iletişim merke

zidir. Bu merkezin geliştirilmesi, İlahi Varlık'la ve evrenin 

rohları ile ruhsal düzeyde doğrudan iletişim kurmanızı sağ

lar. Mesaj Merkezi'ndeki tıkanıklıklar ruhsal, zihinsel ve duy
gusal bedenlerdeki gelişiminizi sekteye uğratır. 

Aşırı heyecan, aşırı neşe, depresyon ve anksiyece gibi duy

gusal aşırılıkların hepsi Mesaj Merkezi'ndeki tı!Llnıklıkları 
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ifade eder. Bu dengesiz duygularınızı Mesaj Merkezi'ndeki 
enerji tıkanıklıklarını ve ruhsal tıkanıklıkları gidererek iyileş
tirin. 

Kalbin duygusal dengesizliklerini iyileştirmek için Dört 
Güç Tekniği'ni uygulayın. 

BEDEN GÜCÜ: Bir El Yakın. Bir El Uzak şita tekniğini kulla
nın. Yakın El'i göğüsünüzün ortasından on-on beş santim 

uzakta, göğsünüzü işaret edecek şekilde tutun. Uzak EL 
21. Şekil' de görüldügü gibi, avuç içiniz alt karnınıza ba -

kacak şekilde bedeninizden otuz beş-eUi santim mesafede 
tutulmalıdır. Yakın El, Mesaj Merkezi'nde yüksek yoğun
luklu bir alan yaratırken Uzak El. alt karnınızda düşük 
yoğunlukta bir alan yaratır. Enerji, yüksek yoğunluklu 
alandan düşük yoğunluklu alana akacaktlf. Bu durumda 
enerji, Mesaj Merkezi'nden alt karnınıza akacak, böylece 
Mesaj Merkezi' ndeki enerji tıkanıklığı giderilecektir. 

21. Şekil 

Depresyonu ve 

endişeyi iyileştirmek 

için Beden Gücü 

RUH GÜCÜ: Mesaj Merkezi'nin ve diğerlerinin ruhlarına 
"merhaba" deyin ve onlardan şifa talep edin: Mesaj Mer
kezi'min, alt kamımm. yakın elimin ve uzak elimin, sa.n 
ve cio 'nun sevgili rnhu, zihni ve bedeni, hepinizi seviyo
rum. Depresyonumu, anks~vetemi. aşm heyecaniJlığtmı 
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ve/veya aşırı neşeliliğimi iyileştirme gıicüne sahipsiniz. İyi 
bir iş çıkarın. Teşekkür ederim. 

Tüm bu ruhların sahip olduğu Ruh Gücü, Mesaj Merke
zi'nin duygusal bedenini iyileştirmek için bir araya gele

ceklerdir. 

SES GÜCÜ: Çince'de san şeklinde okunan üç rakamını ve do 
diye okunan dokuz rakamını tekrarlayın. San, Mesaj Mer

kezi'ndeki hücreleri titreştirir. Cio alt karnın hücrelerini 
harekete geçirir. Bunları bir araya getirin ve üst üste tek
rarlayın: san cio, san cio, san cio, san cio. San cio'yu tek
rar etmek Mesaj Merkezi'ndeki enerjiyi alt kama gönde
rir. Elinizden geldiği kadar hızlı bir biçimde, sesli veya 
sessiz tekrar yapın. Arada bir de şöyle tekrarlayın: Mesaj 
Merkezi'ni aç, Mesaj Merkezi'ni aç. Mesaj Merkezi'ni aç, 

Mesaj Merkezi'ni aç. 

ZiHiN GÜCÜ: Mesaj Merkezi'nden alt karnınıza doğru akan 
en parlak altın ışığı hayal edin. Işık hiç durmaksızın Me
saj Merkezi'ndeki tıkanmış enerjiyi alt karnınıza taşıyor. 
Mesaj Merkezi'nizin tüm engellerden arındığını hayal 

edin. 

Her seferinde üç-beş dakika olmak üzere günde birkaç kez 

pratik yapın. Egzersiz boyunca Bir El Yakın, Bir El Uzak 
Beden Gücü pozisyonunuzu koruyun. Depresyonunuzu, 

anksiyetenizi, aşırı heyecanlılığınızı ve aşırı neşenizi ger

çekten de iyileştirebilirsiniz. 



R.uh. Z;lıin, 15.~on $if:<sı 

Endişe 

Geleneksel Çin tıbbında dalak, sindirimden sorumlu en 

önemli organdır. Aynı zamanda kan dolaşımından ve kanın 

damarlarda tutulmasından <la sorumludur. Kaslarla, ağızla, 

dudaklarla ve endişenin duygusal bedeni ile bağlantı içerisin· 

dedir. Sonuç olarak, dalaktaki herhangi bir işlev bozukluğu 

endişeye, kas problemlerine. ağızdaki uçuk ve aftlara ve şiş· 

miş dudaklara sebep olabilir. Bunun tersi de geçerlidir; bura

hatsızlıkların herhangi biri, dalakta enerji tıkanıklığı oluştu

rabilir. 

Endişe. insan alın.anın temel bir özelliğidir. Ancak çok 

fazla endişe ettiğimizde bu probleme. onun dalak ile bağlan

tılı duygusal bir rahatsızlık olduğunu anlayarak yaklaşmalı

yız Ruh. Zihin ve Beden Şifası'nda endişenin çözümü. bu 

bölgedeki enerji tıkanıklıklarının giderilmesidir. 

Duygusal bedendeki endişe dengesizliğini iyileştirmek için 

Dört Güç Tekniği'ni uygulayın. 

BEDEN GÜCÜ: Bir El Yakın, Bir El Uzak şifa tekniğini kulla
nm. Yakın El'i bedeninizden on-on beş santim uzakta, da· 

lağımzı işaret edecek şekilde tutun. Uzak El, 22. Şekil'de 

görüldüğü gibi, avuç içiniz alt karnınıza bakacak şekilde 

bedeninizden otuz beş·elli santim mesafede tutulmalıd1r. 
Yalan El. dalak bölgesinde yüksek yoğunluklu bir alan 

yaratırken Uzak El. alt karnınızda düşük yoğunlukta bir 

alan yaratır. Enerji, yüksek yoğunluklu alandan düşük yo
ğunluklu alana akacaktır. Bu durumda enerji, dalak böl

genizden alt karnınıza akacak, böylece Mesa; Merke

zi'ndeki enerji tıkanıklıgı giderilecektir. 

RUH GÜCÜ: Dalağınızın ruhuna "merhaba" deyin ve ondan 

şifa talep edin: Da/ağımın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, 
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22. Şekil 

Endişeyi iyileştirmek 

için Beden Gücü 

seni seviyorum. Enerjin tıkanmış durumda. Kendini iyileş

tirme gücüne s.ahipsin. İyi bir iş çrbr. Teşekkür ederim. 

Vo 'nun [beş rakamının Çincesi] ve cio 'nun /dokuz raka

mmm Çincesi}, y.akın elimin ve uzak elimin, alt karnımın 
ve en parlak altın ışığın sevgili ruhıı. zihni ve bedeni, sizi 

seviyorum. Endişemi iyileştirme gücüne sahipsiniz. iyi bir 
iş çıkarın. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: Çince'de "vuu" şeklinde okunan beş rakamını ve 

"do" diye okunan dokuz rakamını tekrarlayın. Vuu dalak
taki hücreleri titreştirir. Cio, alt karnın hücrelerini hareke

te geçirir. Bunları bir araya getirin ve üst üste tekrarlayın: 
vo cio, vo cio, vo cio, vo cio. Vo cio'yu tekrar etmek da

lağmızdaki enerjiyi alt karna gönderir. Elinizden geldiği 
kadar hızlı bir biçimde, sesli veya sessiz tekrar yapın. Ara

da bir de şöyle tekrarlayın: Dalağımı seviyorum, dalağımı 

seviyorum, dalağtml seviyorum, dalağımı seviyorum. 

ZiHiN GÜCÜ: Dalağınızdan alt karnınıza doğru akan parlak 

bir altın ışık hüzmesi hayal edin. Işık hiç durmaksızın da

laktaki tıkanmış enerjiyi alt karnınıza taşıyor. Dalağınızın 

mutlu, sağlıklı ve tüm engellerden arınmış olduğunu ha

yal edin. 

Her seferinde üç-beş dakika olmak üzere günde birkaç kez 
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pratik yapın. Egzersiz boyunca Bir El Yakın, Bir El Uzak 

Beden Gücü pozisyonunuzu koruyun. Endişenizi ve dala

ğınızt gerçekten de iyileştirebilirsiniz. 

Üzüntü ve Keder 

Batılılar akciğerlerin temelde solunum organlan olduğunu 

düşünürler. Geleneksel Çin tıbbmda akciğerler beden chi'si, 

solunum chi'si ve burun ile bağlantılıdır. Aynı zamanda su 

metabolizmasına yardımcı olur ve yas ve üzüntü duyguları ile 
bağlantılıdır. (İç çekmeyi düşünün.! Doğu"nun ruhsal pratik· 

leri ile ilgilenenler akciğerleri bedenin Cennet'ten gelen böl
gesi olarak düşünürler. 

Ruh, Zihin ve Beden Şifası. yas ve üzüntüyü akciğerlerde

ki enerji tıkanıklığı olarak .ılgıl.ımaktadır. Sevdiğiniz bir insa

nı kaybetmek sizi öylesine üzer ki akciğerler tıkanır. Akciğer
ler tıkandığında soğuk algınlığına yakalanmak, sık sık yorul

mak ve hatta üzüntüye daha fazla meyilli olmak mümkün
dür. Yas ve üzüntü için önerilebilecek şifa çözümü, akciğer

lerdeki enerji tıkanıklıklarının giderilmesidir. Yalnızca Dört 
Güç Tekniği'ni uygulayın: 

BEDEN GÜCÜ: Beden Gücü: Bir El Yakın, Bir El Uzak şifa 
tekniğini kullanın. Yakm El'i bedeninizden on-on beş san
tim uzakta, akciğerlerinizi işaret edecek şekilde tutun. 

Uzak El, 23. Şekil'de görüldüğü gibi. avuç içiniz alt kar

nınıza bakacak şekilde bedeninizden otuz beş-elli santim 

mesafede tutulmalıdır. Yakın El. Mesaj Merkezi'nde yük
sek yoğunluklu bir alan yartırken Uzak El, alt kamımzda 

düşük yoğunlukta bir alan yar.ıtır. Enerji, yüksek yoğun

luklu alandan düşük yoğunluklu alana akacaktır. Bu du

rumda enerji, akcigerlerinizden alt karnınıza akacak, böy

lece akciğerlerinizdeki enerji tıkanıklığı giderilecektir. 
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23. Şekli 

Üzüntüyü ve Kederi 

iyileştirmek için Beden 
Gücü 

RUH GÜCÜ: Akciğerlerinizin ruhuna ve diğer ruhlara "mer· 

haba" deyin ve onlardan .şifa talep edin: Mesaj Merke

zi' min. alt karnımın, yakın elimin ve uzak elimin. san ve 

do'nun ve en parlak altın ışığın sevgili ruhu. zihni ve be

deni. hepinizi seviyorum. Yasımı ve üzüntümü iyileştir· 

me gücüne sahipsiniz. İyi bir iş çıkarın. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: Çinc<de "san" şeklinde okunan üç rakamını ve 

"cio" diye okunan dokuz rakamını tekrarlayın. San akci

ğerlerdeki ve göğüsteki hücreleri titreştirir. Cio alt karnın 

hücrelerini harekete geçirir. Bunları bir araya gecirin ve 

üst üste tekrarlayın: san cio, san cio, san cio, san cio. San 

cio 'yu tekrar etmek akciğerlerdeki enerjiyi alt karna gön~ 

derir. Elinizden geldiği kadar hızlı bir biçimde. sesli veya 

sessiz tekrar yapın. 

ZiHiN GÜCÜ: Mesaj Merkezi'nden alt karnınıza dogru akan 

en parlak altın ışığı hayal edin. Zihniniz.in iradesini ve ya" 
ratıcı hayal gücünüzü, akciğerlerinizdeki tıkanmış enerjiyi 

alt karnınıza aktarmak için kullanın. 

Her seferinde üç·be.ş dakika olmak üzere günde birkaç kez 

pratik yapın. Egzersiz boyunca Bir El Yakın. Bir El Uzak 

Beden Gücü pozisyonunuzu koruyun. Yasmızı. üzüntünü-
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zll ve akciğerlerinizi gerçekten de iyileştirebilirsiniz. 

Korku 

Duygusal bedendeki korku, böbreklerle bağlantılıdtr. Dehşe

te düştüğünüz zaman korku, böbreklerinizi zayıflatır. Benzer 

şekilde eğer böbrekleriniz zayıfsa daha kolay korkarsınız ve 

ilerisinde paranoyak olabilirsiniz. Korku için önerilebilecek 

şifa çözümü, böbreklerinizdeki enerji tıkanıkhklarının gideril

mesidir_ Dört Güç Tekniği'ni uygulayın: 

BEDEN GÜCÜ: Bir El Yakın, Bir El Uzak şifa tekniğini kulla

nın. Yakın El'i sırtınızdan on-on beş santim uzakta, av

ucunuz böbreklerinizden birine bakacak şekilde tutun. 

Böbrekler sırtınızın her iki tarafında, bel seviyesinin beş

yedi sancim aşağısında yer ahr Uzak El, avuç içiniz diger 

elinizin çaprazında yer alan kaburgalannıza bakacak şekil

de bedeninizden otuz beş,elli santim mesafede tutulmalı

dır. (bkz. 24. ŞekiU Yakın El, böbrek bölgesinde yüksek 

yoğunluklu bir alan yartırken Uzak El, kaburga bölgesin

de düşük yoğunluklu bir alan yaratır. Enerji. böbrekten 

kaburga bölgesine akacaktır. Eğer yorulursanız., ellerinizi 

diğer böbreğinize ve kaburga.larınızın diger yanına baka

cak şekilde yer değiştirin. 

RUH GÜCÜ: Böbreklerinizin ruhuna ve diğer ruhlara "merha

ba" deyin ve onlardan şifa talep edin: Böbreklerimin, k.ı

burgalarımm, yakın elimin ve uzak elimin, do [dokuz ra.
ka.mınm Çincesi] ve Jeo 'nun [altı r.akamrnın Çincesi] ve en 
parlak altın ışığın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, hepinizi 
seviyorum. Korkumu iyileştirme gücüne sahipsiniz. !yi bir 
iş çıkarın. Teşekkür ederim. 
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24. Şekil 

Korkuyu lyile~tirmek 
için Beden Gücü 

SES GÜCÜ; Çince'de "do'' şeklinde okunan dokuz rakamını 
ve "leo" diye okunan altı rakamını tekrarlayın. Cio böb

rekleri de içine alan alt karındaki hücreleri titreştirir. Leo, 
kaburga bölgesinin hücrelerini harekete geçirir. Bunları 
bir araya getirin ve üst üste tekrarlayın: do leo, do leo, 
cio leo, do leo. Cio leo'yu tekrar etmek enerjiyi böbrek

lerden kaburga bölgesine gönderir Elinizden geldiği ka
dar hızlı bir biçimde, sesli veya sessiz tekrar yapın. 

ZiHiN GÜCÜ: Böbreklerinizden kaburgalarınıza doğru akan 
en parlak altın ışığı hayal edin. Zihin Gücü, böbreklerde· 
ki enerji tıkanıkhklarınm giderilmesine ve korkunuzu iyi

leştirmenize yardımcı olur. 

Her seferinde üç-beş dakika olmak üzere günde birkaç kez 

pratik yapm. Egzersiz boyunca Bir El Yakın, Bir El Uzak 
Beden_ Gücü pozisyonunuzu koruyun. Böbreklerinizi ve 
korkunuzu gerçekten de iyileştirebilirsiniz. 
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RUH, ZİHiN ve BEDEN ŞIFASININ 

DAHA KAPSAMLI UYGULAMALAR! 

Bu bölümde şimdiye kadar Ruh, Zihin ve Beden Şiiası'nın 

belli uygulamalarını anlattık. Ama uygulama alanları aslmda 

çok daha geniştir. Ruh, Zihin ve Beden Şifası'nı bir grup in
sana şifa verebilmek için kullanabilir misiniz? Gezegenin öte

ki ucundaki bir insanı bu şekilde iyileştirebilir misiniz? Ken

dinizi sizi rahatsız eden ve enerjinizi çeken bir insandan ko

rumak için Ruh, Zihin ve Beden Şifası'nı kullanabilir misiniz? 

Bu yöntemlerle Dünya Ana'yı iyileştirebilir misiniz? Bu soru

ların hepsine verilecek cevap 'evet'tir. Aşatıda bunları nasıl 

yapacağınızı açıklaya.cağ1m. 

Grup Şifası 

Önünüzde yirmi kişiden, iki yüz kişiden, iki bin kişiden, yir

mi bin kişiden ve hatta iki milyon kişiden oluşan bir grup in

san oldugunu düşünün. Bu gruptaki her insanın kendine öz

gü belli hastalıkları veya sağlık sorunları var. Grup şifası di

ye adlandırdığım bir çalışma ile bu gruptaki herkese aynı an· 

da şifa verebilirsiniz. 

Çin 'de bir araya toplanmış on binden fazla insana aynı 

anda, grup şifası uyguladığım pek çok deneyimim oldu. Aşa· 

ğıda kullanabileceğiniz bazı teknikleri sizlerle paylaşacağım. 
Hatırlanması gereken en önemli şey şudur: Ben bunu yapa

bilirim. Sen de bunu yapabilirsin. Ben kendimi iyileştirme 

gücüne sahibim. Sen de kendini iyileştirme gücüne sahipsin. 

Birlikte, dünyayı iyileştirme gücüne sahibiz. 

Gruptaki insanları, sağlık sorunları veya hastalıkları ne 

olursa olsun, grup şifası işe yarar. Aynı sağlık problemine sa-
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hip !örneğin romatizma} bir grup insanın üzerinde, farklı ra· 
hatstzlıkları olan bir grup insanın üzerindekiyle aynı etkiye 
sahiptir. Gruptaki insanların belli hastalıkları veya rahatsız· 
lıkları üzerine düşünmek zorunda değilsiniz.. Hangi hastalık 
veya sağlık sorunundan muzdarip olduklarını bilmenize bile 
gerek yok. 

Grup şifası sunarken herkesten kendi şifa taleplerini ta
nımlamalarını isteyebilirsiniz. Onlar da kendi dileklerini ses: 
li veya sessiz, kendi kendilerine veya tüm gruba yönelik ola
rnk dile getirirler. Herkes bir şifa talebinde bulunduktan son
ra talep edilen tüm dileklere yönelik grup şifası sunabilirsi
niz. Bu yalnızca beş dakika alacaktır. Grup şifası sunmak için 
Dört Güç Tekniği'ni kullanın: 

RUH GÜCÜ: Ruh dünyasından samimi bir dilekte bulunarak 
başlayın. Şifa vereceğiniz. herkesin ruhuna "merhaba" de· 
yin ve onlardan kendilerini iyileştirmelerini isteyin. Kutsal 
varlıklara "merhaba" deyin ve .şifa için onların yardımım 
dileyin. Doganın ve evrenin ruhlarından da şita takdisleri 
talep edin. İşte karşımzdaki grup için Ruh Gücü'nün yar
dımını nasıl alacağınıza bir örnek. Bu örneği yaratıcı bir 
biçimde kendinize göre uyarlayabilir ve kişiselle.ştirebilir

siniz: Grupta.ki herkesin sevgili ruhu, zihni ve bedeni. si· 
zi seviyorum. Kendi Rııh Gücü 'n üzü ve Zihin Gücü ·n üzü 

kendinize yardım etmek için kulfan;;ıbilirsiniz. İyi bir İŞ çı· 
kann. Ruhumun, zihnimin ve bedenimin güçleri hİzmeti

nizdedir. Size şifa sunuyorum. 

Tüm koruyııcu meleklerin. Budaların. azizlerin, gıırularm. 
ruh rehberlerinin ve öğretmenlerin sevgili ruhu. zihni ve 
bedeni, sizi seviyoruz. İnanılmaz şifa giicüne sahipsiniz. 

Lütfen fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal bedenlerinde 
şiLl bulmafarı için bu grubu kutsayın. 

Dt.inya Ana 'nuı. tüm okyanusfarın. d;ıgfanrı. nehirlerin . 
.a.g,1çla.rrn, çiçeklerin, kentlerin ve ı1lkelerirı sevgili nılm. 
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zihni ve bedeni. sizi seviyoruz. Lütfen bura.ya. gelip bu 
gruptaki ins.lnla.ra şifa takdislerinizi sun.ar mısınız? 

Güneşin. ayın, tüm gezegenlerin, yıldızl.arın, gJlaksilerin 
ve evrenlerin sevgili ruhu. zihni ve bedeni, sizi seviyoruz. 

Kendi ruhlarım, zihinlerini ve bedenlerini iyileştirmeleri 
için buradaki insanlara şiia takdislerinizi verebilir misiniz? 

Evrensel ışığm sevgili ruhu, zihni ve bedeni. seni seviyo
ruz. Herkesi iyileştirme gücüne sahipsin Buraya gelip 

gruptaki herkesi b<'iştan a.şagı, deriden kemiğe ve tüm hüc
relerine kadar yıkayabilir misin? Lütfen bize şifa t.-ıkdisle

rini ver ve herkesin ruh, zihin ve bedenlerinde hücresel 

düzeydeki rıkamklıkların giderilmesine yardımcı ol. 

Fiziksel. duygusal. zihinsel ve ruhs:ll bedenlerin bütünüy
le şifa buim<ll;mm istiyoruz. Derinde11 onurlandık ve kut

s.mdık. Teşekkür ederi:ı. Teşekkür ederiz. Teşekkür ede

riz. 

BEDEN GÜCÜ: Bir elinizi. tüm grubu iş.aret edecek şekilde 
uzatın (25. Şekill. Buna alternatif olarak ortaya çıkardığı

nız şif.a takdisi ile birlikte tum grubu içerecek ve kucakla

yacak şekilde iki kolunuzu birden ileri doğru uzatabilirsi

niz. Bu pozisyonlardan herhangi birini seçin ve egzersiz 

boyunca. koruyun. 

SES GÜCÜ: Durmaksızın tekrar edin: evrensel ışık. evrensel 

ışık, evrensel ışık. evrensel 1ş1k. 

ZiHiN GÜCÜ: Evrenden gelen en parlak altm. mor veya gök

kuşağt renklerindeki ışığm gruptaki herkesi baştan aşağı, 

der1den kemige yıkadığını hayal edin. Bu evrensel ışık 

herkesin hücrelerine nüfuz ediyor ve hücresel düzeydeki 

enerji tıkanıklıklanm gideriyor. Herkes evrenin şifa ışıg1 

ile yıkandıktan sonra iyileşiyor. 
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ıs. Şekil 

Tek El Şifa tekniği 

Üç-beş dakika sonra ruhlara. verdikleri şifa takdisleri için 

teşekkür ederek grup şifasmı -sonlandınn: Teşekkür ede

rim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ardından. ziya

retinize gelen ruhları saygıyla geri gönderin: Gong song. 
Gang song. Gong song. 

Bu teknik. grup şifasının basit ama derin sırlarını açığa çı

karmaktadır. Bu pratik, çok önceleri fark edilmiş derin ve 

güçlü bir gerçekle işbirliği içerisindedir: Evren birdir. ila

hi Varlık birdir. 

Her şey birdir. Birini iyileştirerek, her şeyi iyileştirirsiniz. 

Uzaktan Şifa 

Yirminci yüzytlın kuantum fizikçileri zaman veya mekanm 

olmadığı sonucuna varmtşlardır. Ruhsal pratisyenler bu dü

şünceyi binlerce yıl önce bilmekte ve uygulamaktaydılar. 

Ruh, Zihin ve Beden Şifası'mn Evrensel Meditasyonları Lao 

Tzu'nun deyişine örnek oluşturmaktadır: "Evde oturun ve 

evreni tanıyın." Evren bedeninizin her bir hücresinde, bir 

ağaçta, bir çiçekte ve hatta bir kum tanesindedir. Ve önceki 

bölümde öğrendiğimiz: gibi Budistler, "Bir kum tanesi, üç. bin 
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Rıılı, Zılıin. H.,1.n Şil:ı.'I 

evren barındırır." diye ögretirler ve bu da, evrendeki en kü

çük parçacığın hile tüm evreni yansıttığı anlamına gelmekte

dir. Bu derin rnhsal bilgelik, şifa i~in ele uygulanabilir. 

Kaygı duyduğunu"Z kişi Avrupa'dayken siz Kuzey Ameri

ka 'da olabilirsiniz. Siz Çin'deyken Güney Afrika'daki karde

şinizin hastalandığını öğrenebilirsiniz. tş yerinizde oturup kı
sa süre önce felç geçirmiş, hastanede hareketsiz yatan baba

nız için endişeleniyor olabilirsiniz. Onlara uzaktan şifa ile 

yardımcı olabilirsiniz. 

Tanım itibariyle uzaktan şifa fiziksel yakınlığa bağımlı de

ğildir. Şifa nesnenize ne kadar yakın veya ne kadar uzak ol

duğunuz önemli değildir. Yalnızca şifa göndermek istediğiniz 

kişiyi düşünün ve onun ruhu hemen yanı başmızda belirecek

tir. Fiziksel olarak karşınızda duran bir insa.na sunabileceği

niz şifayı uzaktan da sunabilirsiniz. Gerçekten de uzaktan şi

fa, karşınızdaki insana şifa vermekten farksızdır. Düşünce, 

mesaj ve şifa, ışık hızından d2h.a çabuk hareket ederler. 

Örneğin dünyanın öteki ucunda omuz agnsmdan ~ikayet 
eden kız kardeşinize şifa vermek istediğinizi düşünelim Bir 
yandan onunla telefonla bağlantı kurmuşken bir yandan da 
uzaktan şifa verebilirsiniz. Buna alternatif olarak telefonla 

bağlantı kurmaksızın da şifa sunabilirsiniz. İlk yöntemde kar

de.şiniz ona şifa vermek için çalıştığınızdan haberdardır. ikin

cisinde ise değildir. Her iki yol da bütünüyle etkindir. 

Bazen uzaktan şifa sunmak, karşınızda oturan kişiyi ~yileş

tirmekten çok daha iyi ve etkili olabilir. Yine de pek çok iw 

san daha alışkın oldukları için kişisel teması tercih ederler. 

Uzaktan şifa sırasında ortaya çıkan enerji çok güçlü olabilir. 

bu yüzden alıcının gözlerini kapayıp gevşediği. hatta uyudu

ğu bir anda çok daha etkindir. Bir şifacı olarak eğer akşam

ları uyumadan önce veya sabah uyandıkran sonra birkaç da

kika ayııabilirseniz. bir-iki dakika içerisinde uzaktan şifa su

nabilirsiniz. Şifa verdiğiniz kişide mucizeler gözlemleoebilir. 

Bu kitapta taıııtıbn tüm .şifa teknikleri uzaktan .şifa için de 
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kullanılabilir. Şifanın alıcısı fiziksel olarak karşınızda bulun

masa bile onun ruhsal varlığım yanınıza çağırabilirsiniz. Ör
neğin, kızkJrdeşinizin ruhuna şöyle söyleyebiliısiniz: Buraya 

gelip benim yanımda durabilir misin? Kız kardeşinizin ru

hundan yanınıza gelip siz ona şifa sunarken önünüzde yere 
uzanmasını da isteyebilirsiniz veya nerede olursa olsun yal

nızca onu düşünmekle yetinebilirsiniz. Kardeşiniz uyuyor, 

çalışıyor veya yolculuk ediyor olabilir - hiç fark etmez:. Kar

deşinizin ruhunu yanınıza çağırdığınız veya onu düşündüğü

nüz surece ruhu (aslında onun bölünmüş ruhu) sizinle birlik· 

te olacaktır. 

Kız kardeşinizin ruhunu çağırdıktan sonra ona şifa sun· 

mak için Dört Güç Tekniği'ni uygulayın. Elinizi onun ruhu

na işaret edecek şekilde tutabilir, şifa rakamlarını ve mantra· 

!arını tekıarlayabilir, parlak ışıgın tıkanıklıkları gidermek 

üzere bu ruha dogru aktıgını hayal edebilir ve daha önce an· 

!atıldığı gibi Merhaba Deyin Şifa Tekniği'ni uygulayabilirsi

niz. Ruh, Zihin ve Beden Şifası'nın tüm tekniklerinde oldu

ğu gibi şifayı ruhsal seviyede sunmaktasınız. Kız kardeşinizin 

zihni, duygulan ve bedeni de aynı anda şifa bulacaktır. Ru

hun Şifası doğal bir biç.imde fiziksel. duygusal ve zihinsel şi

faya dönüşecektir, çünkü ruh, zihin ve beden birbirleri ile ya

kın ilişki içerisindedir ve ruh her zaman patrondur. 

"Merhaba" Deyin 

Ruhun gücünü kendi kendini iyileştirmesi için yardıma ça

ğırın: Kız kardeşimin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, seni sevi
yorum. Kız kardeşimin omzunun fomeğin) sevgili rulıu, zilı· 
ni ve bedeni. seni seviyonım. Kendinizi iyileştirme gücüne 
sahipsiniz. Lütfen iyi bir İş çıkarm. Ben de sizlere şifa gön

deriyornm. Kız kardeşinizin ruhuna "merhaba" demek gibi 

basit bir eylem, onun bedeninde bir iyileşme tepkisi lıaşlata-
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caktır. Ruh Şitası· nın da işin içine katılması, uzaktan şifanın 
anahtarıdır. 

Sonra şifa mantralarına veya doğanın ruhlarına "merha
ba'' deyin ve onlardan kendi şifa takdislerini sunarak uzak
tan şifanız.a yardımcı olmalarını isteyin; San San Jiu Liu Ba 
Yao Wu'nun (33968151 sevgili ruhu. zihni ve bedeni, seni se
viyorum. Ktz kardeşimin omzu için şifa takdisierini sunabilir 
misin? Ardından San San Jiu Liu Ba Yao Wu'yu tekrar edin. 
Ya da: Weng Ar Hong'un sevgili ruhu, zihni ve bedeni, ktz 
kacdeşime şifa sunabilir misin? Ardından tekrar edin: Weng 
Ar Hong 

Bir El ile işaret Etmek 

Bir elinizi kız kardeşinizin çağırmış olduğunuz ruhunu işa
ret edecek şekilde uzatın (figür 2.5). Kız kardeşiniz.in görün
tüsüm1 gözünüzün önünde canlandmn. Bu, uzaktan şifanın 
Beden Gücü bileşimidir. Tek El Şifa tekniği sizinle kız karde
şinizin ruhu arasındaki iletişimi kuvvetlendirir. 

Ses Gücü 

"Merhaba" derken şifa dilediğiniz mantralan veya iyileşti
rici rakamları tekrar edin. En azından bir dakika boyunca 
sesli veya sessiz tekrarlayın. 

Canlandırma 

Parlak altın ışığL kız kardeşinizin omzunda hayal edin. 
Sha 'nın Altın lşLk Küresi'ni davet edip kız kardeşinizin om
zunda döndüğünü de hayal edebilirsiniz veya yalnızca altın 
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ışığın kız kardeşinizin başından ayaklarına doğru aktığını gö
zünüzde canlandırabilirsiniz. Diğer bir seçenek kız kardeşini
zi karnınızın içinde hayal edip onu ve omzunu evrenin sev
gisi ve ışığıyla sararak Evrensel Meditasyon tekniğini de uy
gulayabilirsiniz. 

iyileştirme Süresi 

Bir Dakikada Şifa yöntemini kullanarak uzaktan şifayı yal
nızca bir dakikalığına uygulayabilirsiniz. Buna alternatif ola
rak uzaktan şifayı, Bölüm 7"de "Yaygın Rahatsızlıkları İyileş
tirmede Dört Güç Tekniği'nin Kullanılması" başlığı altında 

ayrıntılarıyla anlatılacağı gibi. üç-beş dakika boyunca sürdü
rebilirsiniz. Elbette bu süreleri istediğiniz kadar uzatmanız 

da. mümkün. 

Belki de uzaktan şifayı yalnızca bir kere uygula.yarak kız 
kardeşinizin omzundaki enerji tıkanıklıklarını giderebilirsi
niz. Her durumda kız kardeşinizin rahatsızlığı devam ettiği 

sürece uzaktan şifayı uygulamaya devam edin. Bir gün kız 
kardeşiniz omzundaki ağrının dağıldığını ve omzunun iyileş

tiğini fark edecektir. 

Teşekkür Edin 

Uzaktan şifayı ve Ruh, Zihin ve Beden Şifası'nın tüm yön
temlerini uygularken, minnettarlık çok gerekli ve ciddi bir 
ruhsal gereklilik olarak karşımıza çıkar. Azizlerin. Budaların, 

koruyucu meleklerin, güneşin, ayın. yıldızların vs. ruhların

dan şifa takdislerini talep edebilirsiniz, ama onları samimi
yetle takdir etmeyi ve onlara teşekkür etmeyi mutlaka hatır
layın. Takdis ve .şifa dileklerinize karşılık verdikleri için onla

rı onurlandırmayı unutmayın. Uzaktan şifa uygulamanm 
şöyle sonlandırın: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşek

kür ederim. Gong song. Gong song. Gong scmg. 
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Korunma 

Ba.şka insanların enerjilerinin sizin için ne kadar zararlı ola

bildiğini hiç fark ettiniz mi? Örneğin, kendinizi bir arkadaşL
nızın kötü davranışlarınJ. özenirken bulabilirsiniz veya hep 

başkalarım aşağılayan biriyle z.ıman geçirdikten sonra insan

ları çok daha fazla yargıladığınızı görebilirsiniz. Sürekli ne 

kadar şansstz olduğundan bahseden bir arkadaşıntzla tele

fonda konuştuktan sonra enerjinizin çekildiğini, hoşlanmadı

ğınız insanlarla bir arada olmamaya dikkat etmeniz gerekti

ğini. aksi takdirde ani astım ataklarına yol açabilecek kadar 

üzüldüğünüzü veya sinirlendiğinizi fark edebilirsiniz. Ya da 

belli insanlarla kurduğunuz ilişkilerin neden en kötü özellik
lerinizi ortaya çıkardığını merak ediyor olabilirsiniz. Bazen 

kimi insanlarla karşılaşmamak için evden dışarı bile çıkmaz

smız. 

Tüm bu durumlar yaşam kalitenizi fiziksel. duygusal, zi

hinsel ve ruhsal yönlerden etkileyebilir. Eğer bu durum :sağ

lığınızı ve sevdiğiniz insanların güvenliğini tehlikeye düşürü

yorsa son derece yıkıcı ve zar.ar verici hale dönüşebilir. Bu 
insanların enerjilerinin sizinkine karışmasından veya sizi sağ

lıksız kılmasından nasıl korunabilirsiniz? 

Ruh, Zihin ve Beden Şifası dışarı çıkıp hoşlanmadığınız 

insanlarla görüşmeden önce kendinizi korumak için uygula -

yabileceğiniz birkaç güçlü teknik sunmaktadır. Yalnızca Mer

haba Deyin Şifa Tekniği'ni kullanın ve güçlü bir mantrad_?n, . 

kutsal kişiden veya San San Jiu Liu Ba Yao Wu, Guan Yin. 

İsa veya Sh.a'nın Altın Işık Küresi gibi bir ruhsal şifa aracın
dan koruma talep edin: Sha'nın Altın Işık Küresi'nin sevgili 

ruhu, zihni ve bedeni, seni seviyorum. Btıttın gün boyunca 

beni sarma!Jyıp içten dışa koruyabilir misin? Önümüzdeki 

yirmi saat boyunca sakin kalmama yardımcı ol. İçimde ve dı
şımda dönmeyi sürdur. Onurlandım. Teşekkür ederim. 

Sha 'nın Altın Işık Küresi hemen çevrenizi sarıp size içten ve 
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dıştan kalkan olacak ve talep ettiğiniz korumayı sunacak. 

Sessizce San San Jiu Liu Ba Yao Wu'yu veya evrensel ışı· 

ğı tekrar edebilirsiniz. Meryem Ana'dan, Şiva'dan. Guan 

Yin'den veya Tanrı'dan koruma talep edebilirsiniz.. Mantra

nııı veya yüce varlığı seçin ve ondan sizi korumasını isteyin. 
Enerji alanınız. İlahi Varlık tarafından korunacakcır. Eskisi 

kadar kolay sinirlenmediğinizi veya o kadar da duygusal ol

mad1ğımzı ve diğer insanların enerjilerinin artık sizi etkileye

mediğini göreceksiniz. Eğer sevimsiz enerjilerle karşılaş1rsa

mz. ilahi koruma alanı sayesinde size karşı saldınya geçeme

yecek. 

Aynı tekniği başkalarını korumak için de kullan.1bilirsiniz. 

Küçük çocuğunuzun tek başına okula gidip gelmesinden en

dişeleniyor olabilirsiniz. Ona evden ayrılmadan önce aynı şe

kilde koruma s.ağlayın. Merhaba Deyin Şifa Tekniği'ni kulla

nın ve en sevdiğiniz azizin, Budanın veya mantranın koru

masından yardım alın. Örneğin Lao Tzu'dan çocuğunuzu ko

rumasını isteyebilirsiniz: Sevgili lao Tzu. seni seviyoı:um. 

Çocuğumu koruyabilir misin? Sha'nın Altın Işık Küresi'nden 

de koruma talep edebilirsiniz: Sevgili Sha 'nın Altın Işık Kü

resi, okula giderken çocuğumu koruyabilir misin? Eğer ço

cuklannıı.ın oyun oynarken yaralanmasmdan endişe ediyor

sanız. teneffüslerde de korunabilmeleri için talepte bulunabi

lirsiniz: Sevgili Sha'nın Altın Işık Küresi, çocuklarım okulda 

oyun oynuyorlar. lütfen onlarm düşmelerine izin verme. 

Onlara iyi bak. Teşekkür ederim. Sha'nın Altın ]şık Küresi 

gerçekten de çocuklarınızı koruyacaktır. 

Daha Geniş Ölçekte Şifa 

Kirlilik. Dünya Ana ve tüm evren için çok büyük bir sorun. 

Şu anda tüm tilkeler toksik kimyasallar. atıklar ve diğer kir-
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!ilik türleri üretmekte. Çöpler, zehirli gazlar, kimyasal atık
lar, fabrika atıkları. su kirliliği - bunların hepsi farklı enerji 
biçimleridir. Çevreye ilişkin olarak getirilmiş yasal düzenle
melere uyum sağlamak için yapılan çalışmalara hükümetler, 
şirketler ve araştırmacılar tarafından tüm dünyada milyonlar
ca dolar harcanmakta. O zaman neden hala ortada bir çö
züm yok? Neden Dünya'nın zehirlenmesi devam ediyor? Ve
rilen zarar ortadan kaldmlamaz mı? Cevap pek çok insanın 
düşünme gücünün ötesine uzanmakta. Kirlilik için gerçek çö
züm, ruhsal düzlemde yer alıyor. 

Fizikçiler enerjinin asla yok olmayacağını veya ortadan 
kaldırılamayacağını ifade eden Enerjinin Korunumu Yasası'nı 
biliyorlar. Enerji yalnızca bir biçimden diğerine dönüşür. Bu 
açıdan bakıldığında kirlilik de yalnızca enerjinin başka bir 
formu. bir atrofi olarak anlaşılmalıdır. Tıpkı idrarın ve dışkı
nın bedenin atıkları ya da atrofisi olması gibi, kirlilik de Dün
ya' nın atığıdır. Ancak bitkisel organizmalara besin sağlayan 
beden atığı, bitkiler ve sebzeler için verimlidir. Bu durumda 
atık, tersine dönmekte ve besin haline gelmektedir. 

İnsan organizması atığı sevmez. ama tersine dönmüş atı
ğı sever. Kanser hücreleri atığın sonucudur. Bedensel atığın 
bir parçasıdır ancak tersine dönüşebilirler. Örneğin, eğer ak
ciğer kanseriniz varsa bunu iyileştirmek için Bir El Yakın, Bir 
El Uzak tekniğini kullanabilirsiniz. Şifa rakamları olan üç ve 
dokuzu Çince tekrar edin ("san cio" şeklinde okunan san jiul 
ve akciğerlerinizden yayılan ışığı hayal edin. Zihninizin gö
zünde ışığı akciğerlerinizden alt karnınıza doğru hareket et
tirin. Kanser hücrelerinin etrafındaki enerji bedenin atığıdır. 
ancak bu enerji alt karna taşındığında buradaki enerji merke
zi için bir besin haline dönüşür. Başlangıçta negatif olan şey 
pozitif hale dönüşmüştür. Yin, yang'e dönüşür. Kanser hüc
releri yeniden normal hücreler haline gelir. 

Kirlilik şeklinde görülen atık da Ruh Gücü kullanılarak 
dönüştürülebilir. Yalnızca Merhaba Deyin Şifa Tekniği'ni 
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kullanın ve güçlü mantralardan, kutsal varlıklardan. şirket
lerden ve kirliliğin kendisinden kirlilik problemini iyileştirme
lerini talep edin. Ancak küresel çapta kirliliği dönüştürmek 
çok fazla ruhun yardımını gerektirecektir - kirliliğin, Cen
net'in, yıldızların, İlahi Varlık'ın, koruyucu meleklerin, Bu
daların, azizlerin ve pek çok dünyalı ruhun. Doğru zaman 
geldiğinde evrendeki tüm gerekli ruhlar kirlilik atığını geze
gen için besin haline dönüştürmek üzere bir araya gelecekler
dir. Sabırlı olun. Küresel dönüşüm için doğru zaman geldi
ğinde şifa da gerçekleşecektir. 



7. 

BÖLÜM 

Yaygın Hasta,ıkları 

iyileştirmede Dört Güç 
Tekniğinin Kullanılması 

A
rtık Ruh, Zihin ve Beden Şifası'nın anahtar teorilerini ve 
tekniklerini öğrendiniz. Yirmi birinci yüzyılın bu yeni 

tıbbının temellerini ve özünü oluşturan basit, kutsal bilgeliğe 
ve irfana sahipsiniz: Ruh Gücü ve Merhaba Deyin Şifa Tek· 
niği. Zihin Gücü'nü geliştirmenizi sağlayacak pratik egzersiz· 
ler anlatılda. Günümüzün ve antik tarihin en güçlü şifa mant

ra!arınm bazıları size sunuldu. Dört Güç Tekniği'ni Bir Da· 
kikada Şifa, Evrensel Meditasyon ve diğer basit şita yöntem

leri ile nasıl bir arada kullanabiloceğinizi gördünüz. Kilo ver
mek, kanserden kurtulmak ve duygulan dengelemek için kul

lanabileceğiniz belli şifa programlarmı öğrendiniz. 

Bu bölüm kitaptaki en uygulamaya yönelik bölümdür. 
Ruh, Zihin ve Beden Şifası'nın Dört Gi.iç Tekniği'ni yüz.den 

fazla yaygın rahatsızlığı iyileştirmek için nasıl kullanacağını· 
zı göstermektedir. Ruh, Zihin ve Beden Şifası uygufa.masını 

doğrudan hastalıklara yönelik olarak kullanabileceğiniz bir 
şifa rehberidir. Bunu kendiniz, sevdikleriniz ve iş arkadaşla
rınız için ihtiyaç anlarında sık sık kullanın. Ruhu, zihni ve 

bedeni iyileştirmek için her gün uygulayın. 

Bu bölüme dahil edilmiş olan yaygın rahatslzhklar sırasıy
la şunlardrr: baş rahatsızlıkları, göz rahatsızlıkl.arı, burun ra· 
ha.rsızlıklan, ağız rahatsızhkları, kulak rahatsızlıkları, boyun 

rahatsızlıkları. akciğer r.ahatsızlıkları, soğuk algınlığı. kalp ra· 
hatsızlıkla.rı, dalak ve mide rahatsızlıkları, karaciğer ve safra 
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kesesi rahatsızlıkları, böbrek ve mesane rahatsızlıkları, alt ka
rın rahatsı:z:Lıktm. kadınlara özgü rahatsızlıklar, damar rahat

sızlıkları, kemik ve eldem rahatsı:z:lıkfarı, ve deri rahatsızlık

ları. 

Her bir rahatsızlık için uygulanacak Beden Gücü pozisyo

nunu gösteren bir fotoğrafla karşılaşacaksınız. Bunu önerilen 

Beden Gücü, Ruh Gücü. Ses Gücü ve Zihin Gücü teknikleri" 

ne yönelik kısa açıklamalar takip edecek. Önümüzdeki bir
kaç sayfa boyunca Ruh, Zihin ve Beden Şifası'nın Dört Güç 

Tekniği hakkındaki bilginizi daha da derinleştirecek birtakım 
bilgelik ve irfam sunacağım. Ardından kendinize ve başkala

rına hizmet etmek için gerekli örnekleri güvenle kullanabile

ceksiniz. Ruh, Zihin ve Beden Şifası 'nın Dört Güç Tekniği, 

size hizmet etmekten onur duyar. 

BEDEN GÜCÜ 

Bu bölümdeki hemen hemen tüm rahatsızlıklar için kullanı
lan Beden Gücü tekniği, Bir El Yakın, Bir El Uzak şifa tekni

ğidir. 

Özetlemek gerekirse, Bir El Yakın, Bir El Uzak şifa tekni

ği. yüksek yoğunluk veya basıncın, alçak yoğunluk veya ba

sınca akma eğiliminde olması prensibine dayanır. Yakın El, 

yüksek enerji yoğunluğu olan bölgenin on-on beş santim uza

ğında tutulurken Uzak El, bedene otuz-elli santim mesafede 

tutularak ellerle beden arasındaki enerji alanlarında yoğun

luk veya basınç farklılığı yaratılır. 

Yakın El ile beden arasındaki enerji alam göreli olarak 

yüksek yoğunluğa sahip olacaktlc Uzak El ile beden arasın
daki enerji alanı ise yine göreli olarak daha düşük bir yoğun
luğa sahip olacaktır. Enerji. doğası gereği yüksek yoğunluklu 
alandan düşük yogunlukhı alana akar. Yakın Eli'in baktığı 
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bölgedeki aşırı veya tıkanmış enerji harekete geçerek bölge

deki enerji tıkanıklığını giderecek ve acının, iltihabın, duygu
sal dengesizliğin, kistlerin, tümörlerin, kanserin veya tıkanık

lıkt.an kaynaklanan diğer rahatsızlıkların iyileşmesini sağlaya
caktır. 

Aşın enerji, Uzak El'in baktığı bölgeye doğru akar. Genel
de bu bölge her zaman fazla enerjiden fayda görecek temel 
enerji merkezi olan Alt Dan Ti.m'ın mekanı alt karındır. Eğer 
bir bölgede ağnnız ve diğer bölgede de güçsüzlüğünüz var

sa, Yakın El'i ağrılı bölgeye, Uzak El'i de güçsüz bölgeye ba" 
kacak şekilde yerleştirerek fazla enerjiyi ağrılı bölgeden ener

ji eksikliği çeken güçsüz bölgeye aktarabilirsiniz. Bir El Ya
km, Bir El Uzak tekniğini parm.ıkl.mnızı enerjinin akmasını 
istediğiniz bölgeyi işaret edecek şekilde tutarak geliştirebilir
siniz. Örneğin baş veya boğaz ağrınız varsa, tıkanmış enerji
nin bu ağrılı bölgelerden aşağı doğu akmasını istediğinizde, 

Yakın El'inizin parmak uçlarını aşağıyı işaret edecek şekilde 
tuta.bilirsiniz. Bu, enerjinin baştan veya boğazdan alt karına 
akışım kolaylaştıracaktır. Yakın El'inizin parmaklarını başa 

veya boğaza doğru çevirmeyin. o zaman ışıgın ve enerjinin 
aşagı doğru arzulanan akışının tersine bir etki yaratacaktır. 

Öte yandan eğer beyninizde zayıf hafıza gibi dejeneratif 
bir bozukluk varsa, o zaman enerjiyi bedeninizin alt bölgele
rinden yukarı doğru hareket ettirmek istersiniz. Yakın El. bir 
böbreğe veya Kar Dağı Bölgesi'ne (alt sırtl b.akacak şekilde 
tutulur ve Uzak El de başınıza bakacak şekilde yerleştirilebi
lir. Yakın El'inizin parmaklarını yukarıyı işaret edecek şekil

de tutun, çünkü enerjiyi ve ışığı yukarı göndermek istiyorsu· 
nuz. 

Bir El Yakın, Bir El Uzak şifa tekniği çok basittir, ama çok 

dikkat etmeniz gerekir. El pozisyonları sayesinde bu, iyileş· 

meyi gözlemleyebileceginiz s.on derece görsel bir tekniktir. 

Bu Beden Gücü tekniği, enerji tıkanıklıklarını ve ruhsal tıka
nıklıkları gidererek veya azaltarak tek başına acil şifa çözüm-
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!eri getirebilir. 

Bir dahaki baş ağrınız veya soğuk algınlığınızda Bir El Ya

kın, Bir El Uzak tekniğine bir şans tanıyın. Yalnızca birkaç 

dakikanızı alır. Günde birkaç kez pratik yapm. Ne kadar iler
leme kaydettiğinizi görerek şaşıracaksınız. Hemen ertesi gün 
büyük bir farklılıkla karşılaşabilirsiniz. Çok basit olduğu için 

bu tekniğin güçlü olmadığım düşünmeyin. Bu teknik Guo 
Usta'nm şifaya olan en büyük katkılarından biridir. 

RUH GÜCÜ 

Ruh Gücü son derece basittir. ama Dört Güç Tekniği için çok 

önemlidir. Ruh Güçü'nün kullanımı Bölüm 2'de tanıtılan şi
fa formülünü takip eder. Bu formülün beş basit bileşeni bu

lunmaktadır: 

1. Merhaba deyin: __ 'nın sevgili ruhu, zihni ve be

deni, 

2. Sevgi verin: seni seviyorum. 

3. Bir olumlamada bulunun: Kendini iyileştirme gücü

ne sahipsin. 

4. Bir emir verin: İyi bir iş çıkar! 

5. Minnettarlığınızı ifade edin: Teşekkür ederim. 

Bu formülü kendinizi veya başkalarını iyileştirdiğiniz her 

durumda hatırlayın. Bu bölümde öncelikle rahatsız bölgemi
zin ve ellerimizin içsel ruhlarına merhaba diyerek bu formu

lü takip edeceğiz. Nasıl mernaba diyeceğiniz konusunda ya· 

nıtıct ve esnek davranabilecek olsanız da asla öncelikle içsel 

ruhlarmızla konuşmayı unutmayın. 
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SES GUCU 

Önceki bölümlerde, Bölüm 4'teki Weng Ar Hong, San San 
Jiu Liu Ba Yao Wu'yu (3396815) ve Bölüm 6'da farklı rakam

ların Çince söylenişlerini de içeren çeşitli Ses Gücü araçlarını 

tanıttım. Tüm Ses Gücü araçları iş görmektedir çünkü ses, 
bedenin titreşmesini sağlar. Belli sesler bedenin belli bölgele
rindeki hücresel titreşimi uyarırlac 3396815'i tekrar gözden 
geçirmek için Bölüm 4'teki ayrıntılı açıklamaya ve diyagrama 
ffablo 91 bakabilirsiniz. 

Rakamları birden dokuza kadar Çince seslendirdiğinizde, 
bedeninizin farklı yerlerinde titreşimler hissedeceksiniz. Eğer 

Üçüncü Göz'ünüz açıksa, bedeninizdeki titreşimi görebilirsi
niz. Örneğin bir rakamı, yani "ii'' şeklinde okunan yi, beyni 

ve başı titreştirir. Bunu kolaylıkla kanıtlayabilirsiniz. Bir avu
cunuzu başınıza dayayın ve ii, ii, ii. ii, ii. ii. ii, ii. diye tekrar 
edin. Başınızdaki titreşimi hissedin. 

Bu bölümdeki örneklerin çogu. enerjinin bedenin bir böl
gesinden diğerine akmasını sağlamak için iki rakarnm sesin

den oluşan bileşimi kullanmaktadır. Bazen üç rakamın sesin
den oluşan bir bileşim de kullanılmıştır. Bu sesler sonucunda 

enerjinin taşınması, yukarıda anlatılan Bir El Yakın, Bir El 
Uzak şifa tekniği ve aşağıda anlatılan ışığın Zihin Gücü ile 

hayal edilmesi tekniği kullanılarak enerjinin taşınmasını de.s
tekler ve güçlendirir. Dört Güç Tekniği'nden her biri tek ba
şına güçlü bir şifa aracıdır, ancak bu tekniklerin hepsini bir

den kullanmak, özellikle de Ruh Gücü'nü dahil etmek çok 
daha etkilidir. 

Bazı örneklerde bedenin belli bir organındaki veya bölge
sindeki enerjiyi geliştirmek için yalnızca tek bir rakam sesi 
kullanılmıştır. Bu tipik bir biçimde yetersiz enerji ve hücresel 

titreşime bağlı olarak ortaya çıkan dejenerarif bir hastalığı 

iyileştirmek için kullanılır. Birden on bire kadar olan rakam

ların Çincesi, okunuşları ve harekete geçirdikleri bölge Tablo 
7' de gösterilmektedir. 
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7. Tablo· l 'den 1 l'e Kadar Rakamların Sesleri 

Rakam Çincesi Telaffuz Uyarılan Bölge 
--· .. --· - "' -· -· -- ·--- .. 

1 yi ya da ya:o ii ya da yoo kafa, beyin 

2 ar an kalp 

3 san san göğüs. akciğerler 

4 si Sl yemek borusu 

5 wu voo mide, dalak 

6 liu Jeo kaburgalar 

7 ehi şi karaciğer 

8 ba ba karın 

9 jiu do karnın alt kısmı 

10 shi .şı anüs 

11 shiyj şıi eller, ayaklar, kollar, 

bacaklar 

Her bir rahatsızlık için rakamların seslerini gösterildiği bi

çimde kullanın. Herhangi bir rahatsızlık için San San Jiı Liu 
Ba Yao Wu'yu (3396815) veya Sha'nın Attın Işık Küresi'ni Ses 

Gücü'nün bir parçası olarak kullanabileceğinizi de unutma
yın. Bu iki ilahi hazineyi istediğiniz zaman iyileşmenize yar

dımcı olmak üzere çağırabilirsiniz. 

ZIHlN GÜCÜ 

En önemli Zihin Gücü tekniği altın veya beyaz ışıktan bir kü

re hayal etmektir. Enerjiyi transfer etmek istediğinizde ışığın 

bedenin bir bölgesinden - genellikle Yakın El'in baktığ1 böl-
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geden - diğerine. yani Uzak El'in baktığı bölgeye dognı ha

reket ettiğini hayal edin. Yukarıda açıklandığı gibi Uzak El 
genellikte ait kammıza veya A[t Dan Tian 'a bakar. 

Işığı hayal etmek, enerjiyi hayal etmekten daha iyidir. 1şı
ğı bedeninizde dolaştırmak, tipik bir biçimde Alt Dan Tian 'a 

taşımak, enerjiyi ve ışıgı evrene yaymaktan iyidir. Tıkanmış 
enerjiyi almak ve onu başka bir yerde kullanmak istiyoruz. 

Tıkanmış enerji kötü enerji değildir; bir kez tıkanıklığın oldu

ğu bölgeden çıkarıldığında başka bir yerde faydalı bir biçim
de kullanılabilecek pozitif enerjidir. 

Zayıflık. bitkinlik ve dejeneratif değişiklikler şeklinde ken

dini gösteren yetersiz enerji durumu, ha.stalıklarm sebebidir. 

Böyle bir durumda evrenden gelen ışığın daha lazla enerjiye 

ihtiyaç duyan organda veya bölgede yoğunl.ıştığını hayal 

edin. Asla lşığı veya enerjiyi dışarı gönderdiğinizi hayal etme· 

yin. Bu, kendi enerjinizi tüketmenize sebep olur. Başkalarını 
iyileştiriyor ol.sanız bile ışığı veya enerjiyi bedeninizden çıkar· 
mayın. 

Her zaman yaratıcılık ve esneklik gösterebileceğiniz bir 

alan vardır. Örneğin, eğer altın veya beyaz ışık yerine gök

kuşağı renklerinde bir ışık hayal etmek istiyorsanız bunun 
hiçbir sakıncası yoktur. 

BAZI GENEL TALiMATLAR 

Ruh, Zihin ve Beden Şifasl'mn tüm şifa tekniklerini sakin, ra

hat bir ortamda, sakin ve gevşemiş bir biçimde uygulamak en 

iyisidir. Sakin ve gevşemiş olmak şifanın faydalarından yarar

lanmaları için ruhunuzu, :ıihninizi, organlarınızı ve hücrele

rinizi açacaktır. Tek başına sakinlik ve gevşemek, hücresel 
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titreşiminizi ve içsel enerji akışınızı dengeler. Rahat bir ortam 

daha fazla açılmanm ve bütünüyle şüa bulmaya odaklanma

nızı sağlayacaktır. İşte şifa bulma yolculuğunuzda size yar

dımcı olac.ak birkaç ipucu. 

Tek El Şifa Tekniği 

Bu bölümdeki bazı rahatsızlıklar üzerinde çalışmak için. Bô

lüm 6'da grup şifası ve uzaktan şifa için kullanılan Beden Gü
cü tekniği olarak tanıttığımız Tek El Şifa Tekniği'ni kullana

cağız (bkz. Figür 25l. Tek El Şifa Tekniği'nin kendi kendini

zi iyileştirmek için kullanımı çok basittir: 

• Tek elinizi zarar görmüş bölgeden yirmi beş-elli san· 

tim uzakta, bu bölgeyi işaret edecek şekilde tutun. 
!Bazı durumlarda elinizi yirmi beş santimden daha 

yakın tutmanız gerekmektedir. Ayrıca bazı durum

larda eliniz, ilgili bölgeyi işaret etmeyecektir. l 

• Parlak altın veya beyaz ışığın bu bölgede parladığını 

hayal edin. Bölgenin tıkanıklıklardan arındığını, şef· 

faflaştığını ve sağhklı oldugunu dü.şünün. 

•San San Jiu Liu Ba Yao Wu'yu (3396815) veya söz ko

nusu rahatsızlık için gösterilen belli rakamı/rakam

ları tekrarlayın. 

• Bir El Yakın, Bir El Uzak tekniğinin kullanıldığı ra

hatsızlıklarda olduğu gibi, bu tekniği de her seferin

de üç-beş dakika olmak üzere günde birkaç kez tek

rarlayın. 



Çalışma Süresi 

Genelde tüm teknikleri her seferinde üç-beş dakika olmak 
üzere günde birkaç kez uygulayın. Tek bir rahatsızlık için 
bundan daha fazla süre harcamak gereksizdir. Ancak eğer 
kronik agrılarınız, kronik bir hastalığınız veya kanser gibi ya
şamınızı tehdit eden bir rahatsızlığınız varsa o zaman Dört 
Gi.ıç Telmiği ile birlikte Sha'nm Altın Işık Küresi'ni kullanın. 
Sha'nın Altın Işık Küresi'ne "merhaba" deyin ve hastalığını
zın bulunduğu bölgede dönmesini isteyin. Daha ciddi du
rumlar için şifa tekniğine yarım saat veya bir saat boyunca 
devam edebilirsiniz. 



BAŞ RAHATSJZLIKLAR/ 

Baş Dönmesi 

SEDEN GÜCÜ: Yakın El: başın bir yanında; Uzak El: başın di
ger yanının üstünde 

RUH GÜCÜ: Başımın sevgili ruhu. zihni ve bedeni, seni sevi
yorum. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin .. Ellerimin, 
yi'nin ve ışığın sevgili nıhu, zihni ve bedeni, sizi sevryro
rum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir İş çık.arın. 
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür edetim. 

SES GÜCÜ: yi'yi tekrarlaym l"ii" şeklinde okunan bir raka
mı). 

ZlHlN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak bey.az ışığın beyninizde 
parla.dığın1 hayal edin. 

Notlar 

Bu uygulamayı tamamlamak için ellerinizin yerini değ~tirin. 
Baş dönmesi genellikle başın lalcal damarlarındaki yetersiz 
kan dolaşımından kaynakldnır. 
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Baş Ağrısı (Kafatasında) 

(başın tepesi) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın H Başın tepesinin üzerinde: Uzak El: 

Alt Karın (Alt Dan Tianl 

RUH GÜCÜ: Başımm sevgili ruhu. zihni ve bedeni, seni sevi

yorum. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. Ellerimin, yi
jiu'nun ve ışığın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi seviyo

rum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir iş çıkanrı. 
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: yi·jiu'yu tekrarlayın ("ii·cio" şeklinde okunan bir 
ve dokuz rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın başınızın 
tepesinden alt karnınıza dogru aktıg~m hayal edin. 

f ~ liı --· . r -: .... , 
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Baş Ağrısı (Önde} 

(Alm) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın E1: ahn veya kaşların orta noktası (Yin 
Tang akupunktur noktası); Uzak El: AJt Kann IAlt Dan 
Tianl 

RUH GÜCÜ: Başımırı sevgili ruhu, zihni ve bedeni, seni sevi

yorum. Kendini iyileştirme gücüne sa.hipsirı. Ellerimin, yi
jiu 'nun ve ışıgın sevgili ruhu, zihni ve bedeni sizi seviyo
rum. Beni iyileştirme: gucüne sahipsiniz İyi bir iş çrkarm. 

Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: yi·jiu'yu tekrarlayın ni-cio" .;;eklinde okunan bir 
ve dokuz rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın alnınızdan 
alt karnınıza doğru aktığını hayal edin. 
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Ba~ Ağrısı (Şakaklarda) 

(Şakak) 

BEDEN GÜCÜ: Yakm El: dört parmağınızla aşağı doğru şaka.
ğınızı işaret edin; Uzak El: Alt Karın (Alt Dan Tianl 

RUH GÜCÜ: Başımın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, seni sevi

yorum. Kendini iyileştirme gucüne sahipsin. Ellerimin, yi· 
jiu 'nun ve ışığın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi seviyo

rum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir iş çıkann. 
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: yi-jiu'yu tekrarlayın ("ii-cio" .şeklinde okunan bir 
ve dokuz rakamları~. 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak alem veya parlak beyaz ışıgm şakağınız
dan alt karnınıza doğru aktığım hayal edin. 

Notlar 

Yakın El'ini:de yukarıyı işaret etmeyin. Eğer her iki şakağı
nızda da ağrı varsa, ellerinizi deği.şririn. 

(\ 
· .. ·3 
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Baş Ağrıs' (Ba~m Arkasında) 

(Eme) 

Beden Gücü: Yakın El: dört parmağınızla aşağı doğru en

senizi işaret edin; Uzak El: Alt Karın !Alt Dan Tianf 

BEDEN GÜCÜ: füşımın ve ensemin sevgili ruhu, zihni ve be

deni, sizi seviyorum. Kendinizi {vileştirme gücüne sahip· 
siniz. Ellerimin, yi-jiu 'mm ve ışığın sevgili ruhu, zihni ve 
bedeni. sizi seviyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. 
İyi bir iş çıkarın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Te
şekkür ederim. 

SES GÜCÜ: yi-jiu'yu tekrarlayın { ''ii-cio" şeklinde okunan bir 
ve dokuz rakamları). 

SES GÜCÜ~ Parlak ahın veya parlak beyaz ışığın başınızın ar

kasından alt karnınıza doğru aktığını haya! edin. 

Notlar 

Bu rahatsızlık genelde boynunuzu gergin tutmaktan kaynak· 
!anır. 
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Yüksek Tansiyon 

Yüksek küçük tansiyon1 yüksek büyük tansiyon 

BEDEN GÜCÜ: Yakm El: başın tepesinin üzerinde veya alnını
za bakacak şekilde; Uzak El: Alt Karın (Alt Dan Tianl 

RUH GÜCÜ: Başımın ve dol.ışım sistemimin sevgili ruhu. zih
ni ve bedeni, sizi seviyorum. Kendinizi iyileştirme gücü
ne sahipsiniz. Ellerimin. yi-jiu 'nun ve ışığın sevgili ruhu, 
zihni ve bedeni, sizi seviyonım Beni iyileştirme gücüne 
.sahipsiniz. İyi bir iş çık.arın. Teşekkür ederim. Teşekkür 
ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: yirjiu'yu tekrarlayın ("ii-cio" şeklinde okunan bir 

ve dokuz rakam lan). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın başınızdan 
alt karnınıza doğru aktığını hayal edin. 

Notlar 
Bu uygulamayı yüksek büyük ve yüksek küçük tansiyonunuz 
varsa ya da yüksek büyük ve normal küçük tansıyonunuz. 

varsa kullanın. 

"· f .. :;.;?1 
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Yüksek Tansiyon 

Normal büyük tansiyon, 

yüksek küçük tansiyon 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: kalp veya göğsünüzün ortası IMesaj 
Merkez.il; Uzak El: Alt Karın (Alt Dan Tianl 

RUH GÜCÜ: Dofaşım sistemimin sevgi/i ruhu. zihni ve bede
ni, seni seviyorum. Kendini iyileştirme gücüne s.ıhipsin. 
Ellerimin, ar-jirı'nun ve ışığın sevgili ruhu, zihni ve bede
ni, sizi seviyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. iyi 
bir iş çıkarın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşek
kür ederim. 

SES GÜCÜ: ar-jiu'yu tekrarlayın ("ar-do" şeklinde okunan iki 
ve dokuz rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz 1.ş1ğın kalbinizden 
alt karmmza doğru aktığmı hayal edin. 

Notlar 
Bu uygulamayı normal büyük 
ve yüksek küçük tansiyonu
nuz varsa kullanın. Yüksek 
tansiyon kalpteki fazla enerji
den kaynaklanır. 
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Düşük Tansiyon 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: Alt Karın IAlt Dan Tianl; Uzak a 
başın tepesi. alın veya kaşların ortası mn Tang akupunk

tı.ır noktasıl 

RUH GÜCÜ: Alt Dan Tüm 'ımm ve dol.aşım sistemimin sevgili 
ruhu, zihni ve bedeni, sizi sevi_yorum. Kendinizi i_yileşrir
me gücüne sa.hipsiniz. Ellerimin, jiu-yi'nin ve ışığın sevgi
li ruhu, zihni ve bedeni, sizi seviyorum. Beni iyileştirme 
gücüne sahipsiniz. İyi bir iş çıkarın. Teşekkür ederim. Te
şekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: jiu-yi'yi tekrarlayın ("cio-ii" şeklinde okunan do

kuz ve bir rakamlarıl. 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın alt karnı
nızdan başmız:a doğru aktığını hayal edin. 

Notlar 
Glokom rahatsızlığınız varsa bu tekniği uygulamaytn. 
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Rulı. Zilıin, Beclt·ıı Şif:ı.>1 

Felç 

(sol yanda) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: sağ eliniz beynin sağ tarafına baksın 

veya sag elinizin parmaklanyla beyninizin sağını işaret 

edin; Uzak El: sol eliniz bedeninizin sol yanına baksın. 

RUH GÜCÜ: Beynimin, sinir sistemimin ve dolaşım sistemi
min sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi seviyorum. Kendi
nizi iyileştirme gücüne sahipsiniz. Ellerimin, yi-jİU 'nun ve 
ışığın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi seviyorum. Beni 
iyileştirme gücüne sahipsiniz. iyi bir iş çıkann. Teşekkür 
ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: yi-jiu"yu tekrarlayın l"ii-cio" .şeklinde okunan bir 
ve dokuz rakamlarıl. 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın başınızın 
sağ tarafından bedeninizin sol yanına doğru aktLğmı hayal 
edin. 

Notlar 

Bedenin sol tarafındaki felç, 

beynin sağ yanındaki kana -
madan veya kan pıhtı1aşma

.~:ından (enerji ukanıklığıl 

kaynaklanır. El pozisyonu
nuzu doğru yerle.ştirdiğiniz
den emin olun; ters bir el 

pozisyonu. durumun daha 
da kötüleşmesine yol açabi
lir. 
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~ 
(sağ yanda) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: sol eliniz beynin sol taratma baksın 
veya sol elinizin parmaklarıyla beyninizin solunu işaret 

edin; Uzak El: sağ eliniz bedeninizin sağ yanına baksın. 

RUH GÜCÜ: Beynimin, sinir sistemimin ve dolJşım sistemi
min sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi seviyorum. Kendi
nizi iyileştirme gücüne sahipsiniz. EIJerimin, yi-jiu 'mm ve 
1şığın sevgili ruhu, zihni ve bedeni. sizi seviyorum. Beni 
iyileştirme gücüne sahipsiniz:. İyi bit iş çıkarın. Teşekkür 
ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: yi-jiu'yu tekrarlayın l"ii-cio" şeklinde okunan bir 
ve dokuz rakamlan). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın başınızm 
sol tarafından bedeninizin sağ yanına doğru aktığını hayal 

edin. 

Notlar 

Bedenin sağ tarafındaki felç, 
beynin sol yanındaki kana

madan veya kan pıhtılaşma

sından (enerji tıkanıklığı) 

kaynaklanır. El pozisyonunu

zu doğru yerleşlirdiğinizden 

emin olun: ters bir el pozis

yonu, durumun daha da kö
tüle.şmesine yol açabilir. 
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Beyin Damarlarında Sertleşme 

(serebral arteoskleroz) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: başınızın herhangi bir tarafına bakan 
elinizi hızlı bir biçimde sallayın; Uzak El: alt kann !Alt 
Dan Tianl. 

RUH GÜCÜ: Beynimin ve dolaşım sistemimin sevgili rnhu. 
zihni ve bedeni. sizi seviyorum. Kendinizi iyileştirme gü
cüne s.ıhipsiniz. Ellerimin, yi-jiu "nun ve ışığın sevgili ru
hu, zihni ve bedeni, sizi seviyorum. Beni iyileştirme gücü· 
ne sahipsiniz. Jyi bir iş çıka.rm. Teşekkür ederim. Teşek· 

kür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: yi-jiu 'yu tekrarlayın ( "ii-cio" şeklinde okunan bir 
ve dokuz rakamlarıl. 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın başınızdan 
alt karnınıza doğru aktığını veya beyninizin içinde parla· 
dığını hayal edin. 
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Beyin Tümörü 

(veya kanser) 

BE.DEN GÜCÜ: Yakın El: orta parmağınızla beş sal'llim mesa
feden tümörünüzü işaret edin ve bu parmağınızı sallayın; 
Uzak EL ah karm !Alt Dan Tian>. 

RUH GÜCÜ: Tümör hüuelerimin {ya d3 k.:ınser hücrelerimin) 
sevgili ruhu, zihni ve bedeni. sizi seviyorum. Yanilş yön

de ilerliyorsunuz. Kendinizi iyileştirme gücüne sahipsiniz. 
Yeniden normal hücrelere dönüşme gücüne sahipsiniz. El
lerimin, yi-jiu 'nun ve ışığın sevgilİ ruhu, zihni ve bedeni, 

sizi seviyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir 
iş çıkarın. Teşekkür ederim_ Teşekkür ederim. Teşekkür 

edeı"im. 

SES GÜCÜ: yi.-jiu'yu tekrarlayın ("ii-cio" şeklinde okunan bir 
ve dokuz rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışıgm tümörlü 
bölgeden alt karnınıza doğru aktığını veya beyninizin için
de parladığını hayal edin. 

Notlar 

Tümörün kendisini düşünme

yin. Bunun yerine tümörlü 

bölgenin sa.ğlıkh olduğunu ve 

ışıkla parladığım düşünün. 

Tümör veya kanser hücreleri

ne ve tüm beyin hücrelerine 

sevginizi gönderin. 

"""'· f : .... ı 
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Yaşlılık, Bunama, Alzheimer Hastalığı 

1. Adım 

BEDEN GÜCÜ: Her iki elinizi de arkanızda, avuçlarınız Kar 

Dağı Bölgesi'ne bakacak şekilde tutun. 

RUH GÜCÜ: Kar Dağı Bölgem 'in sevgili ruhv, zihni ve bede· 
ni, seni seviyorum. Enerjini artırma gücüne s.>hipsin. El
lerimin, jiu 'nıın ve ışığın sevgili ruhu, zihni ve bedeni. si· 
zi seviyorum. Ka.r Da.gı Bölgem 'in enerjisini artırma gücü
ne sahipsiniz. İyi bir iş çıkarın. Teşekkür ederim. Teşek
kür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ; jiu'yu tekrarlayın ("cio" şeklinde okunan dokuz 
rakamı). 

ZiHiN GÜCÜ: Kar Dağı Bölgesi'nde karlarla kaplı bir dağ ha· 
yal edin. Çok sıcak, güçlü bir güneşin bu dağın üz.erinde 

parladığını düşünün. Karlar eriyor ve buhar şeklindeki 
enerji yükselerek bedeninizin iyileştirmek veya beslemek 

istediğiniz herhangi bir bölgesine abyor. 

NoOar 

Yaşlılık ve Alzheimer hastalı· 
ğı böbreklerin işlevlerindeki 

bozulmanın sonucudur. Bu· 
nun çözümü Kar Dagı Bölge· 
si" ni inşa ederek böbreklere 
enerji vermek; sonra da böb
rekteki enerjiyi beyni besle
mek için yukan göndermek· 
tir. 
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Ya~lılık, Bunama. Alzheimer Hastalığı 

2.Adım 

BWEN GÜCÜ: Yakın El: bir böbrek veya Kar Dağı Bölgesi: 

Uzak El: başın tepesi 

RUH GÜCÜ: Beynimin sevgili ruhu. zihni ve bedeni, seni se
viyorum. Kendini iyileştirme gücüne sJhipsin. Ellerimin. 
jiu-yi'nin ve ışıgm sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi sevi
yorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. iyi bir 4 çıJ;3-
rın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: jiu-yi'yi tekrarlayın ("cio-ii" şeklinde okunan do

kuz ve bir rakamları}. 

ZiHiN GÜCÜ: Paılak altın veya parlak beyaz ışığın Kar Dağı 

Bölgesi'nden başlayıp omurga boyunca yukarı çıkarak ba

şın tepesine ulaştığını (Bai Hui akupunktur noktasıl ve 

beyni beslediğini hayal edin. 

Notlar 

Eğer yüksek tansiyonunuz, 

beyin tümörünüz veya beyin 

kanseriniz varsa bu tekniği 

uygulamayın. 
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Ruh. Zilıiıı. İ3 .. ,l .. ıı .S;J.,,, 

Hiperaktivite 

(çocuklarda) 

BEDEN GÜCÜ: Çocuk için Tek El Şifa tekniğini kullanın. Ço
cuğun başına haiifçe vurun vey.a elinizi başının beş santim 

üzerinde sallayın. 

RUH GÜCÜ: Alice'in {örnegin! beyninin sevgili ruhu, zihni ve 

bedeni, seni seviyorum. Kendini iyileştirme gücüne sa

hipsin. Elimin, yi'nin ve ışığın sevgili ruhu, zihni ve bede

ni. sizi sev(Yorum. Alice 'in beynini iyileştirme gücüne sa· 

hipsiniz. İyi bir iş çıkarın. Teşekkür ederim. Teşekkür ede

rim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: yi'yi tekrarlayın ("ii" şeklinde okunan bir rakamı). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak .altın veya parlak beyaz ışığın evrenden 
gelip çocuğunuz:un beynine doğru aktığını ha.yal edin. Ço
cuğunuzun zeki ve zihninin açık olduğunu düşünün. 
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GÖZ RAHATSIZLIKLARI 

Miyog (başlangıç aşamasında) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: sağ avucunuz çapraz bir biçimde ka· 
raciğerinize baksın; sağ elinizi sallayın; Uzak El: alın ve· 
ya kaşlarm orta noktası <Yin Tang akupunktur noktası); 
eğer karaciğeriniz zayıfsa, sol eliniz alt karnınıza baksın. 

RUH GÜCÜ: Ka.raciğerimin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, se· 
ni seviyorum. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. Elleri· 
min. clıi-yi'nin ve ışığın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, si
zi seviyornm. Beni iyileştirme gücüne s.:ıhipsiniz. İyi bir iş 
çıkarın. Te,şekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ede-

rim. 

SES GÜCÜ: chi-yi'yi tekrarlayın ("şii-ii" şeklinde okunan do· 
kuz ve bir rakamları); eğer sol eliniz alt karnınıza bakıyor· 
sa chi·jiu'yu tekratlayın ("çii·cio" şeklinde okunan yedi ve 

dokuz rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın karaciğer· 
den kaşlarınızın arasmdaki orta noktaya doğru aktığını 

hayal edin. 

Notlar 
"Karaciğer gözleri açar." Geleneksel Çin tıbbında gözler. ka

raciğer meridyeni ile bağ· 
lantılıdır; gözler her za
man karaciğerin sağlığını 

yansıtır. 
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Katarakt 

BEDEN GÜCÜ: Tek El Şifa tekniğini kullanın. Parmak uçları
nızı sanki bir göz yuvarınızı tutuyormuşsunuz gibi büzün. 

Gözünüzden on-on beş santim mesafede tutun. 

RUH GÜCÜ: Gözlerimin sevgili ruhu, zihni ve bedeni. seni se
viyorum. Kendini iyileştirme gücüne s.ahipsin. Elimin, 
yi"nin ve ışığın sevgili ruhu. zihni ve bedeni. sizi seviyo
rum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. iyi bir İş Çibrın. 
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: yi'yi tekrarlayın ("ii" şeklinde okunan bir rakamıl. 

ZiHiN GÜCÜ: Gözünüzden parlak altın veya parlak beyaz ışı
ğın yaytldığını, Gözünüzün yüzey tabakasındaki hücrele~ 

rin titreştiğini hayal edin. Göz yuvarınızın temiz ve par· 
lale olduğunu düşünün, 
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Glokom 

BEDEN GÜCÜ: Yakın EL: alın veya kaşların arasındaki orta 
nokta; Uzak El: avuç içi çapraz bir biçimde karaciğere 
baksın. 

RUH GÜCÜ; Gözlerİmin ve karacigerimin sevgili ruhu, zihni 

ve bedeni, sizi seviyorum. Kendinizi iyileştirme gücüne 
sahipsiniz. Ellerimin. yi-chi'nin ve ışıgm sevgili ruhu, zih
ni ve bedeni, sizi sev~vorum. Beni iyileştirme gücüne sa
hipsiniz. İyi bir iş çıkarın. Teşekkür ederim. Teşekkür ede

rim. Teşekkür.ederim. 

SE.S GÜCÜ: yh:hi'yi tekrarlayın ("ii·ş.ii" şeklinde okunan bir 
ve yedi rakamları!. 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın k.ışlarım
zm O('tasmdan karaciğerinize aktığını bayal edin. 

Notlar 

Yakın El'iniz.le doğrudan gözlerinizi işaret etmeyin çünkü 
çok faz.la enerji, buradaki hassas dokulara zarar verebilir. 
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Retinal Atrofi 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: ah sırtımzm ortası ~Kar Dağı Bölge
si); Uzak El: alm veya kaşların ortasmd.aki nokta !Yin 
Tang akupunktur noktası). 

RUH GÜCÜ: Gözlerimin sevgili ruhı;, zihni ve bedeni, sizi se

viyorum. Kendinizi iyileştirme gücüne sahipsiniz. Elleri

min. jiu-yi'nin ve ışığın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi 

seviyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir iş çı
karın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ede
rim. 

SES GÜCÜ: jiu-yi'yi tekrarlayın ("cio-ii" şeklinde okunan do
kuz ve bir rakamları). 

BEDEN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın alt .sırtı
nızdan (Kar Dağı Bölge.sil kaşlanmzın arasındaki noktaya 
doğru aktığını hayal edin. 
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Awacık.L. Yara ve Tahriş Olmuş Gözler 

(Opthalmia, konjonktivit) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: alın veya kaşların ort.ısmd.ıki nokta 

(Yin Tang akupunktur noktası): Uzak El: alt karın (Alt 

Dan Tianl 

RUH GÜCÜ: Gözlerimin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi se
viyorum. Kendinizi iyileştfrme gücüne .sahipsiniz. Elleri
min, yi-jiu 'nıın ve ışıgm sevgili ruhu, zihni ve bedeni. si
zi seviyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniı. İyi bir iş 
pkarın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ede
rim. 

SES GÜCÜ: yi-jiu'yu tekrarlayın l"ii-cio" şeklinde okunan bir 

ve dokuz rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın kaşlannı
zm arasındaki noktadan alt karnınıza doğru aktlğını hayal 

edin. 
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Kronik Gözyaşı Kesesi iltihabı 

( dakriyosistit) 

BEDEN GÜCÜ: Tek El Şifa tekniğini kullanarak avucunuzu ra

hatsız gözünüzün/gözlerinizin yirmi beş-otuz be.ş santim 
uzağınd.a tutun. 

RUH GÜCÜ: Gozlerimİn sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi se

viyorum. Kendinizi iyileştirme gücüne sahipsiniz. Elimin, 
yi'nin ve ışığın sevgili ruhu. zihni ve bedeni, sizi seviyo

rum. Beni (vileştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir iş ç1k.ınn. 
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: yi'yi tekrarlayın ( "ii" şeklinde okunan bir rakamı). 

ZiHiN GÜCÜ: Gözleriniz! kırpmaksızın elinizin avcuna bakın. 
Gözleriniz sulanana ve gözyaşı akıtana kadar bakm.aya 
devam edin. 

Notlar 

Kronik gözyaşı kesesi iltihabı, tıkanmış gözyaşı kanallarından 

kaynaklanır. Gözlerinizi kırpmamak göz yaşı üretimini hare

kete geçirir, bu da kanalların temizlenmesine ve buradaki tı-
kanıklıkların giderilmesine .....-------~--~ 

'11t'·,, . .. 

. 

,, .. ,.·,;e,· 
·. :·.· ·;r,:..Y 

yardımcı olur. 
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Lekeler veya Çizgiler Görmek 

(floaters) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın Et: alt sırt/böbrekler {Kar Dağı Bölgesi); 

Uzak El: gözler 

RUH GÜCÜ: Gözlerimin ve böbreklerimin sevgili ruhu, zihni 
ve bedeni, sizi seviyorum. Kendinizi iyileştirme gücüne 

sahipsiniz. Ellerimin, jiu-yi'nin ve ışığın sevgili ruhu, zih
ni ve bedeni. sizi seviyorum. Beni iyileştirme gücüne sa
hipsiniz. İyi bir iş çık.mn. Teşekkür ederim. Teşekkür ede

rim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: jiu-yi'yi tekrarlayın (''cio-ii" şeklinde okunan do

kuz ve bir rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ; Parlak altın veya parlak beyaz ışığın böbrek böl

gesinden (Kar Dağı Bölgesi) kaşlarınızın arasındaki orta 

noktaya dogru tYin Tang akupunktur noktasıl aktıgını ha

yal edin. 

Notlar 

Eğer böbrekler zayıfsa, önceki 

sayfalarda bulunan Böbrek İl
tihabı prosedürünü uygulaya

rak böbrekleriniz için daha 

fazla enerji topl.> ym. 
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Şaşılık 

(strabismus) 

BEDEN GÜCÜ: Ellerinizin arkalarını birleştirin ve gözlerinizin 
önünde tutarak yavaş yavaş birbirlerinden ayırın. 

RUH GÜCÜ: Gözlerimin ve böbreklerimin sevgili ruhu, ziJıni 

ve bedeni, sizi seviyorum. Kendinizi iyileştirme gücüne 

sahipsiniz. Ellerimin, yFnin ve ışığın sevgili ruhu, zihni ve 
bedeni, sizi sevıjorum. Beni ıjileştirme gücüne sahipsiniz. 

iyi bir iş çıkarm. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Te
şekkür ederim. 

SES GÜCÜ: yi'yi tekrarlayın \''ii" şeklinde okunan bir rakarnıl. 

ZiHiN GÜCÜ: Gözlerinizin ayrıldığım ve birbirleriyle uyumlu 
hale geldiğini hayal edin. 

Notlar 

Şaşılığı düzeltmek zaman alır. bu yüzden bu uygulamayı 
pek çok kez tekrar edin. Eğer yalnızca bir gözünüz şaşıysa, 
o zaman bu gözü diğeri ite hizalamak için yalnızca bir elini

zi açın. Eğer ters şaşılığınız varsa, yani gözleriniz birbirinden 
ayrıksa, o zaman prosedüre ellerinizi sırtları birbirine dönük, 

ancak arada mesafe bırakacak şekilde başlayın ve yavaş ya

vaş birleştirin. 
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1. Adım 

BURUN RAHATSIZUKLARI 

Bir Burun Deliğinde Tıkanıklık 

(nazal sinüzit ve rinit) 

BEDEN GÜCÜ: Tek El Şifa tekniğini kullanarak eliniz..i tıkan
mış burun deliğinizin önünde sallayın. 

RUH GÜCÜ: Burun deliğimin sevgili ruhu. zihni ve bedeni, se~ 
ni seviyorum. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. Eli
min, san-wu'nun ve tşığın sevgili ruhtJ. zihni ve bedeni, 
sizi seviyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir 
iş çıkarın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür 
ederim. 

SES GÜCÜ: san-wu'yu tekrarlayın C'san-voo" şeklinde okunan 
üç ve beş rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın tıkanmış 
burun deliğinden dışarı doğru çıktığını hayal edin . 

. 
' .r: : -~ 

~·, 
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2. Adım 

Bir Burun Deliğinde Tıkanıklık 

(naza! sinüzit ve rinit) 

BEDEN GÜCÜ: Tek El Şifa tekniğini kullanarak bir elini:ıi işa
ret parmağınız tıkalı burun deliğiniz,i işaret edecek şekilde 

burnunu:ıun beş santirn uzağında tutun_ 

RUH GÜCÜ: Burun deliğimin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, se
ni seviyorum. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. Eli
min. yi-san-wu-jiıı 'nun ve ışıgm sevgili ruhu, zihni ve be
deni, sizi seviyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. 
İyi bir iş çıkarın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Te

şekkür ederim. 

SE.S GÜCÜ: yi-san-wu-jiu'yu tekrarlayın ("ii·san-voo-cio" şek
linde okunan bir, üç, beş ve dokuz rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın t1kanrnış 
burun deliğinden akciğerlere, oradan mideye ve sonunda 
Alt Dan Tian 'a (alt karın) doğru aktığını hayal edin. 
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Her iki Burun Deliğinde Tıkanıklık 

{nazal sinüzit ve rinit) 

1. Adım 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: işaret parmağınızı ve orta parmağı· 
nııt her iki burun deliğinizi işaret edecek biçimde, V şek· 

linde uzatın; Uzak El: alt karın (Alt Dan Tianl; elinizi sal· 

layın 

RUH GÜCÜ: Burun deliklerimin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, 

sizi seviyorum. Kendinizi iyi[eşhrme gücüne sahipsiniz. 
Ellerimin. ar'ın ve ışığın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, si
zi seviyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir iş 

çıkarın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ede· 

rim. 

SES GÜCÜ: ar'ı tekrarlayın {"ar'' şeklinde okunan iki rakamıl. 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın burnunuz· 

da parladığını hayal edin. 
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Her iki Burun Deliğinde Tıkanıklık 

(nazal sinüzit ve rinit) 

2. Adım 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: elinizi burnunuzdan beş-yedi santim 
uzakta tutarak işaret parmağınızı ve orta parmlğınızı, 

kaşlarınızın arasındaki orta noktanın {Yin Tang akupunk· 
tur noktası) her iki tarafına doğru uzatın. parmaklar hafif
çe aşağı doğru kıvrılmalıdır; Uzak El: mide 

RUH GÜCÜ: Burun deliklerimin sevgili whu, zihni ve bedeni, 

sizi seviyorum. Kendinizi iyileştirme gücüne sahipsiniz. 
Ellerimin, yi-san-wu 'nun ve ışıgın sevgili ruhu, zihni ve 
bedeni, sizi seviyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. 
İyi bir iş çıkarın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Te

şekkür ederim. 

SES GÜCÜ: yi-san wu'yu tekrarlayın ("ii-san-vo" şeklinde oku
nan bir, üç ve beş rakamlarıl. 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın bumunuz
dan akciğerlerinize. oradan da mideye doğru aktığını ha
yal edin. 
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Burun Akması veya Tıkanıklığı 

(soğuk algınlığına, alerjiye veya iltihaba bağlı) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: göğsün ortası, meme uçla.rının üstü; 
UZ4k El: bedenin yanı, göğüs hizası 

RUH GÜCÜ: Burnumun sevgili ruhu, zihni ve bedeni, seni se
viyorum. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. Ellerimin, 
san-wu 'nun ve ışığın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi se
viyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. iyi bir iş çı
karın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ede
rim. 

SES GÜCÜ: san-wu'yu tekrarlayın ("san-vo" şeklinde okunan 
üç ve beş rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın akcigerle
rinizden mideye doğru aktığ1m hayal edin. 

Notlar 

Bu rahatsızlık enerjinin akciğerlerde uygun bir şekilde aka
mamasından kaynaklamr. 
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Burun Tıkanıklığı ve Ateşli Sinüzit 

(akut rinit ve sinüzit) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: göğüs bölgesi; Uzak El: kolunuzu 

göğüs hizasından dışarı doğru. parmaklarınız ileriyi göste

recek şekilde uzatın. 

RUH GÜCÜ: Burnumun sevgili ruhu, zihni ve bedeni, seni se

viyorum. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. Ellerimin, 

san-wu'nun ve ışığın sevgili ruhu. zihni ve bedeni, sizi se" 

Yiyorum. Beni iyileştirme gücune sahipsiniz. İyi bir iş çı
karın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Te.şekkür ede

rim. 

SES GÜCÜ: san-wu'yu tekrarlayın l"sarı-vo" şeklinde okunan 

üç ve be_ş rakamlan). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın akciğerle
rinizden mideye doğru aktığını hayal edin. 

Notlar 

Bu prosedürü yalnızca iki dakika bo- ~ 

yunc.ı sürdürun. Eğer daha uzun süre 
yaparsanız enerji kaybedersiniz. çün

kü parma.klarmız dışarıya doğru uzan

makta ve enerjiyi bedeninizin dışına 

göndermektedir. 
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AGIZ RAHATSIZLIKLARI 

Ağızda Oyuklar Oluşturan Uçuklar ve Aftlar 

(Herpes Simplex 1) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: orta parmak uçugu işaret eder; Uzak 

El: mide; elinizi hafifçe aşağı doğru eğin. 

RUH GÜCÜ; Uçuğumun sevgili ruhu. zihni ve bedeni. seni se
viyorum. Kendini iyileştirme gücüne &1.hipsin. Ellerimin. 
yi-M.J·jiu 'nun ve ışıgm sevgili ruhu. zihni ve bedeni. sizi 
seviyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir iş çı
karın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ede
rim. 

SES GÜCÜ: yi-wu-jiu'yu tekrarlayı.n C'ii-vo-cio" şeklinde oku

nan bir, beş ve dokuz raka.mLırıl. 

ZiHiN GÜCÜ; Parlak altın veya parlak beyaz ışığın aftmızdan 
midenize, oradan da alt karnınıza doğru aktığını hayal 

edin. 

Notlar 

Bu prosedürü dudakların çevresinde 

veya ağzınızda oyuklar oluşruran 

uçuk veya aftlar için uygulayı.n. 
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Rıılı, Zilıin, ti.d.n SıL,, 

Ağızda Çıkıntılar Oluşturan Uçuklar ve Aftlar 

(Herpes Simplex 2) 

BEDEN GÜCÜ: Yakm El: mide: Uzak E!: alt karın !Alt Dan Ti
anl. 

RUH GÜCÜ; Uçuğumun sevgili ruhu, zihni ve bedeni, seni se
viyorum. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. Ellerimin. 
wu·jiu<nun ve ışığın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi se
viyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir iş çı
karın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Teşekkür ede
rim. 

SES GÜCÜ: wu-jiu'yu tekrarlayın (''vo-do" şeklinde okunan 
be.ş ve dokuz rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın aftımıdan 
midenize, oradan da alt karnınıza doğru akttgını hayal 
edin. 

Notlar 
Bu prosedürü ağzınızın içinde ve--------~ 

ya çevresinde dı.şarı doğru uzanan r;:.., 
kabartılar veya tepe şeklinde çıkıntı-
lar olu.şturan uçuk veya aftlar için uy
gulayın. 
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Dil Şignesi 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: sağ avucunuz yukarı dönük şekilde 
göbeğin üstünde; Uzak El: sol avucunuz yukarı dönük şe
kilde göbeğin altında 

RUH GÜCÜ: San Jia.o'mun sevgili ruhu, zihni ve bedeni. seni 
seviyorum. Kendini iyileştirme ve dengeleme gücüne sa
hipsin_ Ellerimin. 3396815'in ve ışığın sevgili ruhu, zihni 
ve bedeni, sizi seviyorum. Beni iyileştirme gücüne sahip
siniz. iyi bir iş çıkarın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 
Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: San San Jiu Liu Ba Yao Wu'yu 133968151 tekrarla~ 
yın ("san san cio leo ba yo vo" .şeklinde okunan 3396815 
rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ: Ait Dan Tian'mızda parlak altın bir ışık küresi
nin içindeki 3396815 rakamlarını hayal edin. 
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Dişeti Çekilmesi. Periodontal Hastahklar 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: alt karm ~Alt Dan Tianl; Uzak El 
ağız ve dişetleri 

RUH GÜCÜ: Ağzımın ve dişetlerimirı sevgili ruhu,· zihni ve be

deni, sizi seviyorum. Kendinizi iyileştirme gücüne sahip

siniz. Ellerimin, jiu-yi 'nirı ve ışığın sevgili ruhu, zihni ve 

bedeni, sizi seviyorum. Beni iyileştirme gücüne sahİpsiniz. 
İyi bir iş çrkarın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Te
şekkür ederim. 

SU GÜCÜ: jiu-yi'yi tekrarlayın ("cio-ii" şeklinde okunan do· 
kuz ve bir rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya. parlak beyaz ı.şığın ah karn1-
nızdan dişeclerinize doğru aktığını hayal edin. 

~ :, .. , ... 
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Ağzın Sola Doğru Kasıldığı Yüz Felci 

(Bell's Palsy 1) 

ZiHiN GÜCÜ: Yakın El: yüzün sol tarah !kasılan taraü; Uzak 

El: yüzün sağ tarafı !normal tarafl 

RUH GÜCÜ: Yüzümün ve sinirlerimin sevgili ruhu. zihni ve 
bedeni, sizi seviyorum. Kendinizi iyileştirme gücüne s.a
hipsiniz. Ellerimin, yi'nin ve ışıgın sevgili ruhu, zihni ve 
bedeni, sizi seviyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. 
iyi bir iş çıkann. T~ekkür ederim. Teşekkür ederim. Te

şekkür ederim. 

SES GÜCÜ: yi'yi tekrarlayın ("ii" şeklinde okunan bir rakamıl. 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın yüzünüzün 

sol tarafından (kasılan tarafı sağ tarafına \normal tarafl 

doğru aktığını hayal edin. 

Notlar 
Ağzın sola doğru şekil değiştirmesi, yüzün sağ tarafındaki si

nirlerin felç olmasından kaynakla-

nır. Normal taraf, zayıf taraitır; 

buradaki kaslar zayıftır, bu yüz

den enerjiyi zayıf tarafa gönderin. 
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Ağzın Sağa Doğru Kasıldığı Yüz Felci 

(Bell's Palsy 2) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: yüzün sağ taraiı (kasılan taraf); Uzak 
El: yüzün sol tarafı (no(mal tarafı 

RUH GÜCÜ: Yüzümün ve sinirlerimin sevgili ruhu, zihni ve 

bedeni. sizi seviyorum. Kendinizi iyileştirme gücüne sa
hipsiniz. EJJerimin, yi 'nin ve 1ş1ğın sevgili ruhu, zihni ve 

bedeni, sizi seviyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. 
jyi bir iş çıkarın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Te
şekkür ederim. 

SES GÜCÜ: yi'yi tekrarlayın ("ii" şeklinde okunan bir rak.lmı). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın yüzünüzün 
sağ tarafından (kasılan taraf) sol tara1ına (normal taraf) 
doğru aktığım hayal edin. 

Notlar 

Ağzın sağa doğru şekil değiştir-

mesi, yüzün sol tarafmdaki sinir

lerin felç olmasından kaynakla
nır. Normal taraf, zayıf taraftır; 

buradaki kas.far zayıftır, bu yüz
den enerjiyi zayıf tarafa gönde
rin. 
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1. Adım 

KULAK RAHATSIZLIKLARI 

Kulaklarda Çınlama 

(tinitus) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: alt sırt (Kar Dağı Bölgesil: Uzak El: 
alt sırt (Kar Dağı Bölgesi) 

RUH GÜCÜ: Kar Dagı Bölgem'in sevgili ruhu. zihni ve bede
ni. seni seviyorum. Enerjini artırma gücüne sahipsin. El
lerimin, jiu'nun ve ışığın sevgili ruhu. zihni ve bedeni. si
zi seviyorum. Kar Dağı Bölgem'deki enerjiyi artırma gü
cüne sahipsiniz. İyi bir iş çıkarın. Teşekkür ederim. Teşek
kür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: jiu'yu tekrarlayın ("cio" şeklinde okunan dokuz 
rakamı). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya paı- .....----------. 
lak beyaz ışığın alt sırtınızdan 
(Kar Dağı Bölgesi) yayıldığını 

hayal edin. 
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2. Adım 

Kulaklarda Çınlama 

(tinitus) 

BEDEN GÜCÜ; Yakın El: böbreklerden biri; Uzak El rahatsız 
kulak 

RUH GÜCÜ: Kulagımsn sevgili n.ıbu, zihni ıre bedeni. seni se
viyorum. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. Ellerimin, 
jiu-yi'nin ve ışığın sevgili ruhu. zihni ve bedeni, sizi sevi

yorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir iş çıka
rın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

~ES GÜCÜ: jiu'yu tekrarlayın (''cio" şeklinde okunan dokuz 
rakamı). 

ZIH1N GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaı ışıgın böbreğiniz
den rahatstz kulağınıza doğru aktığını hayal edin. 

Notlar 

Tinitusun sebebi zayü böbreklerdir. 
Birinci adım, böbrek chi'sini güç· 

lendirmek için Kar Dağı Bölge
si' ndeki enerjiyi artırır. Bu rahatsız

lığın iyileşmesi, özellikle kronik bir 
hal aldığında uzun bir zaman ala· 

caktır. 
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Sağırlık 

BEDEN GÜCÜ: Yakm El: rahatsız kulak; Uzak El: diğer kulak 

RUH GÜCÜ: Kulaklarımın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi 
seviyorum. Kendinizi iyileştirme gücüne sahipsiniz, Elleri
min, yi'nin ve ışığın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi se

viyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir iş Çl" 

karm, Teşekkür ederim, Teşekkür ederim_ Teşekkür ede
rim. 

SES GÜCÜ: yi'yi tekrarlayın l"ii" şeklinde okunan bir rakamı), 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın rahatsız 
kulağınızdan diğer kulağımza doğru aktığını hayal edin. 

Notlar 

Eğer her iki kulak da rahatsızsa, ellerinizi değiştirin, 
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l~itme Kaybı 

(iyi duyamama) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: rahatsız kulak (elinizi kulagınıza 
doğru hafifçe egin ancak değdirmeyin; Uzak El: diğer ku
lak 

RUH GÜCÜ: Kulaklanmm sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi 

seviyorum. Kendinizi iyileştirme gücüne sahipsiniz. Elleri

min, yi'nin ve ışığın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi se

viyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir iş çı
karın. T~ekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ede
rim. 

SES GÜCÜ: yi'yi tekrarlayın ("ii" şeklinde okunan bir rakamı!. 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın rahatslz 

kulağınızdan diğer kulağınıza dogru aktığını hayal edin. 

Notlar 

Eğer her iki kulak da rahatsızsa. el- .----------. 
lerinizi değiştirin. İşitme kaybmı iyi

leştirmek uzun bir süreç olduğun
dan. ısrarcı olun. 
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lıa,ıardan Kaynaklanan Sağırlık 

(iyatrojenik sağırlık) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: rahatsız kulak; Uzak El: diğer kulak 

RUH GÜCÜ: Kufaklanmm sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi 
seviyorum. Kendinizi iyileştirme gücüne sahipsiniz. Elleri
min, yi'nin ve ışığın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi se
viyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir iş çı
karın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ede
rim. 

SES GÜCÜ: yi'yi tekrarlayın ("ii" şeklinde okunan bir rakamıl. 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın ra.hatslZ 
kulağlnLzdan diğer kulağ1mza doğru aktığını hayal edin. 
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Orta Kulak iltihabına Bağlı Kulak Ağrısı 

(otit medya) 

BEDEN GÜCÜ: Ya.km EL rahatsız orta. parmağınız raha.tsn ku
lağımzı işaret etsin: Uzak El: alt karın (Alt Dan Tian) 

RUH GÜCÜ: Kulağımın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, seni se

viyorum. Kendini iyileştirme gücüne snhipsin. Elleı:imin. 

yi-jiıı'nun ve ışığın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi sevi

yorum. Beni iyileştirme gücüne sa.hipsiniz. İyi biı: iş çıka
rın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: yi-jiu'yu tekrarlayın ("ii-cio" şeklinde okunan bir 
ve dokuz rakamları) 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın rahatsız 

kulağınızdan alt karnınıza doğru aktığını hayal edin. 
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BOYUN RAHATSIZLIKLARI 

Kronik Boğaz Ağrısı 

(farenjit, bademcik iltihabı, larenjit) 

BED[N GÜCÜ: Tek El Şifa tekni~ini kullanarak parmak uçla
rınız ve başparmağınızla boğazınızı i.şaret edin, parmakla
rınızı devamlı olarak açıp kapayın 

RUH GÜCÜ: Boğazımın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, seni se
viyorum. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. Elimin, 
yi'nin ve ışığın sevgili ruhu, zihni ve bedeni. sizi seviyo
rum. Beni iyi1eştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir iş çıkarın. 
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: yi'yi tekrarlayın ("ii" şeklinde okunan bir rakamı). 

ZiHiN GÜCÜ: Boğazınızdaki zarların gerilip gevşeyerek parlak 
altın veya parlak beyaz bir ışık saçtıklannı ve giderek da
ha yumuşak ve esnek hale geldiklerini hayal edin. 

Notlar 

Ses kısılması, kronik boğaz iltihabı ve boğaz zarlarının sert 

ve sıkı olması, Orta Dan Tian ile bağlan-~-----~ 
tılı semptomlardır. Eğer bu rahatsızlık 

iki·üç haftadan uzun sürerse bir dokto
ra danışın. çünkü daha ciddi bir soruna 
işaret ediyor olabilir. 
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Akut Boğaz iltihabı 

(strep boğaz enfeksiyonu) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın EL orta parmağınız boğazınızı işaret et
sin; Uzak El: alt karın (Alt Dan Tian) 

RUH GÜCÜ: Boğazımm sevgili rnhu, zihni ve bedenİ. seni se

viyorum. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. Elicrimin, 

yi-jiu 'nun ve ışığın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi sevi

yorum. Beni iyi/eştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir iş çıka
rın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: yi-jiu'yu tekrarlayın ("ii-cio" şeklinde okunan bir 
ve dokuz rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın boğazınız
dan alt k.unınıza doğru aktığını hayal edin. 
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Kabakulak 

(şişmiş tükürük bezleri) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: mide; Uzak El: akciğerler, elinizi ha

fifçe dışarı doğru kıvırın (midenin enerjisini azaltmak içinl 

RUH GÜCÜ: Midemin ve .akcigerlerimin sevgili ruhu, zihni ve 
bedeni, sizi seviyorum. Kendinizi iyileştirme gücüne sa
hipsiniz. Ellerimin, wu-san 'ın ve ışığm sevgili ruhu, zihni 
ve bedeni, sizi seviyorum. Beni iyileştirme gücüne sahip
siniz. İyi bir iş çıhnn. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 
Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: wu-san'ı tekrarlayın ("vo-san" şeklinde okunan 
beş ve üç rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın akciğerle
rinizden dışan doğru dağıldığmı hayal edin. 

Notlar 

Kabakulak, akciğerlerdeki ve midedeki fazla enerjiden kay

naklanır. El pozisyonunuz akciğerlerde- ..-------
ki ve midedeki enerji tıkanıklıklarını ay-
nı anda giderecektir. Bu prosedürü her 

seferinde yalnızca üç dakika olmak üze

re günde yalnızca bir veya iki defa tek

rarlayın. Daha uzun süre pratik yap

mak çok fazla enerjinin bedenden dışa

rıya çıkmasına sebep olur. Dondurma 

gibi soğuk yiyecekler yemeyin ve buz.Iu 

su gibi soguk içecekler içmeyin. 
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Tiroid Bezi Tümörü 

BEDEN GÜCÜ: Yakın EL orta parmağınızla tiroid tümörünüz.ü 
işaret edin; Uzak El: kalbin sağ kulakçığı (önden bakıldı
ğında kalbin sol üst çeyreği) 

RUH GÜCÜ: Tiroid bezimin sevgili ruhu. ıihni ve bedeni, se

ni seviyorum. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. Elleri
min, yi-ar'm ve ışığın sevgili ruhu, zihni ve bedeni. sizi se

viyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir iş çı
karın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ede

rim. 

SES GÜCÜ: yi-ar'ı tekrarlayın ("ii-ar" şeklinde okunan bir ve 
iki rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın tümörlü 
bölgeden aktığını ve dagıld1ğını hayal edin. 
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Fazla Çalışan Tiroid Bezi 

(hipertiroidizm) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: orta parmağınızla tiroid bezinizi İŞJ." 
ret edin; Uzak El: kalbin sağ kulakçığı 

RUH GÜCÜ: Tiroid bezimin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, se

ni seviyorum. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. Elleri
min, yi-ar'ın ve ışığm sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi se
viyorum. Beni iyileştirme gücüne s.:ıhipsiniz. İyi bir iş çı
karm. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ede· 
rim. 

SES GÜCÜ: yi-ar'ı tekrarlayın ("ii-ar" şeklinde okunan bir ve 
iki rakamlanl. 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın tiroid be
zinizden kalbin sağ kulakçığına doğru aktığını hayal edin. 

I""\. ( "'- ., 1 
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AKCIGER RAHATSIZLIKLARI 

Bronşit Soluk Borusu iltihabı, 

AkciQer Anfizemi 

BEDEN GÜCÜ: Yakan El: rahatsız akciğer; Uzak El: diğer ak
ciğer 

RUH GÜCÜ: Akciğerlerimin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi 
seviyorum. Kendinizi iyileştirme gücüne s.lhipsiniz. Elleri
min. s.:ın 'ın ve ışığın sevgili ruhu. zihni ve bedeni, sizi se· 
viyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir iş çı
k.arın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ede~ 

rim. 

SES GÜCÜ: san'ı tekrarlayın l"san" şeklinde okunan üç raka

mı). 

ZiHiN GÜCÜ: Rahatsız akciğerinizden dışarı doğru yayılan 
parlak altın veya parlak beyaz ışığm akciğerınizi bütünüy

le temizlediğini hay.al edin. 

Notlar 
Eğer her iki akciğeriniz de ra

hatsızsa, ellerinizi değiştirin. 
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Astım 

1. Adım 

BEDEN GÜCÜ: Yakm El: akciğerler; Uzak El: alt sırt (Kar Da
ğı Bölgesi) 

RUH GÜCÜ: Akciğerlerimin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi 
seviyorum. Kendinizi iyileştirme gücüne sahipsiniz. Elleci
min, s.m·jiu 'nun ve ışığın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, si
zi seviyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir iş 
çıkarm. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ede
rim. 

SES GÜCÜ: sJ.n-jiu'yu tekrarlayın {"san-cio" şeklinde okunan 
üç ve dokuz rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın akciğedni:ı;
den Kar Dağı Bölgesi'ne doğru aktığını hayal edin. 
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Astım 

2.Adım 

BEDEN GÜCÜ: Yakm El: alt sırt (Kar Dağı Bölgesil: Uzak El: 
akciğerler 

RUH GÜCÜ: Akcigerlerimin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi 

seviyorum. Kendinizi iyileştirme gücüne sahipsiniz. Elleri

min, jiu-san 'm ve ışığın sevgili ruhu. zihni ve bedeni, sizi 

seviyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir iş çı
kann. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ede
rim. 

SES GÜCÜ: jiu-san'ı tekrarlayın ("cio-san'' şeklinde okunan 
dokuz ve üç rakamlanl. 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın Kar Dağı 
Bölgesi'nden akdğerinize doğru aktığını hayal edin. Akci

ğerleıinizin bütünüyle temizlendiğini ve sağlık kazandığı· 

nı gözünüzde c.anlandmn. 
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Tüberküloz 

1. Adım 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: böbrek bölgesi; Uzak El: alt sırt (Kar 

Dağı Bölgesi) 

RUH GÜCÜ: Akciğerlerimin ve böbreklerimin sevgili ruhu. 
zihni ve bedeni, sizi seviyornm. Kendinizi iyileştirme gü
cüne sahipsiniz. Ellerimin, jiu 'nun ve tşıgm sevgili ruhu, 
zihni ve bedeni, sizi seviyorum. Beni iyileştirme gücüne 

sahipsiniz. iyi bir iş çık.wn. Teşekkür ederim. Te.şekkür 

ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: jiu'yu tekrarlayın l"cio" şeklinde okunan dokuz 

rakamıl. 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın her iki böb

reginizde parladığını hayal edin. 

Notlar 

Tüberküloz tipik bir biçimde yin 
enerjisinin tükenmesine bağlı ola.

rak ortaya çıkar. 1. Adam prosedü

rü böbrek bölgesindeki enerjinin 
oluşumunu sağlar. 
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Tüberküloz 

2. Adım 

BEDEN GÜCÜ: Yakm El: akciğerler; Uzak El: bedenin yanı 

RUH GÜCÜ; Akcigerlerimin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi 
seviyorıım. Kendinizi iyileştirme gücüne sahipsiniz. Elleri

min, san 'm ve lŞlğm sevgili rubu. zihni ve bedeni. sizi se· 
viyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir iş çı
kımn. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ede
rim. 

SES GÜCÜ: san'ı tekrarlayın (''san" şeklinde okunan üç raka

ml). 

Z1HlN GÜCÜ: Akciğerlerinizin bütünüyle temiz ve sağlıklı ol

duğunu hayal edin. Parlak ailm veya parlak beyaz ışığın 
akciğerlerinizden dtşan doğru dağıldığını gözünüzde can

landırın. 

Not 
Ellerinizi değiştirin. 
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Yaygırı. Hoıı.1lıkların İyile,ıirilnır.ıin•lr J),;,ı G;;ç T.kniğiniıı K .. 11. .. ,1"'"" 

Aşırı Balgam 

BEDEN GÜCÜ: Yakm El: göğsün merkezi; Uzak El: göğsün ya
nı 

RUH GÜCÜ: Akciğerlerimin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi 
seviyowm. Kendinizi iyileştfrme gücüne s.ahipsiniz_ Elleri
min, san 'm ve ıştğın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi se

viyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir~ çı
k.ırm. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ede
rim. 

S.ES GÜCÜ: san'ı tekrarlayın ("san" şeklinde okunan üç raka
mı). 

ZiHiN GÜCÜ: Göğsünüzden dışarı doğru dağılan parlak altın 
veya parlak beyaz 1ş1kla birlikte akciğerlerinizin bütünüy
le temiz ve sağlıkh haJe geldiğini hayal edin. 

Notlar 

Aşırı balgam, fazla akciğer enerjisinden kaynaklanır. 
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Yoğun Öksürük 

(boğmaca) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: mide: -Uzak El: alt karın (yanl 

RUH GÜCÜ: Midemin ve göğsümün sevgili ruhu. zihni ve be
deni, sizi seviyorum. Kendinizi iyileştirme gücüne sahip
siniz. Ellerimin, wu-jiu "nun ve ışığın sevgili rııhu, zihni ve 
bedeni. sizi seviyorum. Beni ~yileştirme gücüne sahipsiniz. 
İyi bir iş çıkarın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Te· 

şekkür ederim. 

SES GÜCÜ: wu-jiu'yu tekrarlayın ("vo·cio" şeklinde okunan 

beş ve dokuz rakamlanl. 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın mideniz
den alt karnınıza doğru aktığını hayal edin. 

Notlar 
Batı tıbbında tüm öksürüklerin akciğerle bağlantılı olduğu 
düşünülür. Geleneksel Çin tıbbın- ---------~ 

(')ı da boğmaca öksürüğü, midede sı

kışıp kalan aşın soğuktan kaynak
lanan "mide öksürOgü"dür. 
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Zatürree 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: akciğer; Uzak El: alt karın (Alt Dan 
Tianl 

RUH GÜCÜ: Akciğerlerimin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi 
sev{vorum. ·Kendinizi iyileşrirme gücüne sahipsiniz. Ellerİ
min. san-jiu'nıın ve ışığm sevgili ruhu, zihni ve bedeni. sİ· 
zi seviyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir iş 
çrkann. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ede

rim. 

SES GÜCÜ: sa.n-jiu'yu tekrarlayın l"san-cio" şeklinde okunan 
üç ve dokuz rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ: Akciğerlerinizin bütünüyle temiz ve sağlıklı ol
duğunu, parlak altın veya parlak beyaz ışık ile parladıgını 
hayal edin. 
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SOGUK ALGINLIKLARI 

Soğuk Algınlığı 

(Akciğerler Temiz) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: üst göğsün ortası; Uzak EL: akciğer
ler, göğüs uçlarının üıerinde 

RUH GÜCÜ; Göğsümün ve akciğerlerimin sevgili ruhu, zihni 

ve bedeni. sizi seviyorum. Kendinizi iyileştirme gücüne 
sahipsiniz. Ellerimin, san-wu-jiu 'nun ve ışığın sevgili ru

hu, zihni ve bedeni, sizi seviyorum. Beni iyileştirme gücü

ne sahipsiniz. İyi bir iş çıkarın. Teşekkür ederim. Teşek

kür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: san-wu-j1u'yu tekrarlayın ("san-vo-cio" şeklinde 

okunan üç, beş ve dokuz rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığınızın göğsü

nüzden yayıldığını hayal edin. 
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Soğuk Algınlığı 

(yüksek ateşle birlikte) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: üst göğsün ortası; Uzak El: kolunu
zu; göğü.s uçlarınızın üstünden, parmaklarınız bedenini· 
zin dışını işaret edecek şekilde uzatın 

RUH GÜCÜ'. Göğsümün ve akciğerlerimin sevgili ruhu, zihni 
ve bedeni. sizi seviyorum. Kendinizi iyileştirme gücüne 
sahipsiniz. E/Jerimin, san-wu 'nun ve ışıgm sevgili ruhu. 
zihni ve bedeni. sizi seviyorum. Beni iyileştirme gücüne 
sahipsiniz. İyi bir iş çıkann. Teşekkür ederim. Teşekkür 
ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: san-wu'yu tekrarlayın {"san·vo" şeklinde okunan 
üç ve beş rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığınızın göğsü
nüzden yayıldığını ve dağıldığını hayal edin. 

Notlar 

Bu prosedürü yalnızca iki dakika 
boyunca sürdürün, çünkü enerji 
Uzak El ile doğrudan bedenin dışı
na yönlendirilmektedir. 
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R.ulı, Zlhin, n ... ı .. ,, .$.ı." 

Soğuk Algınlığı 

(kan kaybından sonra) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: alt karın (Alt Dan Tian); Uzak El: 
akciğerler veya göğsün ortası, göğüs uçlarının üzeri 

RUH GÜCÜ: Göğsümün ve akciğerlerimin sevgili ruhu, zihni 
ve bedeni, sizi seviyorum Kendinizi iyHeştirme gücüne 
sa.fıipsiniz. Ellerimin, jiu-sa.n 'm ve ışıgın sevgili ruhu, zih
nİ ve bedeni, sizi seviyorum. Beni iyileştirme gücüne sa
hipsiniz. İyi bir İŞ çıkarın. Teşekkür edecim. Teşekkür ede

rim. Teşekkiir ederim, 

S.ES GÜCÜ: jiu-san'ı tekrarlayın ("cio-san" şeklinde okunan 

dokuz ve fü; rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın alt k.mn
dan akciğerlere doğru akt1ğını hayal edin. 

Notlar 
Bu prosedürü bir ameliyat veya 

yaralanma sonucunda gerçekleşen (':). 
kan kaybından sonra yakalandığı- · .. -~' 
nız soğuk algınhgı durumunda \z) 
kullanın. 
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KALP RAHATSIZUKLARI 

Düzensiz Kalp Atışı 

(aritmi) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: alt karın !Alt Dan Tianj; Uzak El: 
kalbin biraz altı 

RUH GÜCÜ: Kalbimin sevgili ruhu. zihni ve bedeni, seni sevi

yorum. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. EJJerimin. 
jiu-sa.n 'm ve ışığın sevgİIİ ruhu, zihni ve bedeni. sizi sevi
yorum_ Beni iyileştirme gücüne sP.hipsiniz. İyi bir iş çıka
rın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: jiu-san'ı tekrarlayın (''cio-san" şeklinde okunan 
dokuz ve üç rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ: Kalbinizin sağlıklı olduğunu, parlak altın veya 

parlak beyaz ı.şıkla parladığım hayal edin. 

e . . 
... ' ... · 
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Diğer Tüm Kalp Rahatsızlıkları 

BEDEN GÜCÜ: Yalan El: sol el. kalbin sol karıncığma baksın 
(kalbin sol tarafında. sol gögüs ucunun solunda ve hafitçe 
aşağısında); Uzak El: sağ el kalbin sağ kulakçığına baksın 
(kalbin sağ tarafında, sol göğüs ucunun sağında ve Yakm 
El'in biraz ü:zerindel 

BEDEN GÜCÜ: Kalbimin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, seni se
viyorum. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. Ellerimin, 
ar'ın ve ışığın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi seviyo
rum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir iş çıkarın. 
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: ar'ı tekrarlayın ("ar" şeklinde okunan iki rakamı). 

ZiHiN GÜCÜ: Kalbinizin sağlıklı olduğunu, parlak altın, beyaz 
veya kırmızı ışıkL3. parladığını hayal edin. 

" :·~ i 

292 



DALAK VE MiDE RAHATSIZLIKLARI 

Mide iltihabı vex_a Gastrit 

1. Adım 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: sol eL mideye baksın: Uzak El: sağ 
el karaciğere baksın 

RUH GÜCÜ: Midemin ve karacigerimin sevgili .ruhu, zihni ve 
bedeni, sizi se~orum. Kendinizi iyileştirme gücüne sa
hipsiniz. Ellerimin. wu-chi 'nin ve ışığın sevgili ruhu, zih
ni ve bedeni, sizi seviyorum. Beni iyileştirme gücüne sa
hipsiniz. iyi bir iş çık.trm. Te.şekkür ederim. Teşekkür ede
rim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: wu-chi'yi tekrarlayın ("vo-şii" şeklinde okunan 
beş ve yedi rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın mideden 
karaciğere doğru aktığını hayal edin . 

Notlar 
l. Adım prosedürünü iki dakika 
boyunca uyguladıktan sonra 2. 
Adım'a geçin. Bu prosedür, toplar

damarmdaki drenajı kolaylaştırır. 

.--~~~~~~~~ 
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Mide iltihabı veya Gastrit 

2. Adım 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: sağ elinizle karaciğeri işaret edin ve 
elinizi sallayın; Uzak El: kalbin sağ kulakçığı (sol göğüs 
ucunun sağ tarafı) 

RUH GÜCÜ: Midemin, karaciğerimin ve kalbimin sevgili ruhu. 
zihni ve bedeni, sizi seviyorum. Kendinizi iyileştirme gü
cüne sahipsiniz. Ellerimin. chi-ar'ın ve ışığın sevgili ruhu, 
zihni ve bedeni, sizi seviyorum. Beni iyileştirme gücüne 
sahipsiniz. İyi bir iş çıkarın. Teşekkür ederim. Teşekkür 
ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: c~i-ar'ı tekrarlayın ( "şii-ar" şeklinde okunan yedi 

ve iki rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın karaciğer
den sağ kulakçığa doğru aktığım ha.yal edin. 

Notlar 
İki dakikadan sonra durun. 1. ve 
2. adımlan ikişer dakika daha tek
rarLıym ve 3. Adım'a geçin. 
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Mide iltihabı veya Gastrit 

3. Adım 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: sol el, kalbin sol tarafına, göğüs. ucu 
hi'.!.asından baksın lsol göğüs ucunun sol tarafı! Uz.ık El: 

sağ el, kalbin sağ tarafına, sol elden biraz daha yukarıdan 

baksın. 

RUH GÜCÜ: Midemin, kalbimin ve dolaşım sistemimin sevgi

li ruhu, zihni ve bedeni, sizi seviyorum. Kendinizi iyileş· 
tirme gücüne sahipsiniz. Ellerimin, ar'ın ve ışığın sevgili 

ruhu. zihni ve bedeni, sizi seviyorum. Beni iyile.ştirme gü· 

cüne sahipsiniz. İyi bir iş çıkarın. Teşekkür ederim. Teşek
kür ederim. T~ekkür ederim. 

SES GÜCÜ: ar'ı tekrarlayın !"ar" şeklinde okunan iki rakamı). 

ZiHiN GÜCÜ: Kalbinizin sağlıklı olduğunu ve parlak kırmızı 
bir ışıkla parladığını hayal edin. 

Notlar 

3. Adım prosedürünü iki dakika 

boyunca sürdürün. Bu adım tüm 
bedendeki kan akışını destekler. 
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Onikiparmak Bağırsağı Ülseri 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: mide; Uzak El: alr karın IA.lt Dan Ti" 
anl 

RUH GÜCÜ: Mide ülserimin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, se

ni seviyorum. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. Elleri
min, wu-jiu'nun ve ışıgın sevgili ruhu. zihni ve bedeni, si

zi sevı:vorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. iyi bir iş 
çıkann. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ede
rim. 

SES GÜCÜ: wu-jiu'yu tekrarlayın ("vo"cio" şeklinde okunan 
beş ve dokuz rakamlarıl. 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın mide böl
gesinden yayıldığını hayal edin. 

Notlar 

Bu prosedürü en fazla üç dakika boyunca sürdürün. Çok 
uzun süre pratik yapmak mide büzülmesine sebep olabilir. 
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Mide Düşmesi 

BEDEN GÜCÜ: Y.ıkın El: midenin altı, avucunuzu hafüçe yu
kan doğru eğin: Uzak El: üst karm 

RUH GÜCÜ: Midemin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, senİ sevi
yorum. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. Ellerimin, 
jiu-wu 'nun ve ışığın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi se
viyorum. Beni iyileştirme gücüne sa.hipsiniz. İyi bir iş çı
k;ırın. Teşekkü.r ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ede
rim. 

SES GÜCÜ: jiu-wu'yu tekrarl.ıyın {"cio-voo" şeklinde okunan 
dokuz ve beş rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ: Midenizin yükseldiğini ve parlak altın veya par-
1.ık beyaz ı.şığın mide bölgesinde patladığmı hayal edin. 

297 



Dalak Büvümesi -
(splenomegali) 

1. Adım 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: sol eliniz dalağa baksın; Uzak El: sağ 

el karaciğere baksın 

RUH GÜCÜ: Dafagımın sevgili ru/ıu, zihni ve bedeni, seni se

viyorum. Kendİni iyileştirme gücüne sahipsin. Ellerimin, 
ehi 'nin ve ışıgın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi seviyo
rum. Beni iyileştirme gücüne s.1hipsiniz. İyi bir iş çık.mn. 
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: chi'yi tekrarlayın ("şii" şeklinde okunan yedi ra
kamı). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın dalaktan 
karaciğere doğru aktığını hayal edin. 

Notlar 
I. Adım 'ı iki-üç dakika boyunca 

sürdürün. Ardından 2. Adım'a ge
çin. 
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2.Adım 

Dalak Büyümesi 

(splenomegali) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: karaciğer; Uzak El: göğsün ortası, 
göğüs ucunun üstü 

RUH GÜCÜ: Dalağ1mm sevgili ruhu, zihni ve bedeni. seni se
viyorum. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. Ellerimin, 

ehi-ar' ın ve ışığın sevgili ruhu, zihni ve bedeni. sizi sevi
yorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. iyi bir iş çıka
rın. Te.şekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: chi-ar'ı tekrarlayın ("şii-ar" şeklinde okunan yedi 
ve iki rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ı,şığın karaciğer
den sağ kulakçığa (kalbin sağ üst çeyreği) doğru aktığını 
hayal edin. 

Notlar 

'2. Adtm'ı yalnızca iki-üç dakika 
uygulayın. 3. Adım ile devam 
edin. 

(':' 
t;_ 
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3. Adım 

Dalak Büyümesi 

(splenomegali) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: sol el. kalbin sol yanına. göğüs_ ucu 
hizasından baksın (sol göğüs ucunun sol tarafı); Uzak El: 
sag el. kalbin sağ yanına. sol elden biraz daha yukarıdan 
baksın_ 

RUH-GÜCÜ: Dalağımın, kaibimİn ve dola$ım sisrcmimin sev
gili ruhu. zihni ve bedeni, sizi seviyorum. Kendinizi iyileş
tirme gücüne sahipsiniz. Ellerimin, ar'ın ve ışığın sevgili 
rulıu, zihni ve bedeni, sizi seviyorum. Beni iyileştirme gü-

. cüne sahipsiniz. İyi bir iş çıkarın. Teşekkür ederim. Teşek-
·~uıükür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: ar'ı tekrarlayın ("ar" şeklinde okunan iki rakamıl. 

ZiHiN GÜCÜ: Kalbinizin sağlıklı olduğunu ve parlak kırmm 
ışıkla parladığım hayal edin. 

Notlar 

3. ~dım prosedürünü beş dakika 
boytınc.a sürdürün. Bu adım. tüm 
bedendeki kan akişmı destekler. 
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Diyabet 

(yüksek kan şekeri) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: pankreas veya pankreasın iki buçuk 

santim üstü (sol ön mide bölgesil; Uzak El: alt karın (Alt 
Dan Tianl; avucunuzu yukan, mesaneye doğru hafifçe çe
virin) 

RUH GÜCÜ: P.ankre.ısımın sevgili ruhıı. zihni ve bedeni, seni 
seviyorum. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. Elleri
min, wu-jiu 'nun ve 1şıgm sevgili ruhu. zihni ve bedeni, si
zi seviyorum. Beni İyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir İş 
çıkarın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ede
rim. 

SES GÜCÜ: wu·jiu'yu tekrarlayın ("vo - cio" şeklinde okunan 

beş ve dokuz rakamları). 

ZIHlN GÜCÜ; Parlak altın veya parlak beyaz: ışığın pankreas
tan alt karnınıza doğru aktığını hayal edin. 

Notlar 
Bu prosedürü yalmzca üç dakika 

boyunca uygulayın. Diyabet hasta

lığında pankreasta fazla enerji bu

lunur ve pankreas yeteri kadar iw 
sülin salgılamaz. Semptomlar ve 

hastalığın etkileri arasında genelde 

aşırı terleme ve tuvalete çıkma var

dır. Diyabeti kendi kendinize iyi
leştirmek zaman alacaktır. 
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Düşük Kan Şekeri 

(hipoglikemi) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: alt k:ı.rın !Alt Dan Tianl; Uzak El: 
pankreils 

RUH GÜCÜ; Pankreas,mm sevgili ruhu. zihni ve bedeni, seni 

seviyorum. Kendini ivileştirme güçüne sahipsin. Elleri

min, jiu 'nun ve ışıgın sevgili rubu, zihni ve bedeni, sizi se
viyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir İŞ çı
ka.rın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ede

rim. 

SES GÜCÜ: jiu'yu tekrarlayın ("cio" şeklinde okunan dokuz 

rakamı). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın alt karnı
nızdan pankreasa doğru aktığını hayal edin. 

Notlar 

Düşük kan .şekeri, pankreasta ye-~--------~ 
tersiz enerji olduğunu gösterir. 

' ( 
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Hazımsızlık 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: mide; Uzak El: alt karın (Alt Dan Ti
anl 

RUH GÜCÜ: Midemin, ince bağırsağımın ve tüm sindirim sis
temimin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi seviyorum. 
Kendinizi iyileştirme gücüne sahipsiniz. Ellerimin, wu
jiu 'nun ve ışıgın sevgili ruhu, zihni ve bedeni. sizi seviyo
rum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir iş çrkarm. 

Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SE.S GÜCÜ: wu-jiu'yu tekrarlayın ("vo-cio" şeklinde okunan 
beş ve dokuz rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın mideden 
alt karnınıza do~ru aktığını hayal edin. 

Notlar 

Alternatif bir yöntem, bir elinizle midenizi işaret etmek ve 
San S.an Jiu Liu Ba Yao Wu'yu tekrarlamaktır. ("san san cio 
Leo ba yo vo" şeklinde okunan 
3396815 rakamları) 
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Besin Aleriileri . 
BEDEN GÜCÜ: Yakın El: mide; Uzak El: alt karın !Alt Dan Ti· 

an) 

RUH GÜCÜ; Midemin ve bağışıklık sistemimin sevgili ruhu, 
zihni ve bedeni, sizi seviyorum. Kendinizi iyileştirme gü· 
cüne sahipsiniz. EJJerimin, wıı-jiu 'nun ve ışığın sevgili nı· 
ho, zihni ve bedeni, sizi seviyorum. Beni iyileştİrme gücü· 
ne s;ıhipsiniz. İyi bir iş çıkarın. Teşekkür ederim. Teşek

kür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: wu-jiu'yu tekrarlayın ("vo · cio" şeklinde okunan 
beş ve dokuz rakamları). 

Z[HIN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın mideden 
alt karnınıza doğru aktığını hayal edin. 

Notlar 
Besin alerjileri mide bölgesinde fazla enerji bulunduğunu 

gösterir. 
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1. Adım 

KARAClGER VE SAFRA KESESi 
RAHATS iZLi KLARI 

Karaciğer Büyümesi 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: sol el mideye baksın; Uzak El: sağ el 
karadgere baksın 

RUH GÜCÜ: Midemin ve karaciğerimin sevgili ruhu. zihni ve 
bedeni, sizi seviyorum. Kendinizi iyileştirme gücüne sa.
hipsiııiz. Ellerimin, wu-chi'nin ve ışığın sevgili ruhu, zih
ni ve bedeni. sizi seviyorum. Beni iyileştirme gücüne sa
hipsiniz. İyi bir iş çıkarın. Teşekkür ederim. Teşekkür ede

rim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: wu-chi'yi tekrarlayın ("vo - şi" şeklinde okunan 
beş ve yedi rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın mideden 
alt karnınıza doğru aktığını ha-
yal edin. (:'ı 

Notlar 
1. Adım prosedürünü iki dakika 
boyunca sürdürdükten sonra 2. 
Adım ile devam edin, Bu prosedür 

kapı toplardamarındaki drenajı ko
laylaştırır. 
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Karaciğer Büyümesi 

2.Adım 

SEDEN GÜCÜ: Yakın El: karaciğer; Uzak El: göğsün merkezi 

(Mesaj Merkezi) 

RUH GÜCÜ: Karacigerimin ve kalbimin sevgili ruhu, zihni ve 
bedeni, sizi seviyorum. Kendinzii iyileştirme gücüne sa

hipsiniz. Ellerimin. chi-ar'ın ve ışığın sevgili ruhu, zihni 
ve bedeni. sizi seviyorum. Beni i_vileştirme gücüne sahip
siniz. İyi bir iş çık.arın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: chi-ar'ı tekrarlayın l"şi - ar" şeklinde okunan ye

di ve iki rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz tşığın karaciğer· 
den kalbin sağ kulakçığına lsol göğüs ucunun sağ tarafı) 

doğru aktığını hayal edin. 

Notlar 

iki dakikadan sonra durun. 1. ve ('!"'; 
2. adımları ikişer dakika daha tek
rarlayın. Ardından 3. Adımla biti

rin 
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Karaciğer Büyümesi 

3. Adım 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: sol el, kalbin sol yanına, göğüs ucu 
hizasından baksın (sol göğüs ucunun sol tarafı); Uzak El: 
sağ el, kalbin sag yanına, sol elin biraz daha üzerindeki 
bir .seviyeden baksın 

RUH GÜCÜ: Karacigerimin. kalbimin ve dolaşım sistemimin 
sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi seviyorum_ Kendinizi 

iyileştirme gücüne s;ıhipsiniz. Ellerimin, ar 'm ve ışığm 

sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi seviyorum Beni iyileş
tirme gücüne sahipsiniz. İyi bir iş çıkarın. Teşekkür ede

rim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SE.S GÜCÜ: ar' ı tekrarlayın. ("ar" şeklinde okunan iki rakamı). 

ZiHiN GÜCÜ: Kalbinizin .saglıklı olduğunu ve parlak kırmızı 
ışıkla parladlğmt hayal edin. 

Notlar 

3. Adım'ı beş dakika boyunca sür
dürün. Bu adım tüm bedendeki 
kan akışını destekler. 
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Sarılık 

(hepatitten kaynaklanan) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: karaciger: Uzak El: mesane bölgesi, 
eliniz hafifçe aşağıyı işaret etsin 

RUH GÜCÜ: Karaciğerimin sevgili ruhu, zihni ve bedeni. seni 
seviyorum. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. Eileri
min, chi-jiu'nun ve ışığın sevgili ruhu, zihni ve bedeni. si
zi seviyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. iyi bir iş 
çıkarın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ede

rim. 

SES GÜCÜ: chi-jiu'yu tekrarlayın C'şi - cio" şeklinde okunan 
yedi ve dokuz rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın karaciğer
den alt karnınıza doğru akttgmı hayal edin. 
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Karaciğer Sirozu 

1. Adım 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: alt karın IAJt Dan Tianl; Uzak El: 
karaciğer 

BEDEN GÜCÜ: Karaciğerimin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, 
seni seviyorum. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. Elle
rimin, jiu-chi'nm ve ışığın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, 
sizi seviyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir 
iş çıkarın. Te.?ekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür 

ederim. 

SES GÜCÜ: jiu-chi'yi tekrarlayın ("cio - şi" şeklinde okunan 
dokuz ve yedi rakaml.aral. 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altm veya parlak beyaz ışığın alt karnı· 
nızdan karaciğerinize doğru aktığını hayal edin. 

Notlar 

1. Adım' da ki prosedürü yalnızca 

iki-üç dakika boyunca sürdürün. 
Ardından 2. Adım'a geçin. 



Rulı, Zdıi•, B,•clrn Şii.ısı 

Karaciğer Sirozu 

2.Adım 

BEDEN GÜCÜ: Yakın Ei: karaciğer; Uzak El: göğsün ortası, 

göğüs ucunun üzeri 

RUH GÜCÜ: Ka.ra.cigerimin sevgili rubu, zihni ve bedeni. seni 

seviyorum. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. Elleri
min. chi·ar'm ve ışıgın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi 
seviyorum. Beni iyi/eştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir iş çı
karın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ede· 

rını. 

RUH GÜCÜ: chi-ar'ı tekrarlayın l"şi - ar" şeklinde okunan ye

di ve ik1 rakamlarıl. 

ZiHiN GÜCÜ: Karaciğerinizin yükseldiğini ve parlak altın ve
ya parlak beyaz LŞLğın karaciğerinizden kalbin sağ kulakçı
ğına doğru akttğını hayal edin. 

Notlar 

2. Adımdaki prosedürü yalnızca 

iki dakika boyunca sÇırdürün. Ar
dından 3 Adım ile devam edin. 
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Karaciğer Sirozu 

3.Adım 

BEDEN GÜCÜ: Yakm El: sol el göğüs ucu hizasında kalbin sol 
tarafına baksın (sol göğüs ucunun sol tarafıl; Uzak El: sağ 
el, sol elin biraz daha yukansmda, kalbin sağ tarafına 
baksın 

RUH GÜCÜ: Karacigerimin, k.ılbimin ve dolaşrm sistemimin 
sevgili mhu, zihni ve bedeni, sizi seviyorum. Kendjnizi 
iyileştirme gücüne sahipsiniz. Ellerimin. ar'm ve ışığm 
sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi seviyorum. Beni iyileş
tirme gücüne sahipsiniz. İyi bir iş çıkarın. Teşekkür ede
rim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: ar'ı tekrarlayın ("ar" şeklinde okunan iki rakamı). 

ZiHiN GÜCÜ: Kalbinizin sağlıklı olduğunu ve parlak kırmızı 
ışıkla parladığını hayal edin. 

Notlar 

3. Adımı be.ş dakika boyunca uy
gulayın. Karaciğer doku1.armın 

sertleşmesi, karaciğerdeki yetersiz 

hücresel titreşimden kaynaklanır. 

Bu yüzden siroz. karaciğerdeki ye
tersiz enerjiyi ifade eder. 
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Safra Kesesi Taşları ve Safra Kesesi iltihabı 

(kolesistit) 

1. Adım 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El:orta parmağınızla safra kesesini işaret 
edin {sağ ön kaburga bölgesi); Uzak El: alt karın (Alt Dan 

Tianl 

RUH GÜCÜ: Safra kesemin sevgili ruhu. zihni ve bedeni. seni 

seviyorum. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. Elleri
nıin, chi-jiu'nun ve ışığın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, si

zi seviyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir iş 
çıkarın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ede

rim. 

SES GÜCÜ: chi-jiu'yu tekrarlayın ~"şi - cio" şeklinde okunan 
yedi ve doku'Z rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ; Parlak altın veya parlak beyaz ışığın safra kese

sinden alt karnınıza doğru aktı- ~--------. 

ğını hayal ed1n. 

Notlar 
Safra kesesi taşları safra kesesin

den dışarı doğru hareket ettiğinde 

ciddi ağrılar çekebilirsiniz. Bu du

rumda 2. Adım'daki prosedürü 

uygulayın. 
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Safra Kesesi Ta~ları ve Safra Kesesi iltihabı 

2. Adım 

(safra kesesi ta~larının kırılması için bu uygulamayı kullanın, iltihap duru

mı.ında bu adımı atlayın) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: alt karın (Alt Dan Tianl; Uzak El: 
safra kesesi bölgesi 

RUH GÜCÜ: S11ir.ı kesemin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, -seni 
seviyorum. Kendini iyileştirme gücüne s.a.hipsin. Elleri
min, jiu-chrnin ve ışığın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, si
zi seviyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir iş 
çıkarın. Teşekkür ederim. Teşekkür edeı:im. Teşekküı: ede
tim. 

SES GÜCÜ: jiu-chi'yi tekrarlayın ("do - şi" şeklinde okunan 
dokuz ve yedi rakamlan). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışıktan bir lazer 
ışınının safr.a kesenizdeki taşla

n ktrdıgım hayal edin. 

Notlar 

2. Adım, Alt Dan Tian'ın enerjisi

nin, safra kesesi taşlarını kırmak 

üz.ere taşınması için kullanılır. 
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Ruh. Z;lun, B,J •• , .Ş;I ..... 

Hepatit B ve C 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: karaciğer; Yakın El'inizi sallayın; 
Uzak El: alt karın (Alt Dan Ti<ı.n) 

RUH GÜCÜ: Karaciğerimin sevgili ruhu. zihni ve bedeni. seni 
seı1vornm. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. Elleri 

min, chi~jiu 'nun ve ışıgın sevgili ruhu. zihni ve bedeni, si

zi seviyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. iyi bir iş 

çıkarın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ede
rim. 

BEDEN GUCÜ: chi-jiu'yu tekrarlayın ("şi - cio'' şeklinde oku
nan yedi ve dokuz. rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın karaciğer
den çıktığını ve yayıldığını hayal edin. 

Notlar 

Hepatit B çok az karaciğer hücresinin bulunduğu ve bu az sa

yıdaki karaciğer hücresinin çok 
fazla enerjiye sahip olduğu bir 

r-~~~~~~~-----, 

hasta Lıktır. 
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BÖBREK VE MESANE RAHATSIZUKLARI 

Böbrek iltihabı. Böbrek Atrofisi. Böbrek Ta~ları 

(akut ve kronik nefrit) 

BEDEN GÜCÜ; Yakın El: rahatsız böbrek; Uzak El: diğer böb
rek veya aJt sırt {Kar Dağı Bölgesi) 

RUH GÜCÜ; Böbreklerimin sevgili ruhu, zihni ve bedeni. sizi 
seviyorum. Kendinizi iyileştirme gücüne sahipsiniz. Elleri
min, jiu 'nun ve ışıgm sevgili ruhu. zihni ve bedeni, sizi se
viyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir iş çı
karm. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ede

rim. 

SES GÜCÜ: jiu'yu tekrarlayın ("cio" şeklinde okunan dokuz 
rakamı). 

SES GÜCÜ: Parlak ahın veya parlak beyaz ışıgın böbrek böl
gesinden dağıldığını hayal edin. 

Notlar 

Eger böbrek taşınız veya böbrek 
tümörüni.iz varsa, bu bölgeye Ya
kın El'inizin orta parmagı ile işaret 

edin. Parmağınızdan çıkan parlak 
altın veya beyaz ışıktan lazer ışınt· 
nm taşa veya tümöre uzanarak 

onu parçaladığını hayal edin. 
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idrar Yolu iltihabı. Mesane iltihabı 

(üretrit, sistit) 

Akut Durumlar 

BEDEN GÜCÜ:Yakm El: mesane bölgesi: Uzak El: mesanenin 
diğer yanı; fazla enerjiyi dağıtmak için parmaklarınızı ha

fifçe aşağı doğru kıvırın 

RUH GÜCÜ: Mesanemin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, seni se
viyorum. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. E!Jerimin, 

jiu 'nun ve ~ığın sevgili ruhu. zihni ve bedeni, sizi seviyo· 
rum. Beni iyileşrirme gücüne sahipsiniz. İyi bir iş ç1karm. 

Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: jiu'yu tekrarlayın ("cio'' şeklinde okunan dokuz. 
rakamıl. 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın mesane 

bölgesinden dağıldığını hayal edin. 
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idrar Yolu iltihabı, Mesane iltihabı 

(üretrit, sistit) 

Kronik Durumlar 

1. Adım 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: alt karında, mesanenin alt kısmı; 
Uzak El: mesanenin yanı (her iki yanda üçer dakika uy· 
gulayml 

RUH GÜCÜ: Mesanemin sevgili ruhu, zihni ve bedeni. seni se
viyorum. Kendini iyileştirme gücüne s.a.hipsin. Ellerimin, 
jiu 'nun ve ışığın sevgili rubu, zihni ve bedeni, sizi seviyo
rum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir iş çıkarın. 
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: jiu'yu tekrarlayın !"cio" şeklinde okunan dokuz 

rakamı). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya par- -------~ 

lak beyaz ı.şığın mesane bölge· 

sinden çıktığım hayal edin. 
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idrar Yolu iltihabı. Mesane iltihabı 

(üretrit, sistit) 

2. Adım 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: mesane; Uzak El: alt karın (Alt Dan 

Tianl 

RUH GÜCÜ: MeSJnemin sevgili ruhu. zihni ve bedeni. seni se
viyorum. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. Ellerimin. 
jiu 'nun ve ışığın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi seviyo

rum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir iş ÇJk.arın. 
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: jiu'yu tekrarlayın l"cio'' şeklinde okunan dokuz 

rakamı). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın mesane 
bölgesinden dağıldığını hayal edin. 

Notlar 
Mesane ve idrar yolu çeperindeki 
daralmış kan damarları yetersiz. 
kan akışı ve dokulardaki yetersiz 
enerji ile sonuçlanır. 
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Mesanedeki Polipler veya Tümörler 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: orta parmağınızla mesanedeki polipi 
veya tümörü işaret edin; Uzak El: alt karın ~yan) 

RUH GÜCÜ: Tümörlerimin ve mesanemin sevgili ruhu, zihni 
ve bedeni, siı:i seviyorum. Kendinizi ~viJeştirme gücüne 

sahipsiniz. Sevgili tümörler, yanlış yolda ilerlediniz. Tek
rar normal hücreler haline gelin_ Bunu yapabilirsiniz. El
lerimin, jiu 'nun ve ışıgm sevgili ruha, zihni ve bedeni, si
zi seviyorum. Beni iyileştirme gücüne s.ıhipsiniz. İyi bir iş 
çıkarın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ede

rim. 

SES GÜCÜ: jiu'yu tekrarlaym ("cio" şeklinde okunan dokuz 
rakamı). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altm veya parlak beyaz ışıgın mesane 
bölgesinden dağıldığını hayal edin. 
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ALT KARIN RAHATSIZLIKLARI 

Büyümüş veya iltihaplı Prostat 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: orta parmağınızla prostatı işaret edin 
ve bu elinizi sallayın veya oynatın; Uzak El: alt karın 
(yan) 

RUH GÜCÜ: Prosta.tımm sevgili ruhu, zihni ve bedeni, seni se
viyorum. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. EJ!erimin, 
jiu 'nun ve ışığın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi seviyo
rum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir iş çıkarın. 
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: jiu'yu tekrarlayın l''cio" şeklinde okunan dokuz 
ra.kamıl. 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın prostat be
zinden dağıldığını hayal edin. Prostatmızın küçüldüğünü 
ve normal boyutuna döndüğünü düşünün. 

~ ı."'.~'tt" 

·:~. 
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Göbek BölQesinde Ağrı 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: orta parmağınızla ağrılı bölgeyi işa
ret edin; Uzak El: alt karnın ba~ka bir bölgesi 

RUH GÜCÜ: Göbegimin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, seni se
viyorum. Kendini iyiieştİmıe gücüne s.ahipsin. Ellerimin, 
jiu 'nun ve Işıgın sevgiJj ruhu, zihni ve bedeni, sizi seviyo
rum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir iş çık.a.rm. 
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: jiu'yu tekrarlayın ( ''cio'' şeklinde okunan dokuz 
rakamı}. 

ZiHiN GÜCÜ; Parlak altın veya parlak beyaz ışığın göbek böl

gesinden dağıldığını hayal edin. 

A!lflı. 
~~-#:1 
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Rulı, Zılıin, B.d.n Şilıocı 

Diyare (ishal) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: alt karın !Alt Dan Tian); Uzak El: 

mide veya üst karın 

RUH GÜCÜ: Sindirim sistemimin sevgili ruhu, zihni ve bede
ni, seni seviyorum. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. 
Ellerimin, jiu-wu'nun ve ışığın sevgili ruhu. zihni ve bede, 

ni, sizi seviyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi 
bir iş çıkarın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşek

kür ederim 

SES GÜCÜ: jiu-\VU'yu tekrarlayın ("cio - vo" şeklinde okunan 
dokuz ve beş rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın alt karnı
nızdan mideye doğru aktığını hayal edin. 

Notlar 

Diyare, sindirim organlarındaki hücresel titreşim eksikliğin
den kaynaklanır. Eğer rahatsızlık devam ederse elektrolit 
dengesini sağlamak ve dehidras· 
yonu önlemek için sıvı alımınızı 

artırın. Kronik diyare için birkaç 
gün boyunca her gün bir diş piş

miş sarımsak yemeyi deneyin. 
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Kabızlık 

BEDEN GÜCÜ: Yakm EJ: üst karın~ Uzak El: alt karın (yan) 

RUH GÜCÜ: İnce bağırsaklanmın ve akciğerlerimin sevgili ru
hu, zihni ve bedeni, sizi seviyorum. Kendinizi iyileştirme 
gücüne sahipsiniz Ellerimin, wu-jiu'nun ve ışığın sevgili 

ruhu, zihni ve bedeni. sizi seviyorum. Beni iyileştirme gü
cüne sahipsiniz. İyi bir iş çıkarın. Teşekkür ederim. Teşek
kür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: wu-jiu'yu tekrarlayın ~"vo - cio" şeklinde okunan 
beş ve dokuz. rakamları!. 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın üst karnı
nız.dan alt karnınıza. doğru aktığım hayal edin. 
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idrar Kaçırma 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: Zhong Jie akupunktur noktası, göbe
ğin dört cun (yaklaşık on santim) altında: Uzak El: alt sırt 
~Kar Dağı Bölgesi) 

RUH GÜCÜ: Mesa.nemin ve idrar yolvmıın sevgili rulıu, zihni 
ve bedeni, sizi seviyorum. Kendinizi iyileştirme gücüne 
sahipsiniz. Ellerimin, jiu 'nun ve ışığın sevgili ruhu. zihni 
ve bedeni. sizi seviyorum. Beni iyileştirme gücüne sahip
siniz. İyi bir iş çıkarın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 
Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: jiu'yu tekrarlayın ("cio" şeklinde okunan dokuz 
rakamtJ. 

ZIH1N GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın Kar Dağı 
Bölgesi'nden mesneye ve idrar yoluna doğru aktığını ha
yal edin. 
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Hemoroid 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: anüs bölgesi; Uzak El: alt karın (Alt 
Dan Tianl 

RUH CÜCÜ: Anli..,ümün veya hemoroid bölgemin sevgili ru
hu, zihni ve bedeni, sizi seviyorum Kendinİzi iyileştirme 
gücüne sahipsiniz. Çok ia.zla enerjiniz var, fa.zla enerjini
zi Alt Dan Tian 'a gönderin. Ellerimin, shi-jiu ·nun ve ışı

ğın sevgiii ruhu, zihni ve bedeni, sizi seviyorum. Beni iyi
Jeştİrme gücüne snhipsiniz. İyi bir iş çıkarın. Teşekkür 
ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: shi-jiu'yu tekrarlayın ("sı - do" şeklinde okunan 

on ve dokuz rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışık hüzmesinin 

hemoroid bölgesinden Alt Dan Tian 'a d{)ğru aktığını ha
yal edin. 
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R.b. Zilıin. B ... ı.,, .Şilm 

KADINLARA ÖZGÜ RAHATSIZLlKLAR 

Rahim Tümörleri 

BEDEN GÜCÜ: Yalan El: orta parmağınızla tümörü/tümörleri 

işaret edin; Uzak El: alt karnın yanı 

RUH GÜCÜ: R;ıhmimin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, seni se
viyorum. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. Ellerimin. 
jiu 'nun ve ışığın sevgili ruhıı, zihni ve bedeni. sizi seviyo
rum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. iyi bir iş çıkarın. 
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: jiu'yu tekrarlayın {"cio'' şeklinde okunan dokuz 
rakamı). 

ZiHiN GÜÇÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın rahim böl· 
gesinden dağıldığını hayal edin. 

Notlar 
Tümör dağılmaya başla.dığında kan pıhtılan oluşacaktır (iyi· 

ye işaret). Eğer rahim kanaması ~-------~ 

devam ederse !kanama kahveren- ~ 
ginden kırmızıya dönüşürse}, bu 

uygulamayı durdurun ve sıradaki 

şifa prosedürünü kullanın. 



Ağır Regl Hali (Menoraii) L 
Rahim Tümörlerinde Kanama 

BEDEN GÜCÜ: Yakın EL: rahim, avcunuz hafifçe yukarı doğru 
baksın; Uz.ak EL üst karın, avcunuz hafifçe aşağt doğru 
kıvnlsm 

RUH GÜCÜ: Rahmimin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, seni se
viyorum. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. Ellerimin, 
jiu-wu'nun ve LŞLğm sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi se
viyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir iş ÇL

karm. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ede
rim. 

SES GÜCÜ: jiu-wu'yu tekrarlayın ("cio - vo" şeklinde okunan 
dokuz ve beş rakamları~. 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya. parlak beyaz LŞLğın rahim böl
gesinden üst karnınıza doğru aktığını hayal edin. 

327 



Göğüs Şişkinlikleri. Kistleri ve Tümörleri 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: orta parmağınızla kistin bulunduğu 
yeri işaret edin: Uzak El: diğer göğüs 

RUH GÜCÜ: Göğüslerimin sevgili ruhu, zİhni ve bedeni. sizi 
seviyorum. Kendinizi iyileştirme gücüne sahipsiniz. Elleri
min, san 'm (veya ar 'm) ve ışığın sevgili ruhu, zihni ve be

deni, sizi seviyorum. Beni iyHeştirme gücüne sahipsiniz. 

İyi bir iş çıkarın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Te· 

şekkür ederim. 

SES GÜCÜ: san'ı veya ar'ı tekrarlayın ("san" şeklinde okunan 
üç veya "ar" şek1inde okunan iki rakamıl. 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın kist bölge
sinden dağıldığını hayal edin. 

Not 
Eğer her iki göğsünüzde de kist varsa ellerinizi değiştirin. 
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KAN DAMARI RAHATSIZLIKLARI 

Beden Sıcaklığında Dengesizlik 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: bedenin sıcak tarafındaki göğüs ve· 
ya akciğer; Uzak El: diğer taraf (bedenin soğuk tarafı) 

RUH GÜCÜ: Kalbimin ve dolaşım sistemimin sevgili ruhu, zih· 

ni ve bedeni, sizi seviyorum. Kendinizi iyileştirme gücüne 
sahipsiniz. Ellerimin M'ın ve 1ş1ğm sevgili ruhu, zihni ve 

bedeni, sizi seviyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. 

İyi bir iş çık.arın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Te
şekkrlr ederim. 

SES GÜCÜ: ar'ı tekrarlayın ("ar" şeklinde okunan iki rakamd. 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın bedenini
zin sıcak bölgesinden soguk bölgesine doğru dagıldıgını 
hayal edin. 

""" r: -·' 

329 



Aort iltihabı 

(arterit) 

BEDEN GÜCÜ: Yakm El: göğsün merkezi !Mesaj Merkezi); 

Uzak El: parmaklarınızı dışarı doğru uzatın 

RUH GÜCÜ: Kalbimin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, seni sevi· 

yorum. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. Ellerimin, 

.ır'm ve ışığın sevgili ruhu. zihni ve bedeni. sizi seviyo

rum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. iyi bir iş çıkarın. 

Teşekkur ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: ar'ı tekr.arlayın ("ar" şeklinde okunan iki rakamı!. 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın kalp bölge
sinden dağıldığını hayal edin. 

Not 

Bu acil bir durumdur' Önce acil servisi araym. Ardından bu 
prosedürü en fazla üç dakika boyunca sürdürün. 
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Toplardamar iltihaplanması 

(fili bit) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: parmaklarınızla yukarı doğru, rahat
stz bacağmmn iltihaph damarların bulunduğu bölgesini 
işaret edin; Uzak El: kalbin sağ kulakçığı, göğüs ucunun 
üstü 

RUH GÜCÜ: Kalbimin sevgili ruhu. zihni ve bedeni, seni sevi
yorum. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. Ellerimin. 
shiyi-ar'ın ve 1ş1gın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi se
viyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. iyi bir iş çı

karın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Te.?ekkür ede· 
rim. 

SfS GÜCÜ: shiyi·ar'ı tekrarlaym l"sı - ii - ar" şeklinde okunan 
on bir ve iki rakamlanl. 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ıştgın iltihaplı da

marlardan kalbin sağ kulakçığına doğru .ıktığmt hayal 

edin. 

Notlar 

Eğer ayakta durduktan veya 
yürüdükten sonra bacaklan
nlzda bir ağırlık duygusu veya 
şişme hissediyorsanız, kan do

laşımının güçlendirilmesi üze
rinde çalışın. 

"' ' ,j 
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KEMiK VE EKLEM RAHATSIZLIKLARI 
Boyun Ağrısı 

(rüzgardan kaynaklanan) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: ense; Uzak El: alt karın (Alt Dan Ti· 
anJ 

RUH GÜCÜ: Boynumun sevgili ruhu. zihni ve bedeni, seni se· 
Yiyorum. Kendini iyileşrirme gücüne sahipsin. Ellerimin, 
yi-jiu'nun ve ışığın sevgili ruhu. zihni ve bedeni, sizi sevi

yorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. iyi bir iş çıka
rın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: yi-jiu'yu tekrarlayın l"ii ·do" şeklinde okunan bir 
ve dokuz rakamları). 

ZİHiN GÜCÜ'. Parlak altın veya parlak beyaz ışığın boyundan 
alt karnınıza dogru aktığını hayal edin. 

Not 
Çok fazla rüzgara !doğal ener
ji! korunma.ksızın maruz kal

mak. bedende enerji birikimine 

ve tıkanıklığına yol açabilir, bu 

da .agrıya ve sertleşmeye sebep 

olur. 
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Boyun Kemiğinde Çıkıntı 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: orta parmağınızla. ensenizdeki ra
hatstz bölgeyi işaret edin; Uzak El: .ılt k.ırın (Alt Dan Ti
an) 

RUH GÜCÜ: Boynumun sevgili ruhu. zihni ve bedeni, seni se
viyorum. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. Ellerimin. 
yi-jiu 'nun ve 1ş1ğm sevgili mhu. zihni ve bedeni, sizi sevi· 
yorıım. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir iş çık.a
rın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: yi-jiu'yu tekrarlayın ("ii - cio" şeklinde okunan bir 
ve dokuz rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın çıkıntı böl

gesinden dağtldığını hayal edin. 
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Omuz Tutulması 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: rahatsız omuz: Uzak El: alt karın 

RUH GÜCÜ: Omzumun sevgili ruhu, zihni ve bedeni, seni se
viyorum. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. Ellerimin, 
shiyi-jiu 'nun ve ışıgın sevgilİ ruhu. zihni ve bedeni, sizi 
seviyorum. Beni iyileştirme gücüne s3hipsiniz. İyi bir iş çı
karın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ede

rim. 

SES GÜCÜ: shiyi-jiu'yu tekrarlayın l"sl - ii - cio" .şeklinde oku
nan on bir ve dokuz rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın rahatsız 

omuzdan göğsünüze doğru aktığını hayal edin. 
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Omuz Adezyonu 

(kasların ve tendonların birbirine yapışması) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: rahatsız omzun üstü, elinizi sallayın: 
Uzak El: alt kann 

RUH GÜCÜ: Omzumun sevgili ruhu, zihni ve bedeni, seni se
viyorum. Kendini iyileştirme gücüne s.ıhipsin. Ellerimin, 
shiyi-jiu 'nun ve ışıgın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi 
seviyorum. Beni iyileştirme gücüne s:ıhipsiniz. İyi bir iş çı
karın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ede
rim. 

SES GÜCÜ: shiyi-jiu'yu tekrarlayın ("sı • ii - cio" şeklinde oku
nan on bir ve dokuz rakamları). 

ZlHlN GÜCÜ: Parlak .altın veya parlak beyaz ışığın rahatsız 
bölgede dağıldığını hayal edin. 

,..,_ 
{·;.~~. 

( '°\ 
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Alt Sırt Problemleri 

(osteoartrit, bel kemiği) 

BE.DEN GÜCÜ: Yakın El: orta parmağınızla yukan, rahatsız. 
bölgeyi işaret edin; Uzak El: kaburgalar 

RUH GÜCÜ: Alt sırtımın sevgili ruhu, zihni ve bedeni. seni se· 
viyorum. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. Ellerimin, 
jiıı·liu 'in ve ışığın sevgilİ ruhu, zihni ve bedeni, sizi sevi

yonım. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. fyi bir iş çıka· 
rın. Teşekkür ederim. Te,şekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: jiu,liu'i tekrarlayın l''cio · leo" şeklinde okunan 

dokuz ve altı rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın rahatsız 
bölgede dağıldığını hayal edin. 
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Disk Ka,J!!Jlası 

(bel fıtığı) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: alt karın !Alt Dan Tian); Uzak El: alt 
sırt, eliniz kayaı:ı diskin bulunduğu bölgeye baksın 

RUH GÜCÜ: Ka.ya.n diskimin ve omurg.amm sevgili ruhu. zih

ni ve bedeni, sizi seviyorum. Kendinizi iyileştirme gücüne 
sahipsiniz. Ellerimin, jiu 'nun ve ışıgın sevgili ruhu, zihni 

ve bedeni, sizi seviyorum. Beni iyileştirme gücüne sa.hip

siniz. İyi bir iş çıkarın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 
Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: jiu 'yu tekrarlayın ("do" şeklinde okunan dokuz. 
rakamıl. 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışıgın alt karın
dan rahatsız. bölgeye aktığını hayal edin. 

Notlar 

Bu rahatsızlık. bir travma veya ----~----~ 
spor sakatlanması sonucu oluş
madıysa. sırtınızdaki zayıf 

enerjiden kaynaklanır iz.ayıl 

Du meridyenil 
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Alt Sırtta ve Bacakta Ağrı· 

(siyatik) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El:avcunuz rahatsız bölgeye baksın ve, 
ya orta parmağınızla bu bölgeyi işaret edin; Uzak EL alt 
karın (Alt Dan Tianl veya bedenin yanı, kalça hizası 

RUH GÜCÜ: Sırtımın, bacakla.rımın ve sinirleı:imin sevgili ru
hu, zihni ve bedeni, SİZİ seviyorum. Kendinizi iyileştirme 
gücüne sahipsiniz. Ellerimin shiyi-jiu 'nun ve ışıgm sevgili 
ruhu, zihni ve bedeni, sizi seviyorum. Beni iyileştirme gü

cüne sahipsiniz. İyi bir iş ç1karm. Teşekkür ederim. Teşek

kür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: shiyi-jiu'yu tekrarlayın ("sı - ii - cio" şeklinde oku
nan on bir ve dokuz rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın rahatsız 
bölgeden alt karnınıza veya bedenin yamna doğru aktığı
nı hayal edin. 
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Alt Sırt Ağrısı 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El:sırtınızın ağnh bölgesi; Uzak El: sır

tımzm karşı bölgesi 

RUH GÜCÜ; Sırtımm sevgili ruhu, zihni ve bedeni, seni sevi
yorum. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. Ellerimin, 
jiu 'nun ve ışıgın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi seviyo
rum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir iş çıkarın. 
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: jiu'yu tekrarlayın ("cio" şeklinde ~kunan dokuz 
rakamı). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya padak beyaz ışığın, sırtın ra
hatsız bölgeden dağıldığını hayal edin. 

Not 
Ellerinizi değiştirin. 
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Yüksek Tansiyon 

Normal büyük tansiyonr 

yüksek küçük tansiyon 

BEDEN GÜCÜ: Yakın EL: kalp veya göğsünüzün ortası (Mesaj 
Merkezi); Uzak El: Alt Karın (Alt Dan Tianl 

RUH GÜCÜ: Dolaşım sistemimin sevgili ruhıı, zihni ve bede
ni, seni seviyornm. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. 
Ellerimin. ar-jiu'nun ve ışığın sevgili ruhu, zihni ve bede
ni, sizi seviyorum. Beni ~viieşrirme gücüne sahipsiniz. İyi 
bir iş çıkarın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşek

kür ederim. 

SES GÜCÜ: ar-jiu'yu tekrarLıyın ("ar-cio" şeklinde okunan iki 

ve dokuz rakamları). 

ZlHIN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ı~ığın kalbinizden 
alt karnınıza doğru aktığını hayal edin. 

Notıar 

Bu uygulamayL normal büyük 
ve yüksek küÇük tansiyonu
nuz varsa kullanın. Yüksek 
tansiyon kalpteki iazla enerji
den kaynaklanır. 

240 



Düşük Tansiyon 

BEDEN GÜCÜ: Yakın EL Alt Karın !Alt Dan Tianl; Uzak El: 

başın tepesi. alın veya kaşlann ortası !Yin Tang akupunk

tur noktası) 

RUH GÜCÜ; Alt Dan Tid.n '1mm ve dolaş11n sistemimin sevgili 
ruhu, zihni ve bedeni, sizi seviyorum. Kendinizi iyileştir
me gücüne sahipsiniz. Ellerimin, jiu-yi'nin ve ışıgm sevgi
li rrıhu, zihni ve bedeni, sizi seviyorum. Beni iyileştirme 
gücüne sahipsiniz. İyi bir iş çık.um. Teşekkür ederim. Te

şekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SE.S GÜCÜ: jiu-yi'yi tekrarlayın {"cio-ii" şeklinde okunan do

kuz ve bir rakamları) . 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın alt karnı

mzdan başınıza doğru aktığını hayal edin. 

Notlar 

Glokom rahatsızlığınız varsa bu tekniği uygulamayın. 

~-~ - ' -
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Kemik iliği iltihabı 

(osteomiyelit) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: rahatsız kemiğin üstü; Uıak El: ra

hatsız bölgenin alt kısmı 

RUH GÜCÜ: Kemiklerimin sevgili ruhu, zihni ve bedeni. sizi 
seviyon.tm. Kendinizi iyileştirme gücüne sJhipsiniz. EJJeri
min, shiyi'nin ve ışığın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi 
seviyorum. Beni iyileştirme gücüne Sdhipsiniz. İyi bir iş çı
karın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ede-

rim. 

SES GÜCÜ: shiyi'yi tekrarlaym ("sı - ii" şeklinde okunan on 

bir rakamı). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın. rahatsız 
bölgeden aşağı doğru aktığını hayal edin. 

Notlar 
Bu prosedür enerjiyi rahatsız ,-----------ı 

bölgeden aşağıya doğru gönde

rir; aksi takdirde enfeksiyon 

kemik iliğine doğru yayılabilir. 
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Kemik iliğinde Bo~luklar 

(osteomiyelitik kavitasyon) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: alt kann IAlt Dan TLml; Uzak El: ra

hatsız bölge 

RUH GÜCÜ: Kemiklerimin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi 
seviyorum. Kendinizi iyileştirme gücüne s.rıhipsiniz. Elleri
min, jiu 'nun ve ışığın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi se

viyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. iyi bir iş çı
karın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ede
rim. 

SES GÜCÜ: jiu'yu tekrarlayın ("do" şeklinde okunan dokuz 
rakamı); eğer rahatsız bölge bir uzvunuz üzerindeyse, o 
zaman jiu-shiyi'yi kullanın kio - sı - ii şeklinde okunan 
dokuz ve on bir rakamları). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın, alt karın
dan rahatsız bölgeye doğru aktığını hayal edin. 

Notlar 
Bu prosedür enerjiyi rahatsız 

bölgeden aşağıya doğru gönde

rir; aksi takdirde enfeksiyon 

kemik iliğine doğru yayılabilir. 
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R.ulı, Zil•in. llt<l<n $.ı;, . ., 

Kemik Erimesi 

( osteoporoz) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: alt karm (Alt Dan Tianl; Uzak El: ra· 

hatsız bölge 

RUH GÜCÜ: Kemiklerimin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi 
seviyorum. Kendinizi iyileştirme gücüne sahipsiniz. Elleri
min, jiu 'nun ve ışıgm sevgili ruhu. zihni ve bedeni. sizi se

viyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. lyi bir iş çı
karın. T~ekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ede

rim. 

SES GÜCÜ: jiu"yu veya jiu-shiyi'yi tekrarlayın ("cio" şeklinde 
okunan dokuz rakamı veya şih-ii şeklinde okunan on bir 

rakamı). 

ZiHiN GÜCÜ: Kemiklerinizin. tüm iskeletinizin güçlü ve sıkı 
oidugunu. enerjiyle dolduğunu ve parlak altın vey.a parlak 
beyaz ışıkla parladığını hayal edin. 

Notlar 

Kar Dağı Bölgesi'nin güç
lendiğini ve böbreklere enerji 

ürettiğin1 düşünün. 
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DERi RAHATSIZLIKLARI 

Deri Yanığı 

(yeni) 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: derinin yanmı.ş bölgesi; Uzak E1: alt 
karın !Alt Dan Tianl 

RUH GÜCÜ: Derimin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, seni sevi
yorum. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. Ellerimin. 
jiu 'nun ve ışığın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi seviyo
rum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi bir iş çıkJrın. 
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: x-jiu'yu tekrarlayın ("x-cio" .şeklinde okunan x ve 
dokuz rakamları!. X yerine kullanacağınız rakam, yanmış 
bölgenin yerine bağlıdır. Tablo 7'ye bakabilirsiniz. Örne
ğin, eğer yanık yüzünüzdeyse, yi-jiu'yu kuHanm l"ii-do" 

şeklinde okunan bir ve dokuz rakamları!. 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın yanık böl

geden alt karnınıza doğru aktığını hayal edin. 

Notlar 

Yeni yanmış bölgeler, dokularda 

çok fazla enerjinin bulundugu yer

lerdir. Bu prosedür fazla enerjiyi 
Alt Dan Tian 'a, bedenin enerji de

posuna gönderir. 

p 
·-,ı_-
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R.u.h, Zihin, B.Jon .Ş;( • ., 

Deri Yanığı 

(eski) 

BEDEN GÜCÜ; Yakın El: alt karın IAlt Dan Tianl; Uzak El: 
derinin yanmış bölgesi 

RUH GÜCÜ; Yanığrmm sevgili ruhu, zihni ve bedeni, seni se

viyorum. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. Tekr:ır nor

male dörı. Bunu yapabilirsin. Ellerimin, jiu 'nun ve ışığın 

sevgili ruhu. zihni ve bedeni, sizi seviyorum. Beni iyileş

tirme gücüne sahipsiniz. İyi bit iş çıkarın. Teşekkür ede
rim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: x-jiu'yu tekrarlayın ("x-cio" şeklinde okunan x ve 

dokuz rakamları). X yerine kullanacağınız rakam, yanmış 

bölgenin yerine bağhd1r. Tablo 7'ye bakabilirsiniz. Örne

ğin, eğer yanık yüzünüzdeyse, yi-jiu'yu kullanın ("ii -

cio'' şeklinde okunan bir ve dokuz rakamları!. 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın alt karın~ 
dan yanmış bölgeye doğru akttğını hayal edin. 

Notlar 

Eski deri yanıkları. bölgedeki ye-

tersiz enerjiye baglt olarak çok y.a· 
vaş iyileşirler. Bu prosedür Alt 

Dan Tian' daki enerjiyi eski yanı
ğın olduğu bölgeye gönderir. 
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Sedef 

(başta) 

BE.DEN GÜCÜ: Yakın El: başın sedefli yanı; Uzak El: başın di
ğer yanı 

RUH GÜCÜ: Başımın ve derimin sevgili ruhu, zihni ve bede
ni, sizi seviyorum. Kendinizi iyileştirme gücüne sahİpsi
niz. Ellerimin, yi"nin ve ış1ğın sevgili ruhu, zihni ve bede
ni, sizi seviyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. iyi 
bir iş çıkarın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşek
kür ederim. 

SES GÜCÜ: yi'yi tekrarlayın ("ii" şeklinde okunan bir rakamı). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altm veya parlak beyaz lazer ışınının ra
hatsız bölgeyi temizlediğini hayal edin. 
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R .. I •. Zılıııı. B"l,-n Ş;f,,. 

Atlet Ayağı 

BEDEN GÜCÜ: Tek El Şifa tekniğini kullanarak dört parmagı
nızla birden rahatsız ayağınızı işaret edin. Parmaklarınızı 

hafifçe yukarı doğru kıvırın. 

RUH GÜCÜ: Başm1m ve derimin sevgili ruhu, zihni ve bede
ni. sizi seviyorum. Kendinizi iyileştirme gücüne sahipsi
niz. Elimin, shiyi'nin ve ış~ğm sevgili ruhu. zihni ve bede
ni, sizi seviyorum. Beni iyileştirme gücüne sahipsiniz. İyi 
bir iş çık.arın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşek

kür ederim. 

SES GÜCÜ: shiyi'yi tekrarlayın (''sı - ii" şeklinde okunan on 
bir rakamı). 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın rahatsız 
bölgeden dağlldığım, rahatsız ayağınızın sağlıkla parladı
ğını hayal edin. 
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Akne ve Yüz Lekeleri 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El: orta parmağınızla sivilceyi veya leke
yi işaret edin; Uzak El: yüzün başka herhangi bir yanı 

RUH GÜCÜ: Yüzümün sevgili ruhu, zihni ve bedeni, seni se

viyorum. Kendini iyileştirme gücüne sahipsin. Ellerimjn, 
yi'nin ve ışıgm sevgili ruhu, zihni ve bedeni, sizi seviyo
rum. Beni iyileştirme güçüne sahipsiniz. İyi bir iş ç1karm. 
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: yi'yi tekrarlayın ("ii" şeklinde okunan bir rakamı). 

Z~HIN GÜCÜ: Parlak altın veya parlak beyaz ışığın lekeden 
veya sivilceden dağıldığını hayal edin. 

Notlar 

Yüzün her iki y.ını da rahatsızsa ellerinizi değiştirin. 
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8. 
BÖLÜM Koruyucu Bakım 

A
rtık Ruh, Zihin ve Beden Şifası'nm şifa uygulamalarının 

genişliğini, derinliğini -ve basitliğini - gördünüz. 7. Bö
lüm 'de sizlere şifa için bir el kitabı. yüzden fazla sayıda Slk 

görülen rahatsızlık için Ruh, Zihin ve Beden Şifası'nın "kul

lanım kılavuzu"nu sundum. Ancak Ruh, Zihin ve Beden Şi
fası'mn :size verebilecekleri henüz bitmedi. Beş bin yıl önce, 
geleneksel Çin tıbbının resmi metni Sarı İmparator'un İçsel 
Tıp Klasiği'nin ilkelerinde belirtildiği üzere: En iyi doktor. 

hastalıkları tedavi eden değil. insanlara hastalıkları nasıl ön
leyeceklerini öğreten doktordur. O zamanlar doğru olan şey 

bugün için de doğru. Gelecekte ttp biliminin hastalıkları da

ha önce olduğu gibi tedavi etmekten ve iyileştirmekten ziya
de oniarı önlemeye odaklanacağına inanıyorum. Eğer sağlık~ 

lıysanız. Ruh, Zihin ve Beden Şifası size sağlığınızı korumak 

konusunda yardımcı olabilir. Bu bölümde bunu nasd yapaca
ğımız.ı inceleyeceğiz. 

HASTALIKLARI ONLEMEDE 

ANAHTAR UNStJRLAR 

Daha. önce öğrendiğiniz gibi, .şifanın anahtar unsurları, hüc
resel düzeydeki enerji-madde dönüşümünde, enerjinin be

dendeki akı.şında ve ruh, zihin ve beden arasında denge sağ-
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lamak ve ttkanıkltkları (enerji-madde tıkanıklıkları ve ruhsal 
tıkamklıklar) ortadan kaldırmaktadır. Tıkamklıklann gideril

mesi ve denge, hastalıkları önlemede de vazgeçilmez önem 

taşır. Bu, günlük dözeninizdeki, duygularınızdaki ve beslew 
menizdeki dengeyi içerir. Ardından bedeninizdeki en önem
li beş enerji merkezini geliştirmelisiniz. Ve nihayet, size has

tahkları önlemenin anahtarı olan bu unsurları destekleyecek 
dört tane basit. gündelik egzersiz göstereceğim. Bu egzersiz· 
lerin tamamı yirmi beş dakikadan az zamammzı alacaktır. 
Öncelikle şifanın anahtar unsurlannı inceleyelim. 

Günlük Düzen 

Erken yatın, erken kalkın ve öğünlerinizi vaktinde yiyin. Bu. 

çok basit bir bilgeliktir ancak hastalıkları önlemede büyük 
önem taşır. Biyolojik ritimlerirıizi düzenli ve uyumlu hale ge
tirin. Düzenli bir günlük rutine bağlı kalmak, hastalıkları ön
leyecek enerjiyi. canlılığı ve bağışıkhlığı oluşturmak için vaz

geçilmezdir. 

Stresle Ba~a Çıkma 

İnsanların farklt S(res ve strese dayanma seviyeleri vardır. 

ama her durumda stres. sağlığın düşmanıdır. Stre.se girdiği
nizde bağışıklık sisteminizin işlevleri yavaşlar, endokrin siste
miniz, sinir sisteminiz, kardiyovasküler sisteminiz, sindirim 

sisteminiz - yani bedeninizin tüm sistemleri dengesiz hale 

gelir. f şte stresi azaltmak için basit ve etkili bir egzersiz: 

Ruh, Zihin ve Beden Şifası'na göre stres, baş bölgesinde

ki bir enerji tıkanıklığıdır. Bu enerji ttkanıklığ.ını gidermek, 
stresinizi hemen azaltacaktır. Dört Güç Tekniği'ni uygulayın: 
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BEDEN GÜCÜ: Bir sandalyeye oturun. Sırtınızı dikleştirin ve 

arkanıza yaslanmayın. Bir El Yakm, Bir El Uzak tekniğini 

kullanın. Yakın El'inizle başınızın üstündeki tepe çakrasın1 

işaret edin. Bu eliniz, başınızın yaklaşık beş-on santim üze

rinde tutulmalıdır. Uzak El'inizi, avcunuz bedeninize baka

cak şekilde alt karnınızdan otuz beş - elli santim uzakta tu

tun. Yakın El. baş bölgesinde yüksek yoğunluklu bir alan 

oluştururken Uzak El'iniz alt kannda düşük yoğunluklu bir 

alan meydana getirecektir. Enerji, yüksek yoğunluklu bölge
den <başl düşük yogunluklu alana (alt karını akacak, baştaki 

enerji tıkanıklığını dağıtarak stresi azaltacaktır. Aynı anda, 

temel enerji merkezleriniz beslenecek ve güçlenecektir. 

RUH GÜCÜ: "Merhaba" deyin: Başımın, alt karnımın, yakın 
elimin ve uzak elimin, ii-cio'nun (bir-dokuz) ve en parlak al

tın ış.ığm sevgili ruhu, zihni ve bedeni. sizi seviyorum. Lüt
fen stresimi azaltmak için bana şifa verin. İyi bir iş çıkarın. 
Teşekkür ederim. 

Başınızın. karnınızın ve elleriniz.in ruh gücü, ii-cio ve par

lak altın ışık ile bir araya geldiğinde. stresinizi azaltmak için 
inanılmaz bir şifa gücü sunabilirler 

SES GÜCÜ; Çince okunu.şiarı ii-cio olan bir ve dokuz. rakam

larının şifa seslerini tekrarlayın. İi baştaki hücresel titreşi

mi harekete geçirir. Cio alt karındaki hücresel titreşimi te

tikler. İi-co'yu üst üste tekrarlamak ba.ştakı tıkanmış ener

jiyi alt karnınıza göndererek stresinizi azaltacaktır. 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak altın ışığın başınızdan alt karnınıza doğ· 
ru aktığını hayal edin. Zihninizin iradesi, beyninizdeki ve 

başınızdaki hücrelerin titreşimi ile bir araya geldiğinde, 

baştaki tıkanmış enerjiyi, alt karnınıza doğru hareket etti

recektir. Kendinizi kusursuz. bir biçimde sağlıklı, bütünüy

le sakin ve gevşemiş. iç huzurunuza ve neşenize kavuşmuş 
olarak hayal edin veya gözünüzde canlandırın. 
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Bu egzersizi üç-beş dakika boyunca sürdürün. Gün içinde 

ihtiyaç duydukça tekrarlayın. Stresi azaltmak için olduğa ka

dar ônlemek için de bu egzersizi kullanabilirsiniz. 

Diyet 

Bu konuda diyetisyenlerin rehberliğini ta1ep edebilirsiniz. İş
te birkaç basit diyet önerileri: 

Az Yiyin 

Özellikle fazla kilolarınızdan endişeleniyorsanız, daha az ye
meye çallşın. Şu an yemekte olduğunuzun yüzde 70-SO'ini 

yer hale gelene kadar besin alımınızı kademeli olarak düşü

rün. Herhangi bir öğünde tamamen doyacak kadar yememe
ye çalıştn. Tamamen doyacak kadar yemek yemek, sindirim 

sisteminizin yükünü .artırır. 

Daha Fazla Sebze, Meyve ve 

Yeterli Protein Tüketin 

Basit besin tüketimi için verilen aşağıdaki öneri, genel sağlık 

ve hastalıkların önlenmesi için çok önemlidir. Eğer yeterince 

sebze ve meyve yerseniz. yeteri kadar vitamin ve mineral de 

almış olursunuz. Eğer testlerle ortaya çıkan vitamin veya mi

neral eksikliğiniz varsa, destekleyici Haçlar kullanabilirsiniz. 

Bu önerilere uyarak günlük protein ve kalsiyum ihtiyacınızı 

karşılayabilirsiniz. Her gün şunları tüketin: 

• bir yumurta 

• biraz et (tavuk, balık, domuz, dana) 

• kalsiyum için bir bardak süt veya iki bardak soya sütü 
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Günde en az sekiz bardak su için. Yemekten .sonra, sindi, 
rime ve emilime çak yardımcı olacak beş-on dakikalık hafif 
bir yürüyüş yapm 

Bedenin Enerji Merkezlerini Geliştirmek 

En önemli enerji merkezlerimiz, Alt Dan Ti.an, Kar Dağı Böl
gesi, Mesaj Merkezi yani Orta Dan Tian, Zu Qiao ve Üçün
cü Göz yani Üst Dan Tian'dır {bkz. 26. Şekill. Bu beş enerji 
merkezinin gücünü artırmak hastalıkları önlemenin. sağlığı 

korumanın ve yaşamı uzatmanın anahtarıdır. 

( ~ Üsı Oan Tian ti.,, ··, 
; .,..,. ~· a : 

ZuQiao l, / 
_ ..... , .. 

"' Orta 
Dan 
Ti an 

A ,. A~ 

l..ı \. ·ı ;, ~:~ 
~ . . . 

~ > 
~ ~/ 

Kar Dağı Alanı 

26. Şekil. temel enerjl merkezleri 
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Alt Dan Tian 

Yeri: Alt Dan Tian göbeğin 1.5 cun !yaklaşık 2.5 santim) al

tında ve bedeninizin 2.5 cun içindedir. Kabaca yumruğunuz 

büyüklüğündedir. 

Önemi: Alt .an Tian; 

• temel bir enerji merkezidir 

• da.yanıklılık. canlılık -ve bağışıklılığın anahtarıdır 

• uzun yaşamın anahtarıdır 

• doğum sonrası enerji merkezidir 

• ruhun mekanıdır 

Alt Dan Tian'ı Geliştirmek: Alt O.an Tian'm gücünü artırmak 

için Dört Güç Tekniği'ni uygulayın: 

BEDEN GÜCÜ: Sağ avcunuzla sol başparmağınızı, gücünüzün 
yüzde SO'ini kullanarak kavrayın. Her iki avcunuzu da ka· 
patın. Bu Yin/Yang yumruğunu (bb:. 1. Şekill alt karnını
za, Alt Dan Tian'ın önüne yerle.ştirin. 

RUH GÜCÜ: "Merhaba" deyin: Alt Dan Tian'ımın sevgilim
hu. zihni ve bedeni. seni seviyorum. Lütfen sahip oldu

ğun enerjiyi artır. İyi bir iş çıkar. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: Çincedeki dokuz rakamı olan jiu'yu tekrarlayın 

("do" şeklinde okunurl. 

ZiHiN GÜCÜ: Evrenden gelen en parlak altın ı.şığın Alt Dan 
Tian'ınıza akarak orada güçlü. parlak. yogun bir ışık kü

resi oluşturduğunu hayal edin 
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27. Şekil 
Dan Tian'i geli1tirmek 

(oturarak) 

27. Şekil. temel bir oturma pozisyonunda uygulanan eg· 
zersizi göstermektedir. 29. Şekil daha ileri bir oturma şekli 
olan yarım lotus pozisyonunda uygulanan egzersizi göster· 
mektedir. Bu pozisyonda enerjinizi daha hızlı bir biçimde 
oluşturabilirsiniz. Bu ikisi arasındaki bir alternatif, 28. Şe-

28. Şekil 

Dan Tian'i geliştirmek 

(ayakta) 
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kil' de gösterilmektedir. Ayaklarınızı omuz genişliğinde açıp 
dizlerinizi hafifçe kırın; ellerinizi Alt Dan Tian'ın iki yanm, 
da tutun !beş-on santim uzaklıkta). Bedeninizin pozisyonu 
ne olursa olsun, Ruh Gi.icü, Ses Gücü ve Zihin Gücü teknik

leri aynı şekilde uygulanacakltr. 

~ f... :~ 'i 29. Şekil 

Dan Tian'i geliştirmek 

(tam lotüs) 

Koruyucu bakımın saglanması için bu egzersizi her gün, 

herhangi bir beden pozisyonunu kullanarak günde üç-be.ş da
kika boyunca sürdürün. Eğer güçlü ve sağlıklı olmak ve uzun 
bir yaşam sürmek istiyorsanız veya dayanıklılığınızı ve bağı· 
şıklılığınızı geliştirmek isterseniz, o zaman bu egzersizi her 
gün yarım saat boyunca. hatta daha da uzun bir süre uygu· 
!ayın. Alt Dan Tian, temel enerjinizin oluşturulması için çok 

önemlidir. 
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Kar Dağı Bölgesi 

Yeri: Göbeğinizi sırtmtza bağlayan düz bir çizgi düşünün. Bu 

çizgiyi üç. eşit parçaya bölün. Sırtınızdan içeri girerek ilk par

çanın sonuna kadar ilerleyin (diğer bir deyişle sırtınızdan 

başl.ıyarak bedeninizin içine doğru yolun l/3'ünü geçin). Bu 

nokcadan sonra 2.5 cun aşağı inin. Burası kabaca yumruğu
nuz büyüklüğünde olan Kar Dağı Bölgesi'dir. 

Önemi: Kar Dağı Bölgesi 

• Ebeveynleriniz ve atalarınızla bağlantılı olan ve onların 
enerjilerinin özünü taşıyan doğum öncesi enerji merke
zidir 

•Yaşam kalitesinin ve uzun yaşamın anahtarıdır 

• Böbreklerin enerji kaynağıdır 

• Beyin ve Üçüncü Göz'ün enerji besinidir 

• Dört büyük meridyenin (Ren. Du, Dai ve Chong) baş

langıç. noktasıdır (bkz. 6. Bölüml. 

Kar Dağı Bölgesi bir Budist terimidir. Taocular bu bölge

yi Altın Kap olarak adlandırırlar. Geleneksel Çin tıbbında 

buranın ad1. "yaşam geçidi'' anlamına gelen Ming Men Böl

gesi'dir. Yoga' da bu bölge kundalinidir. Kar Dağı Bölgesi'nin 

gücünü geliştirmek yaşamsal önem taşır. 

Kar Dağı Bölgesi'ni Geliştirmek 

Kar Dağı Bölgesi'nin gücünü artırmak için Dört Güç Tekni
ği'ni uygulayın: 

BEDEN GÜCÜ: Ellerinizi, avuçlarımı böbreklerinize bakacak 

şekilde arkanızda tutun. Yakın El'i bir böbreğinizin beş

on beş santim ötesinde, Uzak El 'i ise diğer böbreğin otuz 

beş-elli santim uz.ağında tutun (31. Şekill. Yoruldukça Ya-
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kın ve Uzak ellerinizi değiştirin. isterseniz bir Yin/Yang 
yumruğu oluşturarak 30. ve 32. Şekil'lerde gösterildiği gi
bi Kar Dağı Bölgeniz'in üz.erine yerleştirebilirsiniz. 

30. Şekil 

Kar Dağı Alanı'nı 

geliştirmek 

(oturarak) 

RUH GÜCÜ: ''Merhaba" deyin: Kar Dağı Bölgem'in, güneşin, 

Yakın El'imin ve Uzak El'imin sevgili ruhu, zihni ve be

deni, sizi seviyorum. Kar Dağ1 Bölgem 'in gücünü artırma 
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31. Şekil 

Kar Dağı Alanı'nı 

geliştirmek 

(ayakta) 



32. Şekil 

Kar Dağı Alanı'nı 
geliştirmek 

(tam lotüs.) 

yeteneğine sahipsini-z; İyi bir iş çıkarın. Teşekkür ederim. 
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: güneş ışıgı, güneş ışığı. güneş ışığt, güneş ışığı di· 

ye tekrar edin. 

ZiHiN GÜCÜ: Kar Dagı Bölgeniz' de, üzerinde güneşin parla· 

dtğı kardan bir dağ hayal edin. Güneşin sıcaklığı karları 

eritiyor. Karlar eriyerek suya dönüştükçe buharlar yükse
liyor ve tüm bedeninizi besliyor. 

Koruyucu bakımın sağlanması için bu egzersizi her gün, 
günde üç-beş dakika boyunca sürdürün. Eğer güçlü ve sağ
lıklı olmak ve uzun bir yaşam sürmek veya Üçüncü Göz'ünü
zü açmak için güçlü bir temel oluşturmak istiyorsanız. o za· 
man bu egzersizi her gün yarım saat boyunca, hatta daha da 
uzun bir süre uygulayın. Bunun pek çok faydasını göreceksi
niz. 
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R..ı.. Zilıi11. ·n~~ .. Ş;ı:.,. 

Mesaj Merkezi (Orta Dan Tian) 

Yeri: Göğsünüzün, göğüs uçlarının arasındaki orta noktasın
dan bedeninizin içine doğru 2,5 cun ilerlediğinizde Mesaj 

Merkezi'ne ge1irsiniz. Kabaca yumruğunuz büyüklüğünde 
olan Mesaj Merkezi. Orta Dan Tian olarak adlandırılır ve 
kalp çakrası olarak da bilinir. 

Önemi: Mesaj Merkezi. en önemli enerji merkez:lerinden bi

ridir, çünkü aşağıda sayılanların da merkezini oluşturur; 

• Ruhsal iletişim. Mesaj Merkezi' nizi açtıktan sonra hahi 

Varlık ile ve tüm evrenle doğrudan konuşabilirsiniz. 

• Ruh dili. Mesaj Merkez.i'ni geliştirdikten sonra Ruh Di
li ile konuşabilir ve onu İlahi Varlık'tan ve evrenden şi
fa. kutsama ve rehberlik kazanmak için kullanabilirsi
niz. 

• Şifa. Mesaj Merkezi en etkili şifa güçlerinizden sorumlu
dur. 

• Duygular. Mesaj Merkezi'ni geliştirmek ve dengelemek, 

duygusal dengesizHklerinizi de düzeltebilic 

• Sevgi, bağışlama ve şefkat. Mesaj Merkezi yoluyla ken

dinize ve başkalarına sevgi, bağışlama ve şefkat suna

bilirsiniz. Sevgi her türlü tıkanıklığı eritir. Bağışlama. 
huzur ve içsel neşe getirir. Şefkat size güç verir. Sevgi 

ve bağışlama, şifanın ve ruhsal yokuluğımuzda ilerle
menin anahtarlarıdır. 

•Yaşam dönüşümü. Yaşamınızın tüm yönleri Mesaj Mer

kezi ile bağlantılıdır. Mesaj Merkezi'ndeki enerji tıka
nıklıklannı ve ruhsal tıkanıklıkları temizlemek, yaşamı
nızı anında dönüşüme uğratabilir. 

• Karma. Mesaj Merkezi, karmanrzı (tüm yaşamlarınızda 
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yaptığınız hatalarl biriktirir. Karmamzı temizlediğiniz
de şifa, takdis ve yaşam dönüşümü si:t.e geletektir. 

• Ruhun aydınlanması. Ruhsa[ yolculuğunuzda ruhunuzu 
aydınlatmak en yüce amaçlarınızdan biridir. Ruhsal ay
dınlanmaya ulaşmak için ruhunuzu, zihninizi ve bede
ninizi saflaştırrnalı; ruhsal tıkanıklıklarınızı temizleme
li ve kendinizi. evrensel sevgiyi. bağışlamayı, barışı, şi

fayı. takdisi. uyumu ve aydınlanmayı da içeren evren
sel hizmet sunmaya adamahsınız. 

Mesaj Merkezi'ni Geliştirmek 

Mesaj Merkezi'nizin gücünü artırmak için Dört Güç Tekni

ği' ni uygulayın: 

BEDEN GÜCÜ: Ellerinizi göğsünüz hizasmda yan yana getirin. 
Sağ elinizi "dua" pozisyonunda tutun, ama sol elinizi Me
saj Merkezi'nizi !ya da kalp çakranızıl kavrayacak şekilde 

33. Şekil 

Mesaj Merkezini 
ge~iştirmek 

(oturarak) 
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göğsünüzün ortasına indirin, ama bedeninize değdirme
yin lbkz. 34. ve 35. Şekiller). Bu el pozisyonu Mesaj Mer

kezi'nizi açmanıza yardımcı olacaktır. 

RUH GÜCÜ: "Merhaba" deyin: Mesaj Merkezi'min sevgili ru
hu. zihni ve bedeni, seni seviyorum. Sen .şifanın, yaşam
sal dönüşümün ve ruhsal aydınlanmanın merkezisin. Lüt· 
fen kendini aç. Bunu yapabilirsin. İyi bir iş çıkar. Teşek
kür ederim. Ellerimin, San San Jiu Liu Ba Yao Wu'nun 
(3396815) ve Sha'nın Altın Işık Küresi'nin sevgili ruhu. 
zihni ve bedeni, sizi seviyorum. Lütfen Mesaj Merkez.i'me 
fazladan şifa verin ve bütünüyle açılmasmı sağlayın. 

Onurlandım ve minnettarım. Teşekkür ederim. Teşekkür 
ederim. Teşekkür ederim. Sevgili San San Jiu Liu Ba Yao 
Wu, sevgib Sha'nın Altın Işık Küresi. lütfen Cennet'ten 
buraya gelin ve Mesaj Merkez'imde, saatin tersi yönde 
hızla dönün. 

SES, GÜCÜ: 3396815'i Çince'deki okunuşuyla elinizden geldi
ği kadar hızlı bir biçimde tekrarlayın ("san san cio leo ba 
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34. Şekil 

Mesa; Merkezini 
geliştirmek 

(ayakta) 



yo vo" şeklinde okunur). 

ZiHİN GÜCÜ; Sha'mn Altın ]şık Küresi'nin Mesaj Merke· 
zi'nde hızla döndüğünü ve burayı armdırdıgmı hayal 

edin. 

Koruyucu bakımın sağlanması için bu egzersizi günde üç.~ 
beş dakika boyunca sürdürün. Daha fazla fayda sağlamak 
için daha fazla egzersiz yapın, veya sıradaki öze1 meditasyo· 

nu uygulayın: 

35. Şekil 

Mesaj Merkezini 

geli~tirmek 

(oturarak) 

Mesaj Merkezi'ni Açmak için Meditasyon 

Mesaj Merkezi'nin güçleri sınırsızdır. Açılması sağlandıktan 
sonra bile daha faz1a açılması için çalışılabilir; çünkü bu mer
kez, hem fiziksel yaşam hem de ruhsal yolculuğunuza fayda 
sağlaması için ruhun, zihnin ve bedenin şifasının anahtarıdır. 
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Mesaj Merkezi'nizi temizlemek ve açmak için kullanabHece· 

ğiniz bu güçlü meditasyonda size rehberlik etmeme izin ve· 

rin. 

T.am lotus veya yarım lotus pozisyonlarında yere oturun 

veya doğal bir biçimde bağdaş kurun. Bir sandalyeye de otu
rabilirsiniz. Kendinizi rahat bırakın ama sırtınızı dik tutun ve 

sandalyeye yaslanmayın. Dilinizi damağınıza yakın tutun an· 
cak değdirmeyin. AnOsünüzü hafitçe büzün. Gözlerinizi ka· 
payın ve gevşeyin. Her iki elinizi de, avuçlarınızın çıkıntılı 
kısmı, baş parmaklarınız ve serçe parmaklarımı: hafifçe bede· 
ninize değecek şekilde Mesaj Merkeı.fnizin önünde tutun. 
Diğer parmaklanmzı ise, tıpkı bir lotus çiçeği gibi genişçe 

açın (29. Şekil!. 

San San J1u Liu Ba Yao Wu, San San Jiu Liu Ba Yao Wu, 
San San Jiu Liu Ba Yao Wu diye elinizden geldiği kadar hız· 
h bir biçimde tekrarl.ıyın. Aynı anda Sha'nın Altın Işık Küre

si'ni Mesaj Merkezi'nin içinde, saat yönünün tersinde hızla 
döndürün. Buraya kadar egzersizimiz. Mesaj Merkezi'ni aç
mak için kullanabileceğiniz yukarıdaki egzersiz ile aynıdır. 

Şimdi Sha'mn Altın Işık Küresi'nden genişlemesini iste
yin. Sha' nm Altın Işık Küresi yavaş yavaş odanızın büyüklü

ğüne ulaşıyor, sonra eviniz, mahalleniz, kentiniz, eyaletiniz, 
ülkeniz, kıtamz, yarım küreniz, Dünya Ana, güneş sistemi, 

galaksi ve evren kadar büyüyor, hatta bunun da ötesine ge· 

çiyor. 

Bu meditasyonun sırrı, Sha'nın Altın Işık Küresi'nin Me

saj Merkezi'nizde büyüdüğünü hayal ettikçe. Mesaj Merke
zi'nizin ve kendinizin de onunla birlikte büyüdüğünüzü ha

yal etmenizdedir. Sha'mn Altın Işık Küresi'nin boyutları 

dünya Ana'nın boyutlarına ulaştığında, Mesaj Merkezi'niz 
de bu boyutlarda olacaktır. Sha'nın Altın Işık Küresi evren 

kadar büyük olduğunda, Mesaj Merkezi'niz de artık evrenle 
bir olacaktır. Evren tektir, İlahi Varlık birdir ve siz de evren
le birsini:z:. Evrenin tüm ışığı Mesaj Merkezi'nizi açmak. sal-
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36. Şekil 

Zu Qiao'yu 

geliştirmek 

(oturarak) 

!aştırmak, beslemek, dönüştürmek ve aydınlatmak için içini

ze doluyor. 

Ardından. süreci tersine çevirin. Sha'nın Altın Işık Küre· 
si'ni ~ve Mesaj Merkezi'nizi ~ aşama aşama küçültün. Onu 

önce evrenden g.ala.ksiye, güneş sistemine, Dünya Ana 'ya, ül

kenize, şehrinize ve odanıza sığdırın, sonra yeniden içinize 

37. Şekil 

Zu Qiao'yu 

geliştirmek 

(ayakta) 
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yerleştirin. Mesaj Merkezi"niz büzüldükçe, evrenin ışığını yo

ğunlaştırarak içinde tutmaya devam edecektir. 

Bu özel meditasyonu en az yedi dakika boyunca sürdü

rün; ne kadar uzun sürerse o kadar iyi. Bu meditasyonu ne 

kadar sıklıkla tekrarlarsanız, o kadar iyi olur çünkü Mesaj 
Merkezi'niz o kadar hızlı açılır. 

Zu Qiao 

Yeri: "Zu çov" şekJjnde okunan Zu Qiao, kaşlarınızın orta

sındaki Yin Tang akupunktur noktasının arkasında yer alan 

kemik boşluğunda bulunmaktadır. 

Önemi: Zu Qiao, Zihin Gücü' nün, yani beynin sahip olduğu 

potansiyelin ana merkezidir. Bildiğimiz gibi hepimiz yaklaşık 

15 milyon beyin hücresine sahibiz ama genelde bunun yal
nızca yüzde lS'ini kullanıyoruz. Beyin hücrelerinin kullan

madığımız yüzde 85-90 kadarı uykudadır. Bunları potansiyel 

hücreler olarak adlandırıyorum. Beynin potansiyel hücreleri-

.~ ."1 
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38. Şekil 

Zu Qiao'yu 

geliştirmek 

(tam lotüs) 



rıi geliştirmek. yirmi birinci yüzyıldaki en önemli görevleri

mizden biridir. Zu Qiao, beynin potansiyel hücrelerinin geli

.şimirıe doğrudan destek olan enerji merkezidir. 

Zu Qiao'yu Geliştirmek 

Zu Qiao'nun gücünü artırmak için Dört Güç Tekniği'ni uy

gulayın: 

BEDEN GÜCÜ: Yakın El'inizi, avcunuz, kaşlarınızın ara.smda

ki Yin Tang akupunktur nokta.sına dönük duracak şekilde 

tutun. Uzak El'inizin avcunu da Yakın EI'inizin birkaç 

santim önüne yerleştirin !Şekil 36. 37, 38!. Eğer yorulur

sanız, el\erinizi değiştirin. Bu gizli Beden Gücü pozisyo

nunda, avuçlarını'l, lar;ıf ınd.ın üretilen cıwrji 7,11 Qi;ıo';ı 

doğru yayıLlcık ve bıır.HLıki hıırn·..,ı·I !itrc~iıııi .ır1tLı,·.ık!u 

Zu Qiao'dan <.kııwıı nwııi d,· i-.·nııkıı .ıvıı.,l.ııııııı.ı ı:ı·l.

cektir. Böylece ern·ııı /.11 \,11.1" ılı· ,l\·11,,l.111111.- .11.ı·.ııııl.1 ı:ı 

dip gelerek :>iıı<'klılık .ııı .-.l.-ıı 111.111< ı ı-.· .ı .... ı.-1 l··ı·ı·' ı,., 

etki dogur.ıc;ıkııı-

RUH GÜCÜ: "Mnlı;ılı.ı" ıl<'ıııı /ıı ı_•ı.ı" 111111111 "''~·.ılı '"''" 

zihni ve bcdcıll: ~·ıı,•rnııııı :;ı·v.ı;ılı ııılııı. :1!1111 ,.,. ı., .ı. ııı 

ee'nin, bir rakamının scv~ıh 111lııı. 1111111 vı· l•c·.kııı . .-ı·t«11 
sel ışığın sevgili ruhu. zihni ve b,·ıkııı. srıı ~:1·1111·cı11011 

Lütfen Zu Qiao'umun gücünü artırın. ünmLuıJıııı ve kul 

sandım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür 

ederim. 

SES GÜCÜ: yi rakamını Çince okunuşuyla tekrarlaym ("ii" 

şeklinde okunur). "İi," Zu Qiao da dahil olmak üzere tüm 

ba~ınızı ve beyninizi titreştirir. 

ZiHiN GÜCÜ: Parlak ışıgın Zu Qiao bölgesinde yayıldığını ha-
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yal edin. Işığın tüm evrenden Zu Qiao bölgesine aktLğmı 
gözünüzde canlandırın. Bu ışık yoğunlaşarak bir ı.şık kü

resine dönüşüyor. Bu kürenin daha da yoğunlaşmasını, sı
kıL1şmasını saglayın. Yoğunluğu arttıkça daha da fazla 
parladığmı hayal edin. 

Bu egzersizi günde en az yedi dakika boyunca sürdürün. 
Ne kadar uzun süre yaparsanız, o kadar iyi. 

Üçüncü Göz (Üst Dan Tian) 

Yeri: Üst Dan Tian olarak da bilinen Üçüncü Göz, başmızın 
ortasında yer alan, kiraz büyüklüğünde bir enerji merkezidir 

Kaşlarınızın arasındaki orta noktadan, başınızın tepesine 
doğru düz bir çizgi çekin. İki kulağınızın tepelerinden başla· 
yarak ortada birle.şen bir başka çizgi ile bu çizginin kesişim 
noktasından, başınızın iç.ine dogru üç cun ilerleyin. Burası 
Üçüncü Göz'ün mekanı, aynı zamanda da beyin epitizinin 
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39. Şekil 

Üçüncü Gözü 

gelrştirmek 

(oturarak} 



bulunduğu yerdir. 

40. Şekil 

Üçüncü Gözü 

geli~tirmek 

(ayakta) 

Koruyucu B.l.tııı 

Önemi: Üçüncfı Cöt.. lwd"ııııı ı·ıı ııııc·ııılı nılıs;ıl ııınknlc· 

rinden biridir Uçllnl'iı ( :n/ıımırıı ı'.ı·lı~;lııı~ı .ı<,lı):ıııı:<l.ı. ııılı 

sal dünyadan t:önmıııkı r:"ı1114·\'•' l>.ı:,.1.ır.ıl·ılır. ı .. •\'lı·, , .• ı,· 
omm bilgeligirıdeıı ,ı,.ı u t.111.ı Lı \'ıl.ı l.ı ı ı.ıl ,,ı ıı ·.ıııı: l ı,, ııı ıı ıı 

Göz aynı zam,uıda hı·ı:ııııı I" o1.ıı1:.ıı·ı·l ,.,u.,lı·ı ıııııı )'.' lı·,.11,.111• 

katkıda bul~ırıarak, !.ilıııı t ;ıı, 11'1111 ılı .ı .... ıd.lı-ı 

Üçüncü Göz'ü Geliştirmek: 

Üçüncü Göz'ünüzü geli.ştirme .çalışmaları yapmadan öner:. 
bedeninizin katı enerji merkezlerini, özellikle de Kar Dağı 
Bölgesi'ni geliştirmelisiniz.. Kar Dağı Bölgesi, Üçüncü Göz'ün 
temelidir, çünkü onun enerji besinini karşılar. Eğer uygun 

.altyapıyı hazırlamadan Üçüncü Göz'ünüzü geliştirmeye kal

karsanız. kendinizi yogun. halsiz ve hatta tükenmiş hissede

bilirsiniz. Aynı zam.anda bağışıklık sisteminizi de zayıflatarak 

başka problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Önce yukarı-
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R11lı. Zilıiıı. Jlcıleoı Ş;h., 

41. Şekil 

Üçüncü Gözü 

geliştirmek 

(oturarak) 

da anlatılan '"Kar Dağı Bölgesi'ni Geliştirmek" egzersizini bir 

ay süreyle her gün en az on beş dakika - tercihan yarım sa

at - boyunca uygulayın. Eğer baş ağrılan, yüksek tansiyon, 
beyin tümörü, beyin kanseri veya Alzheimer hastalığı gibi ra

hatsızlıklarınız varsa veya bir felç geçirmişseniz, o zaman 

Üçüncü Göz egzersizi yapmayın, çünkü bu rahatsızlıklar. be

yindeki enerji tıkanıklıklarını ifade eder. Üçüncü Göz'ünüzü 
geliştirmek ve açmak için Dört Güç Teknigi'ni uygulayın: 

BE.DEN GÜCÜ: Bir El Yakın. Bir El Uzak şifa tekniğini kulla

nın. Her iki elinizi başınızın üzerine, hafitçe ters yanlara 

doğru kayacak şekilde yerleştirin. Bkz. 39, 40, 41 Şekiller. 
Her iki elinizin parmak uçları, Üçüncü Göz'ü harekete ge

çirmek için enerji yayacaktır. 

RUH GÜCÜ:Ruh Güci.i: "Merhaba" deyin: Üçüncü Göz'ümün 
sevgili ruhu, zihni ve bedeni, seni seviyorum. Lütfon ruh

sal dünyadan görüntüler gôrme yeteneğini geliştir. El.1eri
min, 01777-908, 01777-92244'ün (bkz. 3. Bölüm), Sha'nın 

Altın Işık Küresi' nin ve tüm kentlerin, ülkelerin, Dünya 
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Ana'nın. tüm gezegenlerin. galaksilerin ve sınırsız sayıda

ki evrenin sevgili ruhu. zihni ve bedeni, hepinizi seviyo· 

rum. Bir araya gelip çalışarak Üçüncü Göz'ümü genişlete
bilir misiniz? Tüm evrenden takdis kabul edebilmem için 

Üçüncü Göz'ümü evrene çevirin. Onurlandım ve kutsan

dını. Teşekkür ederim. Te.şekkür ederim. Teşekktlr ede~ 

rim. 

SES GÜCÜ: Beynin. Üçüncü Göz'o de içeren potansiyel güç
lerini geliştirebilmek için 3. Bölüm'de tanıtılan 01777-908, 

01777-92244 kodlarını veya mantralarını kullanacağız. Bu 

egzersiz boyunca, kodların Çince okunuşu olan ling yoo 

şi .şi - cio ling ba, ling yoo şi şi - do ar ar sı sı kelimele" 

rini tekrarlayın. 

ZiHiN GÜCÜ: Sha'nm Ahın Işık Küresi'nden iki tane hayal 
edin. Bir tanesi sağ, diğer, sol parmaklanmzdan çıkıyor. 

Bu topların ba.şımza girdiklerini ve Üçünçü Göz'ünü7.lc 
bir araya gelerek birleştiklerini h;ıy:ıl edin. İl<ı klircnın l>ir 

leşiminden oluşan lck lıir k(m· gı·ni~lıvıır. p;ırlaklı~:ı ıw vn 
ğunluğu <Htıyor. l>.k;-;aj l\lı-rkı·ı.i'aı .ı~ııı.ık 11,:111 v.ıpıı):ııHı 

rneditasyorıd;ı oldugu ~'.ılıı bıınım lııovuıl.ııuıı •"l.1111,._ ı·t·ı 

niz, mahallcııi·1 .. kcrııiıır1,, n·.ıkı111r1. ııll.ı·ııı.·. l •uııı .ı .\ıı.ı 

güneş sistemi. ~alak:-;i vr ı·vıc·ıı ~.;.ı.l.ıı ı,,., 1111111 ı ı •. ıııı· ıı 

Çöz'ünüz.dckürcy!c birlikll' )',<'hl~.:ın••• lıdııc, nı<ııııı ı ... 
yutlarına ulaştığında, Üçtın\'.u l :,,ı,·uımı. ık .-vı .. 11111 ı,,.., 

disi oluyor. Küre. evren oluyor. Uçfınnı l;~ız'ııııw. 1·v1<'11 

oluyor. Evrensel ışık Üçüncü Göz'ümi·ıün içini dııkhını 

yor. Üçüncü Göz'ünüz hiç durmaksızın evren tarafından 

besleniyor. Aynı anda evrenin bilgeliği de Üçüncü 

Göz'ünüze akıyor. 

Ardından kürenizi küçülterek onu evrenden galaksilere, 

Dünya Ana'ya, ülkenize, kentinize ve evinize sığdırın. 

sonra onu yeniden içinize yerleştirin. küre küçüldükçe, 

evıenden. galaksilerden. gezegenlerden, Dünya Ana'dan, 
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ülkenizden, kentinizden ve evinizden gelen ışık da Üçün
cü Göz'ünüzü dolduruyor. Işık küresi Üçüncü Cöz'ünü

zün içinde yoğunlaşıyor. Siz kürenizi küçülttükçe, o gide

rek yoğunlaşıyor. daha da parlıyor ve daha zeki oluyor. 

Sha'mn Altın Işık Küresi'ni ve Üçüncü Göz'ünüzü anlatıl
dığı şekilde büyütüp küçültün. Bum.ı tekrar tekrar yapın. 

Bu egzersizi en az yedi dakika boyunca sürdürün. Ne ka

dar uzun olursa, o kadar iyi. Bu egzersiz, Üçüncü 

Göz'ünüzü hemen geliştirecektir. Bu Üçüncü Göz egzer
sizinden hemen sonra kendinize gelmek için beş dakika. 

geçirin. Yin/Yang yumruğunuzu alt karnınızın üzerine 

yerleştirin. Alt kannımza odaklanarak burada dönen altın 

bir ışık küresi hayal edin. Yaklaşık beş dakikanın ardından 

enerjiniz yerine gelecektir. 

Bu egzersizi uyguladıktan sonra baş ağrısı veya baştaki ve 

beyindeki agırhk duygusu ile karşılaşabilirsiniz. Baş ağrınız 
çok ağır da ola.bilir ve bu da Üçüncü Göz"ilnüzün açılmaya 

başladığının i.şareti olabilir. Hissettiğiniz şey, Üçüncü 
Göz'ünüzdeki güçlü hücresel titreşim sonucu yayılan enerji

dir. Yapabilirseniz, Üçüncü Göz'ün titreşiminden kaynakla

nan bu ağrıya tahammül etmeye çalışın. Eğer dayanamıyor
sanız. baş ağrınızı geçirmek için Bir El Yakın. Bir El Uzak 

tekniği ile birlikte Dört Güç Tekniği'ni uygulayın. Bkz. 7. Bö
lüm. 

Pek çok insan, ruhsal yolculuklarında Üçüncü Göz'lerini 

açmak için güçlü bir istek duyar. En derin ruhsal ilkelerden 
birini hatırlayın; Doğa'nm yolunu takip edin. Hiçbir şeyi zor

lamaym. Uygun çalışmaları. uygun bir biçimde gerçekleşti

rin. Eğer Üçüncü Göz'ünüz açılırsa, teşekkür edin. Eğer 
Üçüncü Göz'ünüz karşılık vermezse, yine teşekkür edin. Bu 

biraz zaman alacaktır. Aceleye getirmeyin. Üçüncü Göz hep 

aniden. genellikle de son derece yorgun olduğunuzda açılır. 
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GÜNLÜK EGZERSiZLER 

Her gün yemek yemek. su içmek ve uyumak zorundasınız. 
Bunlar temel ihtiyaçlardır. Bunlara. ek olar."lk Ruh, Zihin ve 

Beden Şifası'nı günlük olarak uygulamak size çok şey kazan
dıracaktır. 

Aşağıda sizlere dört tane günlük uygulama sunuyorum. 
Bunlar enerji akışınızı sağlamak, sağlığınızı korumak, bağı

şıklıgmız.ı artırmak, hastalıkları önlemenize yardımcı olmak 

ve ruhunuzu, zihninizi ve bedeninizi dengelemek için kulla· 

nabileceğiniz çok basit egzersizlerdir. 

Uyanmak (Bir Dakika) 

Yataktan kalkmadan önce, şöyle söyleyin; C:iın.ıvdııı İblıi 
Varlık (veya kendı inanç sistcınini:t.<' llY)~llll oLııı lıir lı.ı:,;k.ı 

isim). Bana verdiğin tum ııiııwll<·ı r,·ııı :•.ııı.ı ~-111, lı' . .,.ı·kkırı ,.,ı,

rim. 3396815'in (''s;ııı s;ııı .-ııı lt·ı ı h.tlı .,.., vıı" .,;,·ldıııdı· .,,.,,, 

nurl sevgili ruhu. l.ilırıı vı· lwdı·rıı. :;ıı.ı'rıırı :\lıııı l.·.-ıL l·.•111· 

si'nin sevgili ruhtı, zihni VL' lH·ıkııı .... 11.1 :.nıııııııııı l ııııı ı,,· 

denimdeki kan ve enerji akı:;mıı <k:.tcld('rllf'L ''· 111 lı.-111 ı, ı ır ·-.• 

yabilir misiniz? Bedenimdeki crwrji ııbıııl,lıHııırıııı i',ıılı·ııl 

mesine, bağışıklılığımın güçlenmesin~ y;ırdııth'ı ,ıhırı vı· 1·11 

gün, yaşamımın her alanını kutsaym. OnurlanJmı V(' kııı:--..ııı 

dım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

Ardından san san do leo ba yo v-o 'yu hiç. durmaksızın bir 
dakika boyunca tekrarlayın. Aynı anda Sha'nın Altın Işık Kü
resi'nin evrenden bedeninize geldiğini, başınızdan ayağınıza, 
derinizden kemiğinize kadar her yerinizde döndüğünü hayal 

edin. Bir dakikadan sonra, söyle söyleyin: Hao. Hao. Hao. 

Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

375 



Weng Ar Hon~ (On Dakika) 

Dört Güç Tekniği'ni uygulayın: 

BEDEN GÜCÜ: Bacaklarınm omuz genişliğinde açarak ayakta 

durun. Sag elinizi göbeğinizin yaklaşık seki"z: santim üzeri

ne ve sol elinizi de göbeğinizin yaklaşık sekiz santim altı

na yerleştirin. Her iki avcunuz da yukarı baksın (8. ŞekiD. 

Eğer yüksek tansiyon< glokom, beyin tümörü veya kanser 

rahatsızlıklarınız varsa, sağ avcunuzu aşağı döndürün. 

RUH GÜCÜ: "Merhaba" deyin: Bedenimdeki tüm sistemlerin, 

her bir organın, hücrenin ve her bir DNA ve RNA zinci

rinin sevgili ruhu, zihni ve bedeni, kendi enerjinizi. canlı

lığınızı ve bağ1şıkhğınızı artırabilir misiniz? Bunu yapma 

gücüne sahipsiniz. İyi bir iş çıkarın. Teşekkür ederim. 

Weng Ar Hong'un sevgili ruhu, zihni ve bedeni. tüm be

denimdeki hücresel titreşimi arcırmak için beni kutsayabi

lir misin? Onurlandım ve kutsandım. Teşekkür ederim. 

Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

SES GÜCÜ: Derin nefes alın. Nefesinizi verirken Weng Ar 
Hong'u tekrar edin {"vuung ar hong" şeklinde okunurl. 

Her netes verişinizde yalnızca bir kez olmak üzere mant

rayı tekrarlayın. 

ZiHiN GÜCÜ: Weng derken başınızda parlak kırmızı ışığı ha

yal edin Ar derken göğsünüzde parlak beyaz ışığı hayal 

edin. Hong derken karnınız.da parlak mavi ışığı hayal 

edin. 

Bu egzersizi on dakika boyunca sürdürün. Weng Ar 

Hong'u gün içinde istediğiniz zaman uygulayabilirsiniz, ama 
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en uygun zaman sabahtır. Yüzünüzü güneşe çevirin ve eğer 
mümkünse bahçede egzersiz yapın. Güneş ışığından ve temiz 

havadan inanılmaz kutsanma elde edeceksiniz. 

Evrensel Bağlantı ve Meditasyon 

(On Dakika) 

Rahatça oturun. Sırtınızı hiçbir destek almaksızın dik tutun. 

Başparmaklarmızı hafifçe birbirine değdirin ve sağ elinizin 

parmaklarım sol elinizin avcuna yerleştirin (3. Şekill. Bu el 
pozisyonu Evfensel Bağlantı olarak adlandırılır. 

Evrensel Meditasyon'u uygulayın. Karnınızda dilediğiniz 
her şeyi canlandırablljrsiniz. Örneğin d<ılgalarında gemilerin 
gezindiği ve içinde balıkların yCrzdfıı!;ü bir ok y;ınus. ü·ıninık 
kulübeler. ağaçlar. çiı;.cklcr ve h;ıvv;ıııLıı- ııLııı lııı· d;ıı~. ı'.•·11.ı·I; 
veya hayali gczcgcııkr w cvn·ııln dıı.:;lcvd11l11:;11111 ı • -.11.•·l.ı 
aklınıza ne gelirse onu k;ırnını'/,;ı vnlı-:.:111111 1 l.n·.ıl l'llıı'.mu 
her neyse, onun size sevgi, şdkaı vt· Lıl;dı~: 1·,1·111111<":;1111· 11111 

verin. Aynı anda. sevginizi ve il~inin h.ıv:ıl ı·ıııl.lı-1111111· f'."ıı 
derin. Siz onlara hizmet edin, onl;ır tb sin· lıı·ı.ıwı ..ı:.ııı h· 

rensel hiı:met sunuyorsunuz. Dünya An;ı 111.nıı ıılı· • 1.ılı.ı ı., r 
la insan ve evrende daha fazla run evrensel lıwııu·ı ~rnı.lıı 
ğunda, dünya barışı ve evrensel uyuma ulaşmak çok {l.ılı.ı 

kolay olacaktır. 
Bu egzersizi en azından on dakika boyunca sürdürün. 

Eger daha derin bir meditasyon durumuna girebilecek kadar 

şanslıysanız. size zamanı önemsemeksizin egzersizi devam 
ettirmenizi ilncririm. Uygulamayı sona erdirdiğinizde birkaç 

saat gcçıni.~ tılahilir. Eğer bu meditasyon seviyesine ulaşabi· 
lirseni·t.. s .. ıı d(·rece kutsanmış olursunuz. 
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Ruk, Zillin, Beden .Şii™ 

Uyumadan Önce (Bir Dakika) 

Yatakta sırt üstü yatın. Sol avcunuzu karnınızda, göbeğinizin 
altına yerleştirin ve sağ avcunuzu da göbeğinize koyun 42. 
Şekil). Bu el pozisyonu Temeli Oluşturmak olarak adlandırılır. 
Şefkat Tanrıçası Guan Yin'in kutsal mantrasını uygulayacağız. 

ZİHİN GÜCÜ: "Merhaba" deyin: Weng Ma Ni Ba Ma Hong'un 
sevgili ruhu, zihni ve bedeni, lütfen tamamen sağlıklı ve 
huzurlu olmam, ruhumu aydınlatabilmem için beni kutsa. 
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 

Ardından bir dakika boyunca Weng Ma Ni Ba Ma Hong'u 
tekrarlayın. Aynı anda Ling Hui Sheng Shi'nin (İlahi Varlık 
tarafından Şefkat Tanrıçası Guan Yin'e verilen isim) size gü
lümsediğini ve sizi kutsadığını hayal edin. Bu arada kendiniz de 
altın ışıkla, kusursuz sağlıkla ve içsel neşe ve huzurla do
luyorsunuz. Bu egzersizi her zamanki gibi şöyle diyerek ka
patın: Hao. Hao. Hao. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 
Teşekkür ederim. Gong song. Gong song. Gong song. 
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JVoruyucu Bak im 

Bu her gün uygulayacağınız dört egzersizi tamamlamak yirmi 
beş dakikadan daha az zaman almaktadır. Bu egzersizler 
enerjinizi, canlılığınızı ve dayanıklılığınızı artırmak, hastalıkları 
önlemek, sağlığınızı korumak ve yaşam kalitenizi yükseltmek 
için vazgeçilmezdir. 

Şifa bulmak önemlidir, ancak hastalıkları önlemek çok daha 
önemlidir. Bir şeyleri düzeltmeye çabalamak için hastalanmayı 
beklemeyin. Sağlığınızı ruhunuz, zihniniz ve bedeniniz için 
uygulayacağınız bu egzersizlerle koruyun. 

42.Şekil 

Temelleri 

geliştinnek 





Şifanın Özü 
9. 

BÖLÜM 

Bu kitapta Ruh, Zihin ve Beden Şifası'nın en derin bilge

liğini ve irfanını paylaştım. Bu bilgilerin bir kısmı kadim 

zamanlardan beri bir sır olarak saklanmıştır. Ancak bunun 

artık gizli kalmaması gerektiğine inanıyorum; bu sırlar size 

ve tüm insanlığa faydalı olması için açığa çıkarılmalı. Evren

sel bir hizmetkar olarak, bunun karşılığında hiçbir şey dde 

etmiyorum. Yeni bilgelik elde clm<~nin ıck vnlu t·.,ki.,inı I'·'" 
Lışm.aktır. Bu ruhs;ıl _y;ıs;ıvı l;ıkip ı·ıııwk lwııırıı .... t ı:.'ııı" '·' 

radı. Bu sanki yeni c::;yal.u;ı vn :ı.,ıtı.ıl-. ı~ııı .-·.J..ı ···,ı.ıl.ııl.ı d .. 

lu bir depoyu bo~:ılıııı.ık ı:ılıı l>ıı ._;,·ı· lııııı l .. ıll•ııııl.- ı•.ıı·l.ı·_. 

maz ve öğretmezseııı. l;t·ııılıııı dt· ııı•,ını,·ııınıı ı..- ı ııfı .. ıl ,,,. 

retmenlerimdcn ve İLıhı V;ıılık · ı,ın lıı~·l ,ıı ~,.-r .ıl.1111.1111 

Ruh. Zihin ve Beden ~ifası'ııııı eıı oıınıılı ıın·.ııl.ıııı.ıl.ııııı.ı 

Vtırgu yaparak bitirmek istiyorum. BuraJ.ı p~k <;ok tnırı v•· 

çok sayıda egzersiz. meditasyon ve teknik sundum. Bunl.ır 

yalnızca sağlığınızla değil. kadim düşünürlerle, modern bi

limsel görüşlerle, ruh bilgeliği ile ve ruhsal yolculukla da ilgi

liydi. Şu anda tüm bu konuların birbirleriyle yakından bağ

lantıiı olduğunu ve özellikle de ruhun hem sağhğın hem de 

şifanın, ve hatta hayatın özünü oluşturduğunu anladığınıza 

inam yorum. 

Bu kitabı bitirmeden önce Ruh. Zihin ve Beden Şifası'nın 

özünü kalbinize ve ruhunuza kazıyın. Böylece bu çığır açıcı 

şifa sisteminden en iyi şekilde faydalanabilirsiniz. Bu öz. şifa 
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bulmanız için size hizmet verir; yaşammızı kutsar, ruhunu

zu, zihninizi ve bedeninizi dönüştürür. ruhunuzu aydınlatır. 

ruhsal duruşunuzu güçlendirir. içinizdeki ve tüm ruhların 

içindeki sevgiyi, barışı ve uyumu harekete geçirir ve nihayet. 

evrendeki tüm ruhların bir olması - Wan Ling Rong He için 

hizmet görür. 

iÇSEL BARIŞ 

iç barışınızı her zaman koruyun. Bu. sistemlerinizin. organ

larınızın ve hücrelerinizin banş içinde olmasını sağlar. Hüc
resel titreşim uyumlu ve dengeli hale gelir. Enerji rahatça 
akar. Beş bin yıl önce Sarı İmparator şöyle demiştir: Zheng 

ehi cun nei, xie bu xiang gan. ''Eğer güçlü bir bağışıklık sis

temine, enerjiye ve canlılığa sahipseniz, hastalıklar size uğra
maz." 

İçsel barış, bağışıklığınızı güçlendirmenin, enerjinizi ve 

canlılığınızı artırmanın anahtarıdır. Bu bilgeliği her zaman 
aklınızda tutun ve yaşamınızın her alanına içsel barış getirin. 

Bunu yapmak azim ve pratik ister. Ne zaman kendinizi öf
keli ve saldırgan bulursanız, hemen bütünüyle gevşeyin ve 

"sevgi. barış ve uyum" diye tekrarlayın. Bu dört kelimeyi. iç
sel barışa ula.şana kadar tekrar tekrar söyleyin. Bu egzersiz 

çok basit, ancak çok önemlidir. 

ARINMA 

Ruhumuzu, zihnimizi ve bedenimizi arındırmalıyız. Pek çok 
insan bedenini diyetlerle, şifalı bitkilerle, egzersizlerle ve çe

şitli tedavilerle tenıi:z:lemeye çalışır. Bu önemlidir. İnsanlar zi, 
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binlerini arındırmak için meditasyon yaparlar. Bu da önem· 
lidir. Ama kaç insan ruhunu nasıl arındıracağını biliyor? Kaç 
insan ruhun arındırılmasının öneminden haberdar? 

Artık bildiğiniz gibi. ruhun temizlenmesi yaşamsaldır. Ru
hunuzu arındırmak. karmanızı, yani geçmiş ya.şamfannızda 
ve şimdiki yaşamınızda yaptığınız hataları temizlemektir. 
Karmayı temizlemenin sırrı ise bağışlamaktır. ''Evrensel Me
ditasyon" başlığını taşıyan 5. Bölüm'de, bağış.lamaya ilişkin 
bilgeliği ve egzersizleri paylaşmıştım. Bağışlama egzersizleri· 
ni uygulayın ve karşılıksız evrensel hizmet sunun. Bu arınma
nın. şifanın, yaşam ve ruh yokuluklarmrz:ın altın anahtarıdır. 
Karşılığında hiçbir şey istemeden ve beklemeden evrensel 
sevgi, bağışlama, barış, şifa. takdis, uyum ve aydınlanma su
nun. 

Vermek ve paylaşmak onurlu davranı~lardır. İnsanlığa 
hizmet sunduğunuzda karşılığında hemen maddi veya fizik
sel bir ödul kazanmayabilirsini7-. ;ıncık belki de hiliıı.;li 'ıl.ı 

rak asla farkına v;ıramav;h·ağıııı·ı lıüvıık rıılı~;ıl ••ıhılln k.tı.ı 

nırsınız. Ciddi bir tr;dik .ıb .. ısıııd.ıı•. l>ııı·ıık lııı lı.ı .. ı.ılıl.Lııı 

sorunlu bir ilişkiden vt·y;ı ı:i y.ı:, .. ıııııııı1.ıl.d.1 loıı l•.ı: ... ıı ı.·.ı:lıl-.ı.ııı 

esirgenmiş ola bili rsııuz. ı\k.ı~ .. ı l\.ı \ ıı 1.111 t ım ı ,., 1.-. ıı kı ı ııı:ı. 

davranışlarınızı ve <lli~üııcekrıııın 11;(·111 c ···ııııc·ı .ıılılılıı 1 lı: 

met sunmak. İlahi Varlık'tan l~n ıvı ı.ıkdd,·ıı 1-.. ıı.ııı.ı. ·•>:1111 
zın garantisidir. Çok eski bir deyiş uL~;ı d;ı "vnıııd,, .ılııı.ık 

tır" sözü en önemli ruhsal yasalardan biric.lir. l\,ır.~ılıbrr. ı·v 

remel hizmet sunarak ruhunuzu arındırın. 

SEVGİ VE BAGIŞLAMA 

Kendinizi sevin. Başkalarını sevin. Kendinizi bağışlayın. Baş
kalarını bağışlayın. Bunlar .şifanın alem anahtarlarıdır. Tüm 
kalbinizle ve ruhunuzla sevgi ve bağışlama sunun. Örnegin, 
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eğer sırt ağnsı çekiyorsanız, tamamen gevşeyin, ve sırtınıza 
"merhaba" deyin: Sırtımın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, se
ni seviyorum. Sevgili İlahi Varlık ve evren. eğer sırt ağrımın 
herhangi bir ruhsal sebebi varsa. o zaman lütfen beni affe
din. Sevgi, barış, şifa. uyum. Sevgi, barış, şifa. uyum. Sevgi, 

barış, şifa, uyum. Sevgi. barış, şifa. uyum. Sırtınıza "sevgi, 
barış, şifa. uyum" derken kalbinizi ve ruhunuzu sevgi ver
mek ve İlahi Varlık ile evrenden sevgi almak için bütünüyle 
açın. Yıllar boyunca, sevgi ve bağışlama sunarak kutsanmış 

ve şifa kazanmış olanlardan pek çok duygulu hikaye dinle
dim. Bu, hayalinizin çok ötesinde şifa ve takdis gücü kazan
manın bir diğer basit ve pratik yoludur. Beş-on dakika bo
yunca kendinize gerçek sevgi vermeyi sürdürün; kalbinizi ve 
ruhunuzu ilahi Varlık'tan ve ruhsal dünyadan sevgi kabul et

mek için açın. Yaşamınız<Ll.ki dönüşümün ne kadar çabuk 
gerçekleştiğine inanamayacaksınız. Sevgi tüm tıkanıklıkları 

eritir. Bağışlama barış getirir. 

3396815 (SAN SAN JIU LİU BA YAO WU) 

Bu egzersiz çok basittir. Şöyle söyleyin: 3396815'in sevgili ru
hu, zihni ve bedeni, seni seviyorum. sana saygı duyuyorum 
ve sana minnettarım. _iyileştirmek için bana yardımcı ola

bilir misin? __ için yaşamımı kutsar mısın? Sana minnetta
rım. Teşekkür ederim. Ardından Saa San }iu Liu Ba Yao 
Wu'yu en azından beş dakika boyunca tekrar edin; ne kadar 

uzun süre takrar ederseniz. o kadar iyi. 3396815 rakamları şi
ta ve takdis için ilahi birer hazinedir. Onun gücüne erişin ve 
istediğiniz her an size verecegi şifa ve kutsamayı kabul edin. 

384 



SHA'NIN ALTIN IŞIK KÜRESi 

Bu. şifa ve kutsama kazanmanızı sağlayacak bir diğer ilahi 

hazinedir. Sha'nm Altın Işık Küresi'ni her zaman ve her yer
de yardıma çağırabilirsiniz: Sha'nın Altın Işık Küresi'nin sev
gili ruhu, zihni ve bedeni. seni seviyorum, sana saygı duyu
yorum ve sana minnettarım. Bana şifa vermek ve beni kucsa
mak için yanıma gelebilir misin? Minnettarım. Teşekkür ede
rim. Ardından, bir yandan Sha'nın Altın Işık Küresi'ni veya 
3396815'i en az beş dakika boyunca tekrar ederken, bir yan
dan da bunların vereceği gücün ve takdisin tadını çıkarın. 

EVRENSEL MEDiTASYON 

Bu çığır açıcı medit;ısyonıı cıwrjinizi ;ıl'lımı.ık Vl' kı·111liııi·ıı. 

sevdiklerinizi, topluımı. l )mıva /\ıı.ı 'vı w <·vı c·ııı ı\'ılı··,.ı ır ııwl. 

için kullanın. Bıı q~Zl'l';-;İli ~"·~•.ııııırıııııı lll'r .ıl.ııııııd.ı .ı, oıııı 

şüm yaraım.ık i~·iıı lrnll;ırıııı l-:,111111111.l.1 h·ıı·ıı.· .. ·I f\l,·.111.1·. 

yon'u uygulayahilıııck içiıı v;ılıııı1 .ı lııı .ı.ıkıLı ı ... ı ıııı •. ı • .• ·ı 

giye. barışa ve uyuma udakL111m. :-;.ı}:l.ıı·.ı..ı~:· l.ıı·l.ıl.ıı ·.ı:ı 

bekliyor. 

MERHABA DEYiN ŞIFASI 

8uh, Zihin ve Beden Şifası'nın en basit ve en güçü şifa 
kdis kazanma tekniğidir. Aslında her türlü ruhsal takdis 
ullanılabilecek en güçlü araçtır. Her ne kadar pek çok 

insan azizlere. Buda '!ara, koruyucu meleklere ve İlahi Var
lık'a "mcrh;ıhıı" demeyi biliyor olsa da, elde edilen sonuçlar 
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R..I •. Zilıirı, B~,ı •• .Ş;L,,, 

çok farklı olabilmektedir. Ba.zı insanlar anında mucizelerle 

karşılaşırlar. Bazıları hiçbir karşılık alamaz. Elde edilen so

nuçlar aşağıda.ki değerlendirmelere bağlıdır: 

• Ne kadar kötü karma biriktirdiniz? (İdeal olanı hiç k.ar

rnanızın olmam.asıdır. J 

• insanlığa ne k.ıdar hizmet etmek istiyorsunuz? (fn iyi 

cevap "kar.şılık.sız"dır.) 

• Ruhsal dünyaya olan inancınız ve sadakatiniz ne seviye

de? ( En iyi cevaplar ''en üst" ve "en üst" olmalıdır.} 

• Evrene ne kadar katkıda bulundunuz? (İdeal olanı, bir

kaç büyük katkıda bulunmuş olmanızdır.) 

İçsel ruhlarınız;l - sistemlerinize, organlarınıza, hücreleri

nize, ONA ve RNA'larınıza - ''merhaba" diyebilirsiniz. Aziz

lere. Budalara ve ruhsal dünyadaki koruyucu meleklere de 

"merhaba" diyebilirsiniz. İlahi Varhk'ı da. doğrudan yardıma 
çağırabilirsiniz. Unutmayan. anahtar ruhsal yasa "vermek. al

maktır" dır. Vermek ise karşılıksız evrensel hizmettir. 

Hastalıklardan korunmak için bir hazine daha sunmama izin 

verin. Bu egzersiz fiziksel hareketlerden ve canlandJrmal.a.r

dan oluşur. 

Sırtınızı dik tutarak uygun bir şekilde oturun. Ani.isünüzü 

hafifçe büzün. Dilinizi ağzınızın içinde hiçbir yere değdirme

den dolaştırın. Bu sürekli bir tükürük salgısı sağlar. Bu salgı

yı yuttuğunuzda onun yemek borunuzdan aşağı inip mide

nizden geçerek Alt Dan Tian'mıza gittiğini gözünüzde can

landırın. Burada altın bir ışık küresi olduğunu hayal edin. 
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Salgı altın küreye ulaştıgında huhara dönü.şuyor. Buhar göv

denizde yukarı doğru yükselerek dilinize ulaşıyor. Bu süreç 

pratik yaptığınız beş dakika boyunca devam ediyor. 

Bu egzersizi günde birkaç kez yapın. Her seferinde birden 

besleneceksiniz, enerjiniz artacak. bedeniniz bagışıklık kaza

nacak, hastalıklar önlenecek ve şifa bulacaksınız.. Eger yalnız

ca oturup bu egzersizi derin bir meditasyon halinde yarım sa

at veya daha uzun bir süre devam ettirebilirseniz, hayalini

zin ötesinde kutsanırsmız. 

Bu egzersiz Di ehi shang sheng, tian ehi xia jiang deyişi

ne örnek olu.şturmaktadır: "Dünya'nın enerjisi yükselir. Cen

net'in enerjisi alçalır." Di (Dünya) yindir. Tia.n (Cennet) 

yangdır. Yin ve yang birbirleri ile bağlantı kurarak birbirleri

ni beslerler. Dilinizi dolaştırarak ürettiğiniz salgt Cennet'in 

suyudur (tian ehil. Bu suyu yuttuğunuzda, tian ehi xia jiang. 
Su Alt Dan Tian'mıza ıılaşıığınd;ı huhar;t dönüşür idi ehi). 
Buhar yükseldiğinde. di dıi ~lwrı)..: slH~ıı~:-

Bu kitabı. son kez. şifa v~· ı.ıkdı;; ;;uıı,ıı.ılı fııtnııw1, 1..-ııı .. 11111 

landınyor. Beni takip edin: 

San San Jiu Liu Ba Yao Wu 13396815) 

San San Jiu Liu Ba Yao Wu 133968151 

San San Jiu Liu Ba Yao Wu l3396815) 

Sistemlerimin. organlarımın, hücrelerimin DNA ve 

RNA'lanmın sevgili ruhu. zihni ve bedeni. si:z.i seviyorum, 

size saygı duyuyorum ve sizi takdir ediyorum. Kendinizi iyi

leştlrme gücüne sahipsiniz. İyi bir iş çıbrın. Tc~ckkür ede

rim. 



İlahi Varlık'ın sevgili ruhu, zihni ve bedeni, seni seviyo
rum, sna saygı duyuyorum ve önünde eğiliyorum. Bana ilahi 
şifa ve takdis verebilir misin? Minnettarım. Teşekkür ederim. 

San San Jiu Liu Ba Yao Wu 133968151 

San San Jiu Liu Ba Ya.o Wu (33968151 

San San Jiu Liu Ba Yao Wu (33968151 

Bunu elinizden geldigi kadar hızlı bir biçimde ve mümkün 
olduğu kadar çok tekrarlayın: Zihninizde yalnızca şu düşün
celer olsun: İyileştim. Kutsandım. Hastalık engellendi. Ko
rundum. 

Her birinize sevgilerimi ve hizmetimi gönderiyorum. Her 
birinizin hizmetkarıyım. Tüm insanlığın hizmetkarıyım. Ev
rendeki tüm ruhların hizmetkanyım. 

Kalbimi vc ruhumu seviyorum. 

Tüm insanlığı seviyorum. 

Kalpler ve ruhlar birleşsin. 

Sevgi, b;ınş ve uyum. 

Sevgi, barış ve uyum. 

Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 
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