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TEfiEKKÜR

Chopra Merkezi’nde Senkro-kader derslerine kat›lan tüm
ö¤rencilerime, bu kitaptaki bilgileri deneyimlerinizle geçerli
k›ld›¤›n›z için;

Sarah Kelly, Kristin Hutchens ve Jill Romnes’e, bu derslerdeki
sonsuz deste¤iniz için;

Orta¤›m David Simon’a, entelektüel ufkumu geniflleten k›flk›rt›c›
ve zorlay›c› görüflleri için;

Carolyn Rangel, Felicia Rangel ve Anne Marie Girard’a,
bu bilgiye olan ba¤l›l›klar› ve geliflmesini sa¤lad›klar› için;

Editörüm Peter Guzzardi’ye, kusursuz yay›nc›l›k yetene¤i ve
bu kitab› haz›rlama sürecindeki yard›mlar› için;

Chopra Merkezi çal›flanlar›na, bana destek olarak baflarabilece¤im
fleyleri mümkün k›ld›klar› için.





‹lahi bilgeli¤in k›zg›n ›fl›¤›y›m ben.

Ovalar›n güzelli¤ini tutuflturuyorum.

Sular› ben par›ldat›yorum.

Güneflte ve Ayda ve Y›ld›zlarda ben yan›yorum

Bilgelikle uygun bir biçimde düzenliyorum her fleyi

Dünyay› bezeyen

Her yeflili besleyen meltemim ben.

Ya¤murum çi¤den gelen

Çimenleri güldüren

Yaflam›n neflesinde.

Gözyafllar›na sesleniyorum,

Kutsal çabam›n kokusuna, ç›ks›nlar d›flar›

Ben iyili¤e yakar›fl›n kendisiyim.

Bingenli Hildegard
(1098-1179)





G ‹ R ‹ fi

Mucizeler her gün gerçekleflir. Ve öyle sand›¤›n›z gibi uzak
diyarlardaki bir kasabada veya dünyan›n ta öte ucunda-

ki kutsal bir mekânda de¤il, hemen yan› bafl›m›zda, günlük ya-
flant›m›z›n tam da içinde gerçekleflirler. Mucizeler sakland›klar›
gizli kaynaklar›ndan bir baloncuk misali aniden ç›k›verir, etra-
f›m›z› envai çeflit f›rsatlarla donat›r ve sonra da geldikleri gibi
birdenbire yok oluverirler. Onlar günlük yaflant›m›z›n kuyruk-
luy›ld›zlar›d›r adeta. Gökyüzünde ne vakit kayan bir y›ld›z gör-
sek kendimizi sihirli bir olaya tan›k olmufl sayar›z. Oysa onlar›
sihirli k›lan fley olay›n nadiren gerçekleflmesi de¤il, bizlerin bu
olaya nadiren tan›k olmam›zd›r. Asl›nda atmosfer sürekli kayan
y›ld›zlarla doludur. Ne var ki bizler gün ›fl›¤›n›n gözlerimizi ka-
maflt›ran etkisiyle onlar› ç›plak gözle seçemeyiz. Kayan bir y›l-
d›z› gece dahi olsa, ancak berrak bir gökyüzünde do¤ru nokta-
ya bak›yorsak seçebiliriz.

Her ne kadar mucizeleri s›rad›fl› olaylar olarak tan›mlasak
da, mucizeler de aynen kuyrukluy›ld›zlar gibi her gün alg› dün-
yam›zdan h›zla gelir geçerler. Bizler ise ya –kendi kaderimizin
karfl›m›zda duran mucizelerin ay›rd›nda olabilmek ile olama-
mak aras›ndaki hassas dengeye ba¤l› oldu¤unu bilemedi¤imiz
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için önümüzden geçip giden mucizelere– kay›ts›z kal›r›z ya da
tepki veririz. Mucizelerin varl›¤›na odakland›¤›m›zda hayat
aniden bafldöndüren bir deneyim, hayal etti¤imizden çok daha
harikulade ve heyecan verici bir hal al›r. Onlar› göz ard› etti¤i-
mizde ise elimize geçen f›rsatlar› ebediyen yitirmifl oluruz. As-
l›nda sorulmas› gereken soru fludur: “Bir mucizeye tan›k olsan›z
bu durumun fark›na varabilir misiniz? Veya fark›na vard›¤›n›z›
düflünürsek, nas›l bir tepki verirsiniz? Ve bir flekilde karfl›n›za
ç›kan f›rsatlara hükmetme gücünüz olsayd› mucizelerden han-
gisini seçerdiniz?”

Benli¤inizin ve fiziksel varl›¤›n›z›n ötesinde, size her fleyi ve-
ya herhangi bir fleyi gerçeklefltirme potansiyeli vaat eden ve hat-
ta içinde mucizelerin dahi gerçekleflebilece¤i bir âlem yatar.
Özellikle de mucizelerin gerçekleflebilece¤i bir âlem. Sizin içi-
nizdeki bu dünya flu an yaflamakta oldu¤unuz ve hatta ileride
yaflayaca¤›n›z yaflam örgünüz ile iç içe geçmifl bir flekilde ilinti-
lidir. Yaflamlar›m›z› maddi, manevi, fiziksel ve duygusal olarak
gelifltirebilmek ad›na, ben kendimi bu sonsuz kayna¤› keflfet-
meye, önünü açmaya ve yöntemlerini ö¤retmeye adad›m. Daha
önce yay›mlanm›fl kitaplar›mda özellikle belirli sonuçlara odak-
lanm›flt›m. Örne¤in yo¤un bir flekilde, kusursuz sa¤l›¤a ulaflma-
n›n yollar› üzerine yazd›m, aflka giden yolu bulma veya Tanr›y›
keflfetmenin yollar› üzerine yazd›m. Bu kitap ise –günlük ya-
flant›m›z›n aldatmacas› ard›nda yatan o derin gerçe¤i görebil-
meniz, bunu yaparken de kendi kaderinizi keflfetmeniz ve onu
flekillendirmeniz yolunda size rehberlik etmek gibi– daha genifl
yelpazedeki bir hedefle yaz›lm›flt›r. Esasen bu yol, doyuma
ulaflman›z›n ve nihayetinde de ayd›nlanman›z›n yolu olacakt›r.

On y›l› aflk›n bir süredir tesadüf denen fleyin hayatlar›m›za
yön ve flekil vermeye çal›fl›rken nas›l da etkin bir rol oynad›¤›
konusunda çal›flmaktay›m. Her birimiz flafl›rt›c› veya esrarengiz
diye nitelendirebilece¤imiz olaylar yaflam›fl›zd›r. Kendisinden
y›llard›r haber almad›¤›n›z bir yak›n›n›z, çekmecenizde vaktiy-
le size verdi¤i hediyeyi bulduktan bir saat sonra sizi telefonla
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aram›flt›r. Veya gazetede cilt kanserinin bir çeflit deneysel teda-
visi hakk›nda yaz›lm›fl o makaleyi okuduktan sonra, yaz›y› ke-
serek saklamak gere¤i duymuflsunuzdur ve bir ay sonra bir ak-
raban›z kendisine cilt kanseri teflhisi konuldu¤unu söyledi¤in-
de, saklad›¤›n›z o yaz›, akraban›z›n karar veriflini etkileyerek
hayat›n›n kurtulmas›na yard›mc› olmufltur. Veya kufl uçmaz
kervan geçmez bir yoldan geçerken araban›z bozulmufl ve saat-
lerce beklemek zorunda kald›ktan sonra yoldan geçen ilk arac›n
çekici bir kamyon oldu¤una flahit olmuflsunuzdur.

Böyle anlar sadece tesadüfe yorulabilir mi? Elbette yorulabi-
lir, ama daha dikkatli bir inceleme bunlar›n hayatlar›m›z›n mu-
cizevi kesitleri oldu¤unu kan›tlar. Buna benzer farkl› deneyim-
ler yaflad›¤›m›z her seferinde, yaflad›¤›m›z tecrübeyi kaotik
dünyan›n s›radan bir getirisi fleklinde yorumlayarak göz ard›
edebilir, ya da onlar›, hayatlar›m›z› de¤ifltirme potansiyeli tafl›-
yan mucizelerin varl›¤›na birer kan›t olarak alg›layabiliriz. Ben
flahsen sebepsiz tesadüflere inanmam. Her tesadüfün bir çeflit
mesaj tafl›d›¤›na ve yaflad›¤›m›z hayatta üzerine parmak bas›l-
mas› gereken kesit ile ilgili bir ipucu tafl›d›¤›na inan›r›m.

Hiç içinizdeki o sakin, sessiz “c›l›z ses”e kulak verdi¤iniz ol-
du mu? Hiç birfleye ya da her fleye karfl› içinizde tuhaf bir his
do¤du¤u oldu mu? ‹flte bu c›l›z ses ve içinizde do¤an tuhaf hisler
iletiflimin kulak verilmesi gereken formlar›d›r. Tesadüfler de bir
çeflit mesajd›rlar. Hayat›n sundu¤u tesadüflere dikkat ederek
onun mesajlar›n› daha net duymay› ö¤renebilirsiniz. Ve tesa-
düfleri flekillendiren güçleri anlad›¤›n›z takdirde de bu güçlere
etki edebilir, kendi anlaml› tesadüflerinizi yarat›r ve bu tesadüf-
lerin sundu¤u f›rsatlardan yararlanarak da hayat›n her an›n›n
ard› ard›na gelen ne muhteflem bir mucizeler dizisi oldu¤unu
tecrübe edersiniz.

Ço¤umuz hayat›, biraz korkarak, biraz gergin ve biraz da he-
yecanl› yaflar›z. Bu halimizle de sakland›¤› yerde ebelenmeyi
bekleyen, ancak ebelenemeyece¤i umudu ile beklerken de telafl-
tan habire t›rnaklar›n› kemiren, saklambaç oynayan küçük ço-
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cuklar gibiyiz. Ne vakit bir f›rsat epeyce yak›n›m›za gelse endi-
fleleniyor ve korku bize tamam›yla üstün geldi¤inde ise gölgele-
rin en derinlerine saklan›yoruz. Bu yöntemle kesinlikle hayat›n
üstesinden gelinemez. Baz› geleneklerin ayd›nlanm›fl kifli olarak
da nitelendirdi¤i ve gerçekli¤in özgün yap›s›n› anlayabilmifl ki-
fliler, duygu dünyalar›ndan endifle veya korku hislerini tama-
m›yla silmifl kiflilerdir. Endifle tam anlam›yla yok olmufltur. Bir
kez hayat›n gerçekten nas›l iflledi¤ini anlad›¤›n›zda –an› yöne-
ten enerji, bilgi ve akl›n iflleyiflini–, iflte o zaman, ân›n içindeki
flafl›rt›c› potansiyeli de görmeye bafllars›n›z. Can›n›z› s›kan fley-
ler sizi art›k rahats›z etmez olur. Daha hoflgörü sahibi ve nefle
dolu bir insan olursunuz. Gitgide daha fazla say›da tesadüfe
denk gelmeye bafllars›n›z.

Hayat›n›z› tesadüflerin ve tesadüflerin anlam›n›n hakk›n›
vererek yaflad›¤›n›zda, sonsuz olanaklarla dolu bir alan›n altör-
güsü ile ba¤lant› kurars›n›z. ‹flte bu sihirin bafllad›¤› and›r. Her
türlü arzumuzun kendili¤inden gerçekleflti¤i bu duruma ben efl-
zamanl› kader – senkro kader diyorum. Senkro-kader fiziksel dün-
yadaki tesadüflerin karmafl›k dans›n›n bilincine var›rken ayn›
anda da kendi benli¤inizin derinlerine ulaflabilme yetisini ge-
rektirir. Nesnelerin derin do¤as›n› çözümlemeyi, evrenimizi bit-
mek bilmez bir flekilde bir yarat›fltan bir di¤erine tafl›yan zekâ-
n›n fark›na varmay› ve tüm bunlar› yaparken de de¤ifliklik için
ortaya ç›kan belirli f›rsatlar›n pefline düflmeyi gerektirir.

Bu konuyu derinlemesine incelemeden önce, küçük bir de-
ney yapal›m: Gözlerinizi kapat›n ve son yirmi dört saatte neler
yapt›¤›n›z› bir düflünün. Sonra içinde bulundu¤unuz andan
tam bir gün öncesine dek haf›zan›z› geri sar›n. Haf›zan›z›n pen-
ceresinden bakarak son 24 saat içinde yapt›¤›n›z her ne var ise,
bulup buluflturup ortaya getirin. Akl›n›zdan geçen veya duygu-
lar›n›z› yönlendiren düflüncelerinizi, her bir fleyi. Bunu yapar-
ken son 24 saatte yaflad›klar›n›z aras›ndan seçece¤iniz bir tema
veya bir konu üzerine özellikle yo¤unlafl›n. Bu konunun s›rad›-
fl› veya çok önemli olmas› gerekmiyor, yeter ki akl›n›z› gün içe-

Yeter ki ‹ste
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