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TEŞEKKÜR

Sağlık, yaşlanma ve yaşamın kendisiyle ilgili görüşlerimizi 
değiştiren, ortak rüyaya katkıda bulunan birçok ruh var. 

Bize esas amaç ve mânâmızı hatırlatan herkese, en içten te-
şekkürlerimizi sunarız.

Özellikle teşekkür etmek istediklerimiz: Carolyn Rangel, 
Nan Johnson, Jennifer Pugh, Nicolette Martin, Jenny Hat-
heway, Roger Gabriel, Dennis Sugioka, Jude Hedlund, Sara 
Kelly, Vero  nique Franceus, Brent Becvar, Chantal Kovatch, 
Debbie Myers ve Chopra Şifa Merkezi’nin müthiş yetenekli 
ve yardımsever insanlardan oluşan “takımı”.

Yaşlanmayı tersine çevirme mönümüzü geliştirdiği ve sev
giyi yemeğe çevirme gücü için Leane Backer’a da teşekkür 
borçluyuz.

Sınırları zorlamamız için bizi sürekli yüreklendiren sev-
gili editörümüz Peter Guzzardi’nin yanı sıra, ailelerimize de 
sevgi ve destekleri için teşekkür ederiz: Rita Chopra, Malli-
ka Chopra, Sumant Mandal, Gautam Chopra, Pamela Simon, 
Max Simon ve Sara Simon.
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Bu Kitap Nasıl Kullanılır?

İnsan yaşlanma sürecini tersine çevrilebilir. Bu kitabı en az 
iki kere okuyun ve bütün prensipleri anladığınızdan emin 

olun. Eğer bir şeyler sizin için netlik kazanmazsa younger@
chopra.com bir e posta gönderin. Kitabın özünü yakaladığı-
nıza güven duyduğunuz anda, on adımlı bu programa ta-
mamıyla sadık kalacağınız bir tarih belirleyin. On adımdaki 
pratikleri on hafta boyunca rutininiz haline getirin. Sonuçlar 
sizi hayrete düşürecek.

 On hafta bir alışkanlık yaratmak için yaklaşık süredir. 
Tebrikler, ömür boyu süren bir alışkanlık olarak genç görün-
me, kendinizi genç hissetme ve genç olma yolundasınız.
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GİRİŞ

1993’te Yaşsız Beden, Zamansız Zihin: Yaşlanmaya Kuantum 
Alternatifi isimli kitabımın ilk baskısı piyasaya sürüldü. 

Kitabın temel mesajı, insan bedeninin zamanla durmadan ve 
önlenemeden kötüye giden bir biyolojik makine parçası ol-
madığıydı. Aksine insanoğlu olağanüstü bir şekilde düzen-
lenmiş, çevresiyle dinamik bir etkileşim içinde olan, dönü-
şüm ve yenilenmeye tamamen yetkin bir enerji, bilgi ve zekâ 
ağıdır. Yaşsız Beden, Zamansız Zihin’in yayımından beri Chop-
ra Şifa Merkezi’ndeki binlerce hasta, on birinci baskısına ula-
şan bu kitabın sunduğu ilkeleri uygulayarak yaşam kalitele-
rinde derin değişiklikler tecrübe ettiler. Çoğu okura ve edebi 
eleştirmene göre Yaşsız Beden, Zamansız Zihin yaşlanmanın 
tersine döndürülmesine bilinç odaklı yaklaşan bir klasik ola-
rak kalacaktır.

Genç Kal, Uzun Yaşa: 10 Adımda Yaşlanmayı Tersine Çevirin, 
bu bilinç odaklı yaklaşımı geliştirir ve Biostat’ınızı (biyolo-
jik ya da işlevsel yaşınız) on beş yaş kadar geriye alabilen, 
alışkanlık haline gelebilen on pratik yöntemi içerir. Bu yakla-
şımları hemen uygulayabilmeniz için, bilinçli olarak,  basit ve 
pratik bir kitap olmasını istedik. Bu anlayış ve uygulamaları 
yaşam tarzınızla bütünleştirerek fiziksel ve duygusal refahı-
nızda hızlı iyileşmeler fark edeceksiniz. Yaşlanmayı tersine 
çevirmeye başladığınızda içinizdeki sınırsız enerji, yaratıcılık 
ve canlılık deposundan yararlanma yetisini elde edeceksiniz. 
Kendinizi daha genç hissedecek ve daha genç bir insan gibi 
yaşamınızı sürdüreceksiniz.
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Bizim neslimiz, toplumun egemen varsayımlarını sorgu-
lama isteğiyle ünlüdür. Biz yaşamın ikinci yarısını, yani yaş-
lanmayı bedensel ve zihinsel kötüye gidiş olarak görmek ye-
rine, daha büyük bilgelik, aşk, yaratıcılık, anlam, neşe, artan 
zihinsel ve fiziksel yetkinlik olarak görürüz. Günümüzde hiç 
olmadığı kadar fazla sayıda insan seksenlerinde, doksanla-
rında ve daha ötesinde sağlam bedenler ve berrak zihinlerle 
yaşıyorlar.

Bu kitap bir yenilenme kılavuzu olarak tasarlanmıştır. Her 
on adımda da çok pratik üç tavsiye verilmiştir. On haftanın 
sonunda size sunulan bütün kaynaklardan tamamen fayda-
lanabilmeniz ve her hafta bu adımları yerine getirmeniz için 
sizi teşvik ediyoruz. Farkındalık, herhangi bir dönüşümde 
ilk adım olsa da, bu kitabı okumak yaşlanma sürecini tersine 
çevirmeye başlamanıza yetmez. Bu programın meyvesini al-
mak için tavsiyeleri günlük pratikleriniz haline getirmelisiniz.

Önceki çalışmalarımızı bilen okurlar, yaşlanmayı tersine 
çevirmenin gerçekten önemli olup olmadığını sorabilirler. 
Eğer sık sık dile getirdiğimiz gibi, başlangıcı ya da sonu ol-
mayan sonsuz kozmik bir karayolundaki ölümsüz ruhlarsak, 
esas doğamız maddesel dünyanın kurallarına bağlı olmayan 
transandantal bir gerçeklikse gençleşip daha uzun yaşama-
mızın gerçekten bir önemi var mı? Genişletilmiş bir zamanda 
genç görünüşümüzü korumayı niye dert edelim? Bu, boşuna 
değil mi? Bu, dikkatimizi gerçek benliğimizden uzaklaştır-
maz mı?

Bu soruları soranlara cevabımız, daha derin gerçeklikte her 
şeyin oyun olduğudur. Yaşam, kendimizi bulmak için önce 
kaybettiğimiz kozmik bir saklambaç oyunudur. Özümüzde 
hepimiz aynı varlığın parçalarıyız ve genç ya da yaşlı, iyi ya 
da kötü, günahkâr ya da aziz olmamız önemli değil. Kitabın 
gerçek amacı, okura, bu daha derin gerçekliğin, saf potansiyel 
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ve ruh alanının, kendisinin gerçekte kim olduğunun özü ol-
duğunu hatırlatmaktır. Yaşlanmayı tersine çevirmek ve genç-
leşmek olasılığın bir parçasıdır. Bu seçeneği etkinleştirmek ya 
da bu olasılığı yaşamayı seçmek size kalmış.

Buradaki öncelikli amacımızın hepimizde mevcut olan saf 
tinsel potansiyeli araştırmak olduğuna inanıyoruz. İnsanoğ-
lu olarak tinsel potansiyelimizi keşfetmek için kullandığımız 
araçlar, insanın sinir sistemi ve insan zekâsıdır. Bu nedenle 
tinsel varlıklar olarak gerçek doğamızı araştırabilmemiz için 
zihnimizin/bedenimizin en yüksek işlevini korumanın dik-
kate değer olduğunu düşünüyoruz.

Bir insanın sinir sistemi ve yaşam deneyimi, varoluşun 
mucizevi bir hediyesidir. Algılarımızı, yorumlarımızı ve ya-
şam beklentilerimizi değiştirebildiğimiz ve dolayısıyla ger-
çekliğimizi dönüştürebildiğimiz için kutsanmış türler arasın-
dayız.

Algılarımızı değiştirmemiz ve yeni hareket adımları atma-
mızın sonucunda gerçek anlamıyla farklı bir fiziksel beden 
yaratabiliriz. Eski Ayurvedik şifa sisteminde dendiği gibi, 
“Bir insanın geçmişteki deneyimlerini bilmek için onun şim-
diki bedenini inceleyin. Bir insanın gelecekteki bedenini bil-
mek için onun şimdiki deneyimlerini inceleyin.”

Bu prensiplerin ve kitabın temelinde, her deneyiminizin, 
bedeninizin kimyası ve elektriğine dönüştürüldüğü fikri 
vardır. Her düşünce, duyum ve duygunuz sonrası sinir sis-
teminiz, bedeninizi yöneten kimyasal haberciler oluşturarak 
fizyolojinizde ince değişiklikler yapar. Bu biyokimyasal ile-
ticiler hücrelerinizi, dokularınızı ve organlarınızı oluşturan 
moleküllerinizi sürekli olarak biçimlendirir.

Tıp, verdiğiniz kararlarla sağlığınızı ve iyi olma durumu-
nuzu etkileyebileceğinizi iddia eder. Zihniniz ve bedeniniz 
öyle yakın bir şekilde birbirlerine örülüdür ki birindeki deği-
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şiklikler anında diğerini etkiler. Chopra Merkezi’ndeki kişisel 
ve mesleki deneyimimiz, bu programda önerilen prensipleri 
ve uygulamaları kullanmanın düşünme ve hissetme biçimini 
değiştireceğine güvenmemizi sağlıyor. Yaşlanmanızı tersine 
çevirme yetisine sahipsiniz. Bu kitap size gerekli ekipmanla-
rı sağlar ve bu yenileme yolculuğunda sizi içtenlikte karşılar. 
Başarılarınızı duymak için sabırsızlanıyoruz.



1

HAZIRLIK AŞAMASI:
ŞARTLANMA HAPİSHANESİNDEN KAÇIŞ



Bedenin “normal” deneyimi ve yaşlanması 
koşullanmış bir tepkidir; bir düşünme ve davranış alışkanlığıdır.

Düşünme ve davranış alışkanlıklarınızı değiştirerek 
bedeninizin deneyimini ve yaşlanmasını değiştirebilirsiniz.
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Görünür duvarları olmayan bir hapishanenin içinde ya-
şıyor  sunuz. Benliğinizin sınırları tamamen zihninizin 

alışkanlıkları ve koşullanmalarından gelir. Eğer kendinizi 
gençleşmeye adamışsanız, koşullanma hapishanesinden kaç-
mak zorundasınız. Gereksiz sınırlamalar içinde yaşadığınız 
için suçlanacak kişi siz değilsiniz. Eğer bir yavru fil, yerdeki 
kazığa iple bağlanırsa sadece dar sınırlar içinde hareket ede-
bileceğini öğrenir. Aynı fil yıllar sonra, güçlü bir yetişkin fil 
olduğunda, bütün bir ağacı kökünden sökecek güce sahip ol-
masına rağmen geçmişte ayağının bağlı kaldığı o dar sınırla-
rın dışına çıkamaz. Ona kabul ettirilen sınırlar içinde kalmaya 
koşullandırılmıştır.

Benzer şekilde birçok insan, çocukken kendisine öğretilen 
dar sınırlar içinde, dünyaya bakışlarını yapılandıran temel 
yargıları sorgulamadan düşünüp hareket eder. Daha sağlıklı, 
daha zengin, daha yaratıcı bir hayat yaşamak için sizin doğru 
saydıklarınızın çoğunun düşünce alışkanlıklarınızdan geldi-
ğini anlamanız gerekir. Dünyayla ilgili hüküm süren bir ko-
nuşmanın içine doğarız. Konuşma yetisine sahip olduğumuz 
anda, etrafımızı çevreleyen düşünme ve davranış kalıplarını 
kendi düşüncelerimiz ve hareketlerimizle güçlendirerek biz 
de bu konuşmaya katılırız. Bu, bedene ve onun yaşlanmasına 
nasıl baktığımızla ilgili bir durumdur.

Bugüne kadar çok az insan yaşlanmanın tersine çevrile-
mez olduğu varsayımını sorgulamıştır. Dolayısıyla nesilden 
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nesle insanlar yaşlanmanın zihinsel ve fiziksel kapasitede sü-
rekli bir düşüş olduğu yönünde düşünmeyi alışkanlık haline 
getirmişlerdir. Şimdi düşünme sürecimizi, davranış alışkan-
lıklarımızı, bedenimizin deneyimlerini ve yaşlanma sürecini 
değiştirme zamanıdır.

Kuantum Olasılıkları

Doğu’nun bilgelik gelenekleriyle modern kuantum fiziğinin 
heyecan veren keşiflerini kendi kişisel ve mesleki deneyimle
rimizle birleştirerek, sizleri düşünme şeklinizi değiştirmeye, 
dünyayı ve bedeninizi tecrübe etmeye davet ediyoruz. İlk 
başta bu fikirlerin bazıları çok radikal görünebilmesine rağ-
men sizi sunduğumuz uygulamalı yaklaşımları denemeye ve 
bu programın beden ve zihninizi nasıl canlandırdığını tecrü-
be etmeye teşvik ediyoruz.

Kuantum fiziği açısından gerçeklik, gizemli ve büyülü bir 
yerdir. Günlük hayatın fiziksel düzleminde zaman ve mekân 
baskındır; entropi, bozulma ve yaşlanma olayların normal 
akışıdır, bunlar kuantum gerçekliğinin özellikleri değildir. 
Kuantum dünyası bedeninizin, zihninizin ve fiziksel evren-
deki hammaddeyi yükselten potansiyel saflığın kaynağıdır. 
Kuantum alemi evrenin rahmidir, görünenin tasarlanıp bir 
araya konduğu görünmeyen dünyadır. Kuantum fiziğinin 
ana ilkelerini beş noktada özetleyebiliriz:

1. Kuantum dünyasında sabit nesneler yoktur, sadece olası-
lıklar vardır.

2. Kuantum dünyasında her şey birbirine örülmüştür ve ay-
rılmaz bir şekilde birdir.

3. Kuantum sıçrayışları, kuantum dünyasının özelliğidir. 
Kuantum sıçrayışı evrende ya da zamanda bir yerden 




