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ÖNSÖZ

GÜNÜMÜZDE STRESİN çeşitli fiziksel rahatsızlıklara yol açtığı 
artık çok iyi biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde aile dok-
torlarına yapılan başvuruların üçte ikisi stresten kaynaklanmak-
ta ve ABD Hastalık Kontrol ve Engelleme Merkezine göre, stres, 
Amerika’da 65 yaş altındaki ölümlere yol açıyor. 2020’de on sağlık 
sorunundan beşinin stresle ilgili olacağı ileri sürülüyor.

Öte yandan, günümüz koşullarında insanlar iş yaşamı, aile ve 
toplumun olağanüstü taleplerini yerine getirmek ile kendi dinlen-
me ve gevşeme gereksinimlerini karşılamak arasında bir denge 
sağlamada çoğu kez zorlanıyor. Çoğu kez stresle başa çıkmak için 
sık sık akşamları bir iki kadeh içki içiyor ya da tezgâh altından satı-
lan uyku ilaçlarına başvuruyoruz.

Ruh Eczanesi, stres belirtilerini yok etmek için kimyasal olma-
yan basit ve çok çeşitli teknikler sunuyor. Bu kitabın sayfalarında 
gerilimden kaynaklanan, örneğin baş ağrılarından uykusuzluğa, 
sigarayı bırakmaya ya da ilişkilerimizde bir değişim oluşturmaya, 
aşırı yememeye çalışırken hepimizin yaşadığı tedirginliklere kadar 
birçok derde deva sunuluyor.

Yaşamımızda iş ve eğlence, stres ve gevşeme, sorumluluk ve 
özgürlük arasında daha iyi bir denge kurmak için sadece stresle 
başa çıkmak yeterli değil, aynı zamanda neye gereksinimimiz ol-
duğunu bilen ve kendisine kulak verdiğimiz takdirde bunu nasıl 
sağlayacağımızı bize söyleyen iç dünyamızı keşfetmemiz ve onu 
geliştirmemiz gerek. Bu konu Ruh Eczanesi’nin sayfaları arasında 
sürekli dile getiriliyor ve kitabın özünü oluşturuyor. Her birimiz 
kendilerine özgü bireylerle dans ederken kimi zaman birbirimizin 
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ayağına basıyor ve canımızı acıtıyoruz. Birbirimizi daha fazla sev-
meyi ve gerektiğinde daha güçlü bir savaşa girmeyi öğrenmek, 
yaşamımızda daha fazla denge ve uyum sağlamanın bir parçası.

Bu kitapta sunulan öneriler, çoğumuzun her gün meditasyona 
zaman ayıramadığımız ya da fırsat bulamadığımız koşulları içeri-
yor. Aslında bunlar, yatmadan önce ya da sabahları birkaç dakika 
uygulayabileceğiniz şeyler. Bunları yalnız başınızayken yapmak 
isteyebilirsiniz ama masa başında, otobüste ya da bir parkta yü-
rürken kimse fark etmeden yapabileceğiniz çok şey var. Hatta eşi-
nizle birlikte uygulayabileceğiniz ve ilişkinize daha fazla katkıda 
bulunabilecek olanlar da var.

Son olarak, bu tedavi şeklinde çeşitli ilaçları kullanmanızla il-
gili bir önerimiz var. Bu teknikler eğlenceli de olabilir. Deneyin, 
onları uygulayın, size çekici gelen yanlarını keşfedin ve sürdürün. 
Denerken içtenlikle davranın ama fazla ciddiye almayın. Teknik-
lerin tümü herkes için uygun olmayabilir, bu yüzden Osho, her 
tekniği önce üç ila beş gün denemenizi öneriyor, bu süre tekniğin 
size ve yaradılışınıza uygun olup olmadığını anlamanız için yeterli 
olacak.

Sarito Carol Neiman, Editör.
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1

GEVŞEMEK
  

Gevşeyerek ve rahatlayarak
gerilimden kurtulmak

TANI

BİLİNÇ BEDENİNİZLE ters düşemez; bilinciniz bedeninizin içinde 
bulunmaktadır, birbirlerine zıt değillerdir. Her açıdan birbirlerine 
destek olurlar. Size bir şey söylerim ve elim benim müdahaleme 
gerek kalmadan bir hareket yapar. Benimle elim arasında köklü 
bir eşzamanlılık vardır.

Siz yürürsünüz, yemek yersiniz, bir şey içersiniz ve tüm bun-
lar bedeninizle bilinciniz arasında organik bir bütünlük olduğunu 
gösterir. Bedeninize işkence yaparak bilincinizi geliştiremezsiniz. 
Beden sevilmek ister, onunla çok iyi dost olmanız gerekir. O sizin 
yuvanızdır, oradaki tüm pılı pırtıyı temizlemeniz gerekir ve onun 
her gün sizin hizmetinizde olduğunu aklınızdan çıkarmamalısınız. 
Uyurken bile bedeniniz sizin için çalışmakta, sindiriminizi gerçek-
leştirmekte, aldığınız gıdayı kanınıza taşımakta, bedeninizdeki 
ölü hücreleri dışarı atmakta, size taze oksijen sağlamaktadır ve 
siz derin derin uyumaktasınız!

O sizin var olmanız, yaşamanız için her şeyi yapmaktadır oysa 
siz öylesine nankörsünüzdür ki ona bir teşekkür bile etmezsiniz. 
Aksine, dinsel inancınız size bedeninize işkence etmenizi öğretir. 
“Bedeniniz sizin düşmanınızdır ve bu yüzden bedeninizden ve 
onun bağımlılığından kurtulmanız gerekir.”

q
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Öte yandan sizin bedenden ibaret olmadığınızı ve ona bağım-
lı kalmanız gerekmediğini de biliyorum. Oysa aşk bir bağımlılık 
değildir, sevecenlik bir bağımlılık değildir. Aşkın ve sevecenliğin 
bedeniniz için, onun beslenmesi için gerekli olduğu ortadadır. 
Bedeniniz ne denli iyi durumda olursa bilinciniz o denli gelişme 
olanağına kavuşur. Bu organik bir birleşimdir.

Dünyada artık tamamen yeni bir eğitim oluşturmak gerekiyor; 
bu eğitim herkese yüreğin sessizliğini —başka bir deyişle medi-
tasyonu— öğretecek ve herkes bedenine karşı sevecen olmayı 
öğrenecek. Çünkü, eğer bedeninize karşı sevecen olmazsanız 
başka bir bedene sevecen davranamazsınız. O yaşayan bir orga-
nizmadır ve size asla zarar vermez. Var olduğunuzdan bu yana 
sizin hizmetinizdedir ve ölünceye kadar da size hizmette bulu-
nacaktır. Her istediğinizi hatta imkânsızı bile gerçekleştirecek ve 
size itaatsizlik etmeyecektir.

Böylesine itaatkâr ve akıllı bir mekanizmayı yaratmak inanıl-
maz bir şey. Bedeninizin tüm fonksiyonlarının farkına varabilsey-
diniz çok şaşırırdınız. Bedeninizin neler yaptığına hiç kafa yorma-
dınız. Bu olağanüstü mucizevi ve gizemli bir şey ama siz asla bunu 
incelemediniz. Bedeninizi tanıma zahmetine katlanmadınız, üste-
lik bir de başkalarını sevdiğinizi iddia ediyorsunuz, öyle mi? Bunun 
aslı yok zira o başkaları da size beden olarak gözükmekte.

Beden varoluşun tümünün en gizemli parçasıdır. Bu gizemin 
sevgiye gereksinimi var; onun gizemi, fonksiyonları inceden ince-
ye sorgulanmaya değer.

Ne yazık ki dinler her zaman bedene kesinlikle karşı olmuşlar-
dır. Ama burada bir ipucu var: eğer bir insan bedeninin bilgeliğinin 
ve gizeminin ayırdına varırsa rahiplere ya da Tanrı’ya aklını takma-
yacaktır. En büyük gizemi kendi içinde bulacaktır ve bilincinizin 
tapınağı bedenin gizemi içinde yer alacaktır. 

Bedenin gizemi içinde bilincinizin, varlığınızın farkına vardığı-
nızda artık üstünüzde bir Tanrı yoktur. Yalnızca böyle bir kişi diğer 
insanlara, diğer yaşayan varlıklara karşı saygı besleyebilir çünkü 
bunların hepsi kendisi kadar gizemlidir; farklı ifadeler, çeşitlilik-
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ler yaşamı daha zengin kılar. Kişi bilincinin ayırdına vardığında en 
son noktaya erişmiş olur. Size bedeninizi sevmeyi öğretmeyen bir 
eğitim, bedeninize karşı sevecen davranmayı, onun gizemlerine 
ulaşmayı, bilincinize ulaşmayı öğretemez.

Beden açılan kapıdır, beden atlama taşıdır.

REÇETELER

Zırhlardan kurtulmak

Üstünüzde bir zırh taşımaktasınız. Bu sadece bir zırh değil, o sizi 
sarmıyor, ona sarılan sizsiniz. Bunun farkına vardığınızda onu çıka-
rabilirsiniz. Böylece zırh ölür: eğer onu giymezseniz yok olacaktır. 
Yalnızca onu giymekle kalmıyor aynı zamanda sürekli onu besle-
yip geliştiriyorsunuz.

Her çocuk sıvıdan oluşur. İçinde hiçbir donmuş kısım yoktur, 
tüm beden tek bir organik bütündür. Baş önemli değildir ve ayak-
lar önemli değildir. Aslında hiçbir ayrışma yoktur, hiçbir uyumsuz-
luk yoktur. Uyumsuzluklar daha sonra oluşur. Zamanla baş dizgin-
leri ele alır, patron olur ve tüm beden bölümlere ayrılır. Bunların 
bazıları toplum tarafından benimsenir, bazıları da benimsenmez. 
Kimi bölümler toplum için tehlike oluşturur ve neredeyse yok 
edilmeleri gerekir. Asıl sorun burada ortaya çıkar.

Bu yüzden bedeninizin sınırlarını duyumsarken dikkatli olma-
nız gerekir.

Sadece üç şey yapın. Bir: yürürken ya da otururken veya herhan-
gi bir şey yaparken, derin bir nefes verin. Burada önemli olan nefes 
almak değil, nefes vermektir. Bu yüzden derin bir nefes verin, solu-
ğunuzu elinizden geldiği kadar boşaltın. Ağzınızdan nefes verin ama 
bunu yavaş yavaş yapın. Bu ne kadar uzun sürerse o kadar iyi olur çün-
kü daha fazla soluk verirsiniz. Bedeninizdeki tüm hava dışarı atılınca 
beden nefes alır; siz nefes almayın. Nefes vermek yavaş, nefes almak 
hızlı olmalı. Bu göğsün yakınındaki zırhın konumunu değiştirecektir.
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İkinci olarak: eğer biraz koşmaya başlarsanız bu yararlı olur. 
Kilometrelerce değil sadece bir kilometre koşmamız yeterli. Ba-
caklarınızdaki yükün azaldığını fark edin. Eğer özgürlüğünüz faz-
lasıyla kısıtlanmışsa şunu yapmanız, bunu yapmamanız, şöyle 
olmanız, böyle olmamanız, şuraya gitmeniz, buraya gitmemeniz 
söylenmişse bacaklarınızda zırh var demektir. Bu yüzden koşma-
ya başlayın ve aynı zamanda nefes vermeye yoğunlaşın. Bacakla-
rınızı yeniden sahiplenir ve onları akışkan hale getirirseniz olağa-
nüstü bir enerji akımı oluşturursunuz.

Üçüncü olarak: gece yatmaya hazırlanırken giysilerinizi çıkarın 
ve onları çıkarırken yalnız giysilerinizi değil, zırhınızı da çıkardığı-
nızı hayal edin. Bunu gerçekten yapın. Zırhı çıkarın ve derin bir 
nefes alın ve sonra zırhsız olarak, bedeninizin üstünde hiçbir şey 
olmadan, hiçbir kısıtlama olmadan uykuya dalın.

Serbest düşüş

Her gece bir iskemleye oturun ve başınızı geriye atın, gevşeyin ve 
rahatlayın. Ensenizde herhangi bir gerilme olmaması için bir yas-
tık kullanabilirsiniz. Sonra alt çenenizi serbest bırakın —kendinizi 
sıkmayın ki ağzınız hafifçe aralansın— ve burnunuzdan değil ağzı-
nızdan nefes alın. Ama nefes alış şekliniz değişmemeli, tamamen 
doğal olmalı. İlk birkaç nefeste zorlanabilirsiniz. Çok az soluk alıp 
veriyor olabilirsiniz ama olması gereken de bu. Ağzınız açık kalsın, 
gözleriniz kapalı olsun ve dinlenmeye geçin.

Sonra bacaklarınızın gevşediğini hissetmeye başlayın, sanki 
eklemlerinden ayrılıp gidiyor gibi olsun. Onların tamamen yok 
olup gittiğini —kesilip ayrıldığını hissedin— ve sonra sadece 
bedeninizin üst tarafının kaldığını düşünün. Bacaklar artık yok-
tur.

Ve sonra eller: her iki elin de gevşediğini ve sizden ayrıldığını 
düşleyin. Hatta sizden ayrılırken çıkardıkları “çıt!” sesini dahi du-
yabilirsiniz. Artık elleriniz yok, onlar öldü ve başka bir yere gitti. 
Artık sadece gövde kaldı.
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Sonra başla ilgili düşünmeye başlayın, baş da gitmekte, başı-
nız kesilmekte ve baş sizden ayrılmakta. Onu gevşek bırakın, ister 
sağa ister sola dönsün, bu sizin elinizde değil. Yalnızca onu gev-
şek bırakın, başınız sizden ayrıldı.

O zaman geride yalnızca gövde kalıyor. Yalnızca bunun varlığı-
nı hissedin, yalnızca göğsünüz ve karnınız.

Bunu en az yirmi dakika sürdürün ve sonra uyuyun. Bu, uykuya 
dalmadan hemen önce yapılmalı. Bunu en az üç hafta uygulayın.

Huzursuzluğunuz sona erecek. Bu bölümleri ayrı parçalar ha-
linde algıladığınızda sadece gerekli bölümler kalacak, böylece 
tüm enerji bu gerekli bölümlere dolacaktır. Gerekli bölümler gev-
şeyecek ve enerji bu kez daha orantılı biçimde tekrar bacaklarını-
za, ellerinize ve başınıza doğru akacaktır. 

Boğazı temizlemek

Eğer çocukluğunuzdan beri kendinizi gerektiği gibi ifade edeme-
mişseniz, istediğinizi söyleyememiş, yapmak istediğinizi yapama-
mışsanız bu dile getirilemeyen enerji boğazınıza takılı kalır. Bo-
ğaz ifade merkezidir: sadece bir şeyler yutma merkezi değil aynı 
zamanda bir şeyleri ifade etmek için yararlanılan bir merkezdir. 
Oysa çoğu insan boğaz merkezini bir şeyler yutmak için kullanır. 
Bu onun işlevinin yalnızca yarısıdır ve daha önemli olan diğer ya-
rısı atıl kalmaktadır.

Dolayısı ile eğer kendinizi daha iyi ifade etmek istiyorsanız 
yapmanız gereken bazı şeyler var.

Eğer birini seviyorsanız ona söylemek istediklerinizi dile geti-
rin, bunlar aptalca bulunsa dahi konuşun. Bazen aptalca davran-
mak yararlıdır. İçinizden geçenleri anında dile getirin, bastırma-
ya kalkışmayın. Eğer birini seviyorsanız, bunu bütün benliğinizle 
yapın, kendinizi denetlemeye kalkmayın. Eğer öf kelendinizse ve 
bir şeyler söylemek istiyorsanız ağzınıza geleni söyleyin. Yalnız-
ca soğukkanlı bir öf ke zararlıdır —çılgın öf ke ise asla— çünkü 
soğukkanlı öf ke gerçekten tehlikelidir. İnsanlara öğretilen ise: öf 
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kelendiğiniz zaman bile soğukkanlı davranmaktır oysa o zaman 
bu zehir sizin sisteminizde hapsolur. Kimi zaman her türlü duy-
gunun etkisi altında bağırıp çağırmak ya da benzeri davranışlarda 
bulunmak yararlıdır.

Her gece sadece oturup sallanmaya başlayın. Bu sallanma sı-
rasında bir yana meylettiğinizde o taraftaki kalçanız yere değmeli 
bu yüzden sert bir yere oturun. Her defasında yalnızca bir kalça 
yere değmelidir, her ikisi birden değil.

Bu omurganın son omuruyla enerjiye ulaşmak için kullanılan 
çok eski tekniklerden biridir.

Eğer boğazınıza bir şey takılmışsa orada bir miktar enerji bu-
lunmaktadır ve siz bu enerjiyi kontrol edememektesiniz, daha 
fazla yere gereksiniminiz var. Kontrolünüz azaldıkça enerji artar 
ve onu denetleyemezsiniz, dolayısıyla bent yıkılır. Bu hareketi on 
beş-yirmi dakika sürdürün.

Bu alıştırmanın onuncu dakikasından sonra sadece sallanıp 
“Allah, Allah” demeye başlayın. Bir yana sallanırken “Allah” de-
yin, sonra öbür yana doğru sallanırken “Allah” deyin. Zaman için-
de daha fazla enerji kazandığınızı fark edeceksiniz ve “Allah”lar 
daha yüksek sesle çıkmaya başlayacak. On dakika sonra neredey-
se “Allah” diye haykırdığınızı göreceksiniz. Terlemeye başlarsınız: 
enerji giderek daha da artar ve “Allah! Allah”lar çılgınca çığlıklara 
dönüşür. Su taşınca us yiter.

Bu iki kelime çok yararlı, harflerinin sayısı aynı! Bir yönden 
okursanız “su” oluyor, tersinden okursanız da “us”!

Bu hoşunuza gidecek. Garip gelebilir ama bundan hoşlanacak-
sınız. O zaman da bunu iki kez yapabilirsiniz, sabahları da: yirmi 
dakika sabah, yirmi dakika da akşam.

Karnı rahatlatmak

Sabahları bağırsaklarınızı boşalttıktan sonra kuru ve sert bir havlu 
alarak karnınızı ovalayın. Karnınızı içeri çekin ve sertçe ovalayın 
ama göbek çukuruna dokunmayın. Masaj yapıyormuş gibi sert 




