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İthaf
Bu kitap, Newton Enstitüsü’nde zor bir sanatın uygulama-
cıları olan otuz iki yazara hikâyelerindeki etkileyici ve içten 
anlatımları nedeniyle ithaf edilmiştir. Bireysel hikâyelerini bu 
kitapta aktarmamıza izin vererek insanlığın yararına sunan 
bu YAY pratisyenlerinin cömert ve cesur danışanlarına da te-
şekkür borçluyuz.

Teşekkür
Bu vakaların iki sıra dışı yardımcı editörü olan Angela No-on 
(uluslararası) ve Trish Casimira’ya (Amerikalı) yetenekleri, ka-
rarlılıkları ve kendilerini bu faydalı çalışmaya adamaları nede-
niyle en içten teşekkürlerimi sunarım. Bu kitap onlar olmadan 
asla gün yüzüne çıkamazdı. 

Son olarak, çalışmalarıma yıllar boyunca verdikleri şaşmaz 
destekten dolayı yayımcım Llewellyn Worldwide’a ve çalışan-
larına en derin şükranlarımı sunmak isterim. Llewellyn’in, ka-
muoyunun ruhi keşifler ve öbür dünya alanlarında hipnotera-
pi yoluyla aydınlatılmasında, dünyanın en büyük metafizik / 
Yeni Çağ kitapları yayımcısı olarak yaptığı katkılar çok büyük-
tür. En baştan itibaren çalışma arkadaşlarım olan yayınevinin 
sahipleri Carl ve Sandra Weschcke’nin kararlı çabaları olmasa 
bu kitapta aktarmaya çalıştığım ruhani mesajların, dünyanın 
heryerinden okurlara erişmesi mümkün olamazdı. Onlara her 
zaman minnettar kalacağım.

Ve, her zaman olduğu gibi, bu çalışmayı da olası kılan des-
teği, sevgisi ve anlayışı için eşim Peggy’ye sonsuz şükranları-
mı ifade etmek isterim.



 

Anladım ki, biri öldüğünde
Ruhu yeryüzüne geri döner;
Bir başka anadan doğup
Sıradaki yeni bir bedeni üstüne giyer.
Daha sağlam ciğerler ve daha aydınlık bir beyinle
O eski ruh yine yollara düşer.

—John Masefield
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GİRİŞ

Yunan Filozof Iamblichus, MS dördüncü yüzyılın erken dö-
nemlerinde, “Ruhunun kilidini açabilen birey özgürleşir,” 
diye yazmıştır. 

Her birimiz, reenkarnasyon güçlerinin bir sonucu olarak, 
yeryüzündeki geçmiş fiziksel yaşamlarımızın olduğu kadar, 
bu yaşamlarımız arasındaki ruhani deneyimlerimizin de 
ürünleriyiz. Bu gezegendeki herkesin ruhu, önceki karma-
ların birçok kaynaktan beslenen neden sonuç etkilerini üze-
rinde taşır ve bu güçler şimdiki duygu ve davranışlarımız 
üzerinde etkili olur. Neticede, dışarda işlevlerimizi belki de 
normal olarak sürdürür gibi görünsek de, aslında derinleri-
mizde gelenekçi tıp doktorlarının, ruh sağlığı profesyonelle-
rinin ve hatta bizzat kendimizin maskelediği kökleşmiş meta-
fizik dürtülerin sıkıntısını yaşarız. Şimdiki yaşamlarımızdaki 
akıldışı yönelimlerimizi kavrayamadığımızda bizleri zorla-
yan olaylar deneyimleriz. Bu tuhaf duyguların ardındaki ne-
denler tipik olarak bilinç yüzeyimizin çok derinlerinde ve 
bilinemez haldedirler. Çoğu insan içlerindeki bu şeytanları 
ortaya çıkarmak için bir şeyler yapmak ister ama onları bul-
mak için nereye bakması gerektiğini bilemez.

Bu kitap, bilinçdışı zihinde gizlenmiş ve insanları iyileşti-
rebilecek özellikleri olan bu kutsal bilgilerin kilidini hipnoz 
yoluyla nasıl açıp kendi kendimize keşfedebileceğimiz hak-
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kındadır. Hipnoz uygulanan kişilerin geçmiş enkarnasyonla-

rı ve ölümden sonraki yaşamlarıyla ilgili deneyimler burada 

detaylı bir şekilde aktarılıyor. Bu deneyimlerin çeşitli temel 

psikolojik sorunların anlaşılmasında nasıl kilit bir rol oyna-

dıkları ve bunların bilinç üzerindeki olumlu etkileri görüle-

biliyor. Böylece yeniden kazanılan bu ruhani anılar onların 

yaşamlarına daha büyük bir anlam ve güç katıyor. Bu kitap, 

varoluşlarındaki düzen ve tasarımı görmek isteyen insanlara 

yeni bir umut ve esin kaynağı oluyor. 

İkinci Yaşamın Sırrı’nda yer alan vakalar, ruhani geri dö-

nüş ve yaşamlar-arası-yaşam (YAY) hakkında uzmanlaşmış 

bir hipnoterapist grubunun danışanlarıyla ilgili. Danışanların 

büyük çoğunluğu ruhani amaçlarıyla ilgili nedenlerle rande-

vu alırlar. Bununla beraber, bu kitapta aktarılan hikâyelerde 

özel çözümler isteyen çok daha sorunlu temel çatışmalar yer 

alıyor. Bu dokunaklı hikâyelerin yazarları, hipnoz uygulanan 

kişilerin genellikle üç dört saat sürebilen derin trans halinde 

oldukları eşsiz hipnoterapi süreçleri deneyimlediler. Eliniz-

deki bu kitap, YAY hipnoterapisinin yaşam dönüştürücü fay-

dalarına adanmış gözlem çalışmalarını belgeleme konusunda 

seçkin bir yaklaşıma sahip. Bu arada, bu kitaptaki hikâyelerin 

her yıl Newton Enstitüsü’nün genel üyeleri tarafından online 

olarak gözden geçirilmiş ve rapor edilmiş olan çok sayıdaki 

vakanın sadece küçük bir bölümü olduğunu da belirtmeli-

yim.

Buradaki bütün yazarlarımız bize gerçek bir danışan va-

kasının tarihini sunuyor. Takma isimler danışanların kişisel 

bilgilerinin korunması amacıyla onların izinleri alınarak kul-

lanıldı. Bu hikâyeler, danışanın sorununu aktarması, konula-

rın nasıl ortaya çıkarıldığı ve sonra ruhani geri dönüşle onla-

rın çözüme kavuşturulması hakkındaki aktarımlarla başlıyor. 
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Sonra, YAY deneyiminin faydaları hakkında oturum sonrası 
danışanla yapılan görüşmelerle de sonlanıyor.

Biz, her ne kadar bu hikâyeler için sınırlı bir yer ayırmış 
olsak da, aslında YAY uygulayıcıları her bir bireysel vaka için 
çok kapsamlı çalışmalar yapıyorlar. Terapatik inceleme, ru-
hun ilgili enkarnasyonlarının tarihinin ve özellikle de ruhani 
dünyadaki ruhsal yaşamlar arasındaki varoluşların gözden 
geçirilmesi suretiyle icra ediliyor. Gelecek yaşam için gerekli 
karmik dersler de işte burada formüle ediliyor. Böylece, danı-
şanın dünyada yaşadığı şimdiki sorunlar hem fiziksel (insani) 
hem de ruhani (ruhsal) unsurlar göz önüne alınarak analiz 
edilmiş oluyor.

Potansiyel danışanların kendileriyle çalışacak iyi eğitimli 
YAY hipnoterapistleri bulabilmeleri, ruhlar âlemindeki ge-
çişlerinin etkili olabilmesi açısından temel önemdedir. Onlar 
ruhlar âlemindeyken, yanlarında deneyimli danışmanların 
olmasının çok faydalı olduğu sayısız örnekle kanıtlanmıştır. 
Bu faydalardan sadece birinden örnek olarak bahsedeceğim. 
Çok nadir olarak, bir danışan başlangıçta ruhani dünyada 
kendisini tehdit eden şeyler gördüğünü haber verebilir. Tipik 
olarak, böyle rahatsız edici bir söylem geliştiğinde bu eğitimli 
ve yetenkli bir YAY uzmanı için iki şeyden biri anlamına ge-
lir. Bu, söz konusu kişinin ya cehennemle ilgili dini inançları, 
ya da bir bakıma öbür dünyada hiç varolmadıkları bile söyle-
nebilecek olan kötü ruhlarla ilgili önyargıları nedeniyle, bilin-
cinin yaptığı bir müdahaledir. Bunlar önceki batıl inançlarla 
ilgililerdir. Binlerce vaka üzerinde yaptığımız tüm araştırma-
lar, bize öbür dünyanın aslında bir sevgi ve şefkat, bağışlan-
ma ve adalet âlemi olduğunu çok net olarak göstermiştir.

Danışanın kendi ruhuna özgü kozmik hesaplaşmaları 
sembolize eden karmik formlara ait içgörüler, daha gelenek-
sel ve çözümü güç sorunlardır. Burada, deneyimli ve iyi eği-
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tim almış bir pratisyen, bu deneyimleri söz konusu öznenin 
ruh rehberi ve ruhani düzlemdeki üstatları tarafından kur-
gulanan derslere ait mecazi senaryolar olarak algılayabilirler. 
Bununla beraber, danışanın kafası karışmış olabilir ve başlan-
gıçta bu belirmelerin gerçekte ne olduklarını yorumlaması 
mümkün olmayabilir. Bu nedenle, danışan oturumda belire-
cek olan yeni şeyleri kasıtlı olarak engelleyebilir. Böyle vaka-
larda, YAY hipnoterapistleri danışanın kendini keşif sürecine 
bu tür müdahaleler yapmasının önüne geçmek için çalışma 
yapabilirler.

Rahatlatıcı önlemler kesinlikle danışanların zihinlerini 
karıştıracak şeyler olmamalıdır. Onların, daima daha de-
rin bir transa geçerek alınan ruhani mesajlarla ilgili sorula-
rına yanıt aramaları teşvik edilmelidir. Süreçlerinin özgün 
ilerleme hızına uygun bir zaman tanındığında, danışanlar 
varlıklarının bir geçiş ayini –ruhun nihai aydınlanma süreci–  
içinde olduğunu göreceklerdir. Bu hem YAY uzmanı hem 
de danışan açısından duygusal ve dışavurumsal bir süreç-
tir. Ancak, sadece bir YAY oturumu bile, kendini-tanıma ve 
kutsal planın bireysel tezahürleri açısından devasa boyut-
larda ödüllendiricidir.

Michael Newton Yaşamlar Arası Yaşam Hipnoterapisi Ens-
titüsü (TNI) üyesi olan bütün yazarlarımız, sanatlarını Amerika 
kıtası dışında, Avrupa, Asya, Güney Afrika ve Avusturalya’da 
da icra ediyorlar. Okulumuzdaki eğitim modeli, Los Angeles’da 
üzerinde çalıştığım yüzün üzerindeki vakada yıllar boyunca 
edindiğim deneyimlerimden devşirilerek geliştirilmiş sistemli 
bir metodolojiye sahiptir. Bu vakaların detayları önceki kitapla-
rımda aktarılmıştır. Geçmiş yaşam (GY) dönüşleri ve gelenek-
sel hipnoz uygulamalarına yönelik çok sayıda okul bulunuyor. 
Bununla beraber, yoğunlaştırılmış yaşamlar-arası-yaşam eği-
tim programına odaklanan haftalık programları ilk defa sunan 
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kuruluşumuz, bir yandan da profesyonellere yönelik olarak 
hipnoz eğitim programına sahip olan tek okul olma özelliği-
ne sahip. Yetenekli YAY uzmanlarından uygulamalı teknikle-
ri öğrenmeye dünyanın her yerinden öğrenciler gelir. Eğitim, 
onların birbirlerini geçmiş yaşamlarına ve yaşamlar arasında 
var olan ruhsal âlemdeki varoluşlarına zihinsel olarak geri gö-
türdükleri uygulamalı dersleri de içeriyor. YAY öğrencilerinin 
eğitim aktiviteleri, bir yandan zorlu ve çaba isteyen ama bir 
yandan da eğitim boyunca kendi ruhani içgörülerini de dene-
yimledikleri çok keyifli ve canlı çalışmalardır.

Bu kitabın yazarları, ben kendileriyle eğitim çalışmala-
rımızda karşılaşmadan önce de zaten eğitimli ve deneyimli 
hipnoterapistlerdi. Bu bakımdan, onların mezuniyetlerinden 
ve sertifikalarını almalarından sonra kendi yeteneklerini ve 
tekniklerini ruhani geri dönüş uygulamalarında kullanmaya 
devam etmeleri anlaşılabilir bir şeydir. Bizim YAY modeli-
mizi onların hepsinin de, kullandıkları görülüyor. Bununla 
beraber, bu kitapta hikâyelerine yer verilen hipnoterapistleri-
mizin ölümden sonraki yaşam anılarını ortaya çıkarma işinde 
insanlara yardımcı olurlarken kendilerine özgü farklı yön-
temler kullandıkları da anlaşılıyor. Bana göre, TNI mezunla-
rı bizim ruhani paradigmamıza keşfettikleri yeni gerçeklerle 
katkılarda bulundukları kadar, bir yandan da kendilerinden 
öncekilerin bulgularını da tutarlı bir şekilde uyguluyorlar. 
Böylece, aktarılmakta olan YAY vakaları boyunca öbür dün-
ya hakkındaki anılara ait ortak noktaların bu kitapta nasıl da 
örülmekte olduğunu gözlemlemiş olacaksınız. Diğer yandan, 
bu hikâyeler her bir vaka için bir arka plan bilgisini de içeri-
yor. Kuruluşumuzun uluslararası ağında bulunan bu yazar-
lar ve pek çok diğer sertifikalı YAY pratisyenlerinin erişim 
bilgilerine www.newtoninstitute.org adresindeki web site-
mizden ulaşabilirsiniz.
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İnsanların bir kısmı, bize ruhani yaşama olan merakların-
dan dolayı başvuruyor ama belirgin bireysel nedenlere sahip 
olabilen çok sayıda danışanımız da var. Bunlar, örneğin bir 
çocuğunu kaybetmiş bir kişinin bu durumu anlayabilme is-
teği olabildiği gibi, duygusal ya da davranışsal endişeler ya 
da ölüm korkusu gibi geleneksel sağaltım yöntem ve araçla-
rıyla kişilerin kendilerinin çözemedikleri nedenler de olabili-
yor. Bize gelen insanlar farklı yaşam tarzlarından olabilirler 
ve köktenci dini itikatlardan ateizme kadar çok değişik inanç 
sistemlerinden gelebilirler, ancak onlar bir kez derin hipnoza 
girdiklerinde hepsi de tuhaf bir şekilde hep benzer bir öbür 
dünya kapsam ve algısına sahip oluyorlar. Daima evrensel 
bir düzen ve amaç sergileyen aşkın tasarımın azameti, çalış-
malarımıza her zaman anlam katıyor.

Yıllar boyunca kamuoyu önündeki sunumlarım esnasında 
edindiğim izlenimlere göre, daha bireysel yeni bir ruhanilik 
arayışı içinde olan insanların oluşturduğu gruplar bütün kül-
türlerin içinde hızla büyüyorlar. İçsel zihinden kaynaklanan 
ruhani keşifler, dışarıdan bir dini müdahalenin olmadığı ya 
da kurumsal bir ilişkiyle kopyalanamayacak olan bireysel ger-
çeklerden kaynaklanırlar. Bu tür ruhani deneyimleri yaşayan 
insanlar, insanoğlunun eylemleri ve kaderine hiç de kayıtsız 
olmayan bir evrensel bilinçle karşılaşıyorlar. Kendilerine özel 
olarak atanmış olan bireysel ruh rehberlerini tanıyorlar. Bu ki-
şilerin YAY deneyimlerini yaşadıkları gruplarında bir yandan 
ruh kardeşleri ve refakatçileriyle karşılıklı etkileşim içinde ol-
maları ve bir yandan da onlara özel olarak atanan ruh rehberle-
rini tanımaları gelişen bu fikirlere katkıda bulunur. Bu tür içsel 
tezahürlerden elde edilen bilgiler yaşam dönüştürücü etkide 
bulunup yeryüzündeki varoluşlarının nedenlerini anlamaya 
çalışan ortalama insanların sorunlu zihinlerini rahatlatır. Bura-
da sunulan vakalarla yansıtılmak istenen şeyler de işte budur.


