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Bu yeni verilerin ilgi alanı o denli geniş ve kapsamlıdır ki, 
insan psikolojisi, psikopatolojisi (ruhsal hastalıkları) ve tera-
patik (tedavi edici) süreçler konusundaki görüşlerimizde bir 
devrim yaratabilir. Gözlemlerden bazıları, önemleri bakımın-
dan, psikoloji ve psikiyatrinin çerçevesini aşmakta ve Batı 
biliminin yürürlükte olan Newtoncu-Kartezyen modeline 
ciddi biçimde meydan okumaktadır. Bu görüşler insan yapı-
sı, kültürü, tarihi ve gerçeği konusundaki imgelerimizi etkin 
bir biçimde değiştirebilir.

Dr. Stanislav Grof’un
The Adventure of Self-Discovery (Kendini Bulma Serüveni) 

adlı kitabından holografik olaylar üzerine görüşleri
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TEŞEKKÜR

Yazmak her zaman işbirliği gerektiren bir çabadır ve bu kita-
bın ortaya çıkmasında pek çok insan çeşitli yönlerden katkıda 
bulunmuştur. Burada her birinin adını anmak olanaksız ama 
birkaçından özellikle söz etmem gerekiyor:

Zamanlarını ve düşüncelerini cömertçe bağışlayan felse-
fe doktoru ve fizik profesörü David Bohm ve nörofizyoloji 
profesörü Dr. Karl Pribram olmasaydı bu kitap hiçbir zaman 
yazılamazdı.

Lisansüstü bilim öğrencisi Barbara Brennan, tıp doktoru 
Larry Dossey, felsefe doktoru Brenda Dunne, felsefe dok-
toru Elizabeth W. Fenske, Gordon Globus, Jim Gordon, tıp 
doktoru Stanislav Grof, tıp doktoru Francine Howland, fel-
sefe doktoru Valerie Hunt, felsefe doktoru Robert Jahn, fel-
sefe doktoru Ronald Wong Jue, Mary Orser, felsefe doktoru 
F. David Peat, felsefe doktoru Elizabeth Rauscher, Beatrica 
Rich, felsefe doktoru Peter M. Rojcewicz, felsefe doktoru 
Abner Shimony, tıp doktoru Bernie S. Siegel, tıp doktoru 
T. M. Srinivasan, Whitley Strieber, Russel Targ, felsefe 
doktoru William A. Tiller, tıp doktoru Montague Ullman, 
felsefe doktoru Lyall Watson, tıp ve felsefe doktoru Joel L. 
Whitton, felsefe doktoru Fred Alan Wolf ve Richard Zarro 
da zamanları ve düşünceleriyle kitaba cömertçe katkıda 
bulunmuşlardır.

Carol Ann Dryer dostluğunu, sağduyusunu ve desteğini 
vermiş ve sırası geldiğinde sonsuz cömertliğiyle engin yete-
neğini sunmuştur.
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Felsefe doktoru Kenneth Ring saatler boyu süren harika 
konuşmalarıyla katkıda bulunmuş ve bana Henry Corbin’in 
yazılarını tanıtmıştır.

Felsefe doktoru Stanley Krippner, holografik tasarımla 
ilgili her yeni düşünceyi bana telefonla ya da bir notla bildir-
miştir.

Felsefe doktoru Terry Oleson, zaman ve “kulağın içindeki 
küçük adam” adlı taslağını kullanmam için izin vermiştir.

Felsefe doktoru Michael Grosso, esin veren konuşmalarıy-
la ve mucizeler hakkında yazılmış birçok başvuru kitabıyla 
başa çıkabilmem konusunda bana yardımcı olarak katkıda 
bulunmuştur.

Noetik*1 Bilimler Enstitüsü’nden Brendan O’Regan muci-
zeler bölümüne önemli katkılarda bulunmuş ve bu konuda 
bilgilenmeme yardımcı olmuştur.

Eski dostum felsefe doktoru Peter Brunjes, bulunması zor 
olan birçok başvuru kitabını edinebilmem için üniversite iliş-
kilerini devreye sokmuştur.

Judith Hooper, holografik düşünce konusundaki geniş 
koleksiyonundan bana sayısız kitap ve makale sağlamıştır.

New York’taki Holografi Müzesi’nden lisansüstü bilim 
öğrencisi Susan Cowles, kitaba koyacağım çizimleri seçmeme 
yardımcı olmuştur.

Kerry Brace, Hindu düşüncesine uyguladığı holografik 
tasarımla ilgili görüşlerini benimle paylaşmıştır. Bu kitabı, 
Yıldız Savaşları filmindeki Prenses Leia’nın hologramıyla 
açma düşüncesini onun yazılarından edindim.

Brain/Mind Bulletin (Beyin/Zihin Bülteni) kurucusu, 
holografi kuramının önemini en önce anlayan ve bu konuyu 
ele alan ilk yazarlardan olan Marilyn Ferguson da zamanı 
ve düşünceleriyle cömertçe katkıda bulunmuştur. Dikkatli 
okurlarım, “Evren Bir Hologramdır” adlı bölümün sonunda 

* Noetik: Aklı, zihni ve şuur hadiselerini konu alan bilim. (Çev. n.)
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Teşekkür

evrenin görünümüyle ilgili olarak yaptığım özetin, görüşleri 
bir arada incelenen Bohm ve Pribram’ın vardığı sonuçlardan 
hareket etmekle birlikte, gerçekte Ferguson’un The Aquarian 
Conspiracy (Kova Burcu Komplosu) adlı çok satan kitabında 
aynı duyguları betimlemek için kullandığı sözlerden pek de 
farklı olmadığının farkına varacaktır. Bu, holografi düşün-
cesini farklı ve daha iyi sözcüklerle özetlemek konusundaki 
yetersizliğim nedeniyle, Ferguson’un bir yazar olarak sahip 
olduğu açık ve özlü üsluba bir alkış olarak görülmelidir.

Amerikan Psişik Araştırmalar Derneği çalışanları başvuru 
kitaplarını, kaynaklarını ve ilgili kişilerin adlarını elde etme-
me yardım ederek katkıda bulunmuşlardır.

Martha Visser ve Sharon Schuyler kitapla ilgili araştırma-
larda yardım etmişlerdir.

Bütün bunları başlatan ilk makaleyi yazmamı ben-
den istemiş olan ilk kişi Village Voice gazetesinden Ross 
Wetzsteon’dur.

Simon & Schuster’den Claire Zion, holografik düşünceyle 
ilgili bir kitap yazmamı ilk öneren kişi olmuştur.

Lucy Kroll ve Barbara Hogenson bulabileceğim en iyi 
yöneticiler olmuştur.

Harper Collins’den Lawrence P. Ashmead bu kitaba 
inanmış ve John Michel nazik ve sağduyulu editörlüğüyle 
katkıda bulunmuştur.

Dalgınlıkla sözünü etmediğim kişiler kaldıysa özür dile-
rim. Bu kitabın doğmasına katkıda bulunmuş olan ve burada 
sözü edilen, edilmeyen herkese en içten teşekkürlerimi suna-
rım.
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