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Evrenin Ruhu için ne dediler?

Evrenin Ruhu, din, felsefe, bilim ve tinselliğin kesiştiği noktanın 

kapsamlı ve kışkırtıcı bir incelemesi. Fizikçi Fred Alan Wolf ku-

antum fiziğinin ruhun varlığını nasıl kanıtladığını net bir şekil-

de gösteriyor.

—Angeles Anim, Ph. D., kültürel antropolog.

The Four-Fold way ve Signs of Life kitaplarının yazarı

Ruhun doğası ve evrendeki yeri konusundaki bu büyüleyi-

ci keşif, din ve bilimin, bedenle ruh arasındaki ayrımın bir ya-

nılsama olduğunu savunan çarpıcı, yeni bir sentezini yapı-

yor. Ruh dediğimiz şey de aslında, yeniden tanımlanan fizik-

sel dünyanın bir parçasıdır. Aristoteles mantığı, Çin tıbbı, ku-

antum fiziği gibi çok farklı gelenekleri ele alan Fred Alan Wolf, 

fiziksel âlemin görebildiklerimizle, tespit edebildiklerimiz-

le sona ermediğini, bugüne dek gözlerden ırak kalan ruhun 

Tanrı’nın şarkısını söylediğini, engin ve bilinçli bir âleme uzan-

dığını sergileyen anlaşılır, çekici bir tablo çiziyor. Hayranlık 

uyandırıcı bir sentezin ve kavrayışın ürünü olan bu kitap Fred 

Alan Wolf’un zaferi, şaheseri olarak nitelenebilir.

—Whitley Strieber, Comtnunion kitabının yazarı
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Wolf, her zaman olduğu gibi, fiziği sistemli ve anlaşılır bir 
şekilde yorumlayarak esrarlı konuların anlaşılmasını sağla-
yan bir köprü kuruyor.

—Booklist

Ruhun gizeminin fiziğin ufuklarını açtığı akıllara durgunluk 
veren bir yer var. Fred Alan Wolf son kitabı Evrenin Ruhu’nda 
bizi işte buraya götürüyor. Wolf, Antik Mısır’daki “ka” 
kavramından, fütürist nanoteknolojik dirilişe kadar baktığı 
her yerden yepyeni bakış açıları ve şaşırtıcı spekülasyonlar 
çıkarıyor. Ruhun yeni fiziğini ortaya çıkaran Wolf’u yeni 
Thales olarak görmek mümkün. Bu kitap zihninizi açacak, 
ruhunuzu ateşleyecek.

—Michael Grosso, Ph. D. of The Millennium Myth 
ve Frontiers of the Soul kitaplarının yazarı

Gündem yaratan, aklı başında ve çekici bir kitap...

—Kirkus Reviews

Wolf, ruhu mercek altına alıyor, benlikten farkını, iyilik ve 
kötülük üzerindeki etkisini araştırıyor. Hem kuantum fiziği-
nin “hem/hem” dünyasını aydınlatıyor hem de ruhun tinsel 
ve bilimsel temellerini ortaya çıkarıyor. Kütüphanelerin, hem 
bilim insanlarını hem inançlı insanları hem de kuşkucuları 
bir keşfe davet eden bu kitabı koleksiyonlarına eklemelerin-
de fayda var. Hem gelenekçiler hem de yeniçağ düşüncesini 
benimseyenler bu kitapta çarpıcı yönler bulacak.

—Library Journal

Evrenin Ruhu, Fred Alan Wolf’un insanın var oluşunun derin-
liklerini araştırma çabasının doruk noktası. Bu kitap, ölümden 
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sonraki yaşama dair soruların yanıtının kuantum fiziğinde 
bulunabileceğini gösteriyor. Wolf, Batı toplumunun temel 
sorununun Şamanların ruh yitimi dediği durum olduğunu 
belirterek, ruhumuzu kazanmanın yolunun içimizdeki kutsal 
hisleri diriltmek olduğunu söylüyor.

—Association for Humanistic Psychology Newsletter

Fred Alan Wolf kendisini danışman fizikçi, yazar ve eğitimci 
olarak görüyor. Ancak bizce yazar yeni bir unvan kazandı: 
Köprü kurucu... Wolf, bu kitabıyla, birbirinden apayrı, uzlaş-
maz gibi görünen iki dünyayı bir araya getiriyor. Bu asil giri-
şim, aynı zamanda C. S. Lewis’den günümüze uzanan seçkin 
bir edebi geleneği yansıtıyor.

—San Francisco Chronicle
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