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Dr. Stephen T. Sinatra, Tıp doktoru (Amerikan Kardiyoloji Akademisi Üyesi, Ame-

rikan Beslenme Akademisi Üyesi), kalp hastalığını tedavi etme, önleme ve iyileştir-
mede kırk yıllık klinik tecrübeye sahip, kurul onaylı bir uzman kardiyolog ve sertifika-
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birleştirmeye odaklanmıştır. Sinatra, Amerikan Kardiyoloji Akademisi üyesi, Connec-
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cut) Memorial Hastanesi Kardiyoloji ve Tıbbi Eğitim Bölümü eski başkanıdır.

Martin Zucker, otuz beş yıldan fazla bir süre doğal şifa, zindelik ve alternatif tıp üze-
rine kapsamlı yazılar yazmıştır. Bir düzineden fazla kitabın ortak ya da gizli yazarıdır. 
Son kitapları arasında Move Yourself ve Reverse Heart Disease Now (ikisi de John Wi-
ley & Sons, 2008), Natural Hormone Balance for Women (Pocket Books, 2002), The Mi-
racle of MSM (Berkley Trade, 1999), Preventing Arthritis (Berkley Trade, 2002) ve The 
Veterinarians’ Guide to Natural Remedies for Dogs/Cats (Three Rivers Press, 2000) 
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Aylin Çetinkaya, 1975 yılında İzmir’de doğdu. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 
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Topraklanma’nın ilk zamanlarında bana çok ama çok yardımcı olan 
Kay Wilson ve onun gerçekten özel bir şey olduğunu görerek devam 
etmem ve bu bilgiye son derece ihtiyaç duyan dünyaya onu sunmam 
için gerekli cesareti ve desteği veren pek çok iyi insanın anısına.

— CLINTON OBER

Hayatının altı yılını mahveden ve neredeyse ölümcül olan elektro-
manyetik kirliliğin üstesinden Topraklanma sayesinde gelerek iy-
ileşen oğlum Step’e. Bana, insan ruhunun azminin yanı sıra olum-
lu niyetlerin ve sevginin iyileşme süreciyle nasıl güçlü bir ilişkisi 
olduğuna dair çok şey öğrettin. Bana öğrettiğin her şey için sana 
derin bir minnet duyuyorum ama hâlâ hayatımda olduğun için çok 
daha fazla minettarım.

— STEPHEN SINATRA

Her zamanki gibi Rosita’ya ve gezegenimizin kahramanı olma umu-
duna, en muhteşem şekilde gelecek olan değişim için. 

— MARTIN ZUCKER





Önsöz

Bu kitap, kitapta ilerledikçe kendiniz için deneyimleyece-
ğiniz bir sürecin, inanılmaz bir keşfin hikâyesini gözler 

önüne seriyor.  
Bir biliminsanı için yeni toprakları keşfetme fırsatına sahip 

olmak, üstelik bu hikâye tamamen toprakla ilgili, insanların 
hayatına hızla sağlık ve daha fazla mutluluk getiren bir araş-
tırmaya katılmak, eşine az rastlanan ve insanı mahçup eden 
bir deneyimdir. Benim için heyecanlı ve zorlu bir süreç oldu. 
Daha önce hiç sorulmamış soruları sormak zorunda kaldım. 
Cevaplar, büyüleyiciden hayret verici olana doğru değişiklik 
gösteriyor ve fizyoloji ile tıbbın çözülmemiş en önemli sorun-
larının bazılarına ışık tutuyordu.  

Bu kitabın açığa çıkardıkları arasında en şaşırtıcı olanı, 
kesinlikle gelecekte birçok akademik araştırmanın ve dok-
tora çalışmasının da temelini oluşturacak olan, zamanımızın 
merkezi sağlık sorunu olarak kabul edilen iltihaplanma so-
rununa verdiği bariz, temel ve yine de gözden kaçan yanıtı-
dır. İltihaplanmanın sağlık üzerindeki etkisine ilişkin bir fikir 
edinmek için bir sonraki sayfada yer alan Şekil 1’e bakabilir-
siniz. Şekil 1, iltihaplanma hakkındaki bilimsel çalışmaların 
neredeyse yarım yüzyıldaki dramatik artışını gösteriyor; bu 
çalışmalar artık yılda otuz bine yaklaşıyor! Böylelikle ilti-
haplanmanın, yaşam biçimimiz ile hem maliyet hem de in-
sanların acı çekmesi bağlamındaki en büyük sağlık sorunları 
olan kronik hastalıkların küresel çapta hızla artışı arasındaki 
kritik bağlantı olduğu ortaya çıkıyor. Açığa çıkarılan bu du-
rum, okumak üzere olduğunuz kitabı modern çağımızın en 
önemli sağlık sorununun merkezine yerleştiriyor.
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Şekil 1. 1967-2012 yılları arasında iltihaplanma üzerine yayımlanan 
hakemli çalışmaların yıldan yıla artışı. Kaynak: Pub Med  

(Ulusal Tıp Kütüphanesi veri tabanı), Ocak 2013.

Dünyanın önde gelen bilimsel dergilerinden bazılarında 
düzinelerce makale yayımlamış deneyimli bir akademisyen, 
hücre biyoloğu ve biyofizikçi olarak lafı dolandırmadan söy-
lüyorum: Bu kitaptaki araştırma, iltihaplanmanın yaygınlaş-
masına ve en önemlisi bu konuda ne yapabileceğimize dair 
tamamıyla beklenmedik, güçlü bir açıklama getiriyor. 

Bu kitabı okudukça üzerinde yaşadığımız gezegenle 
ilişkimiz hakkında, daha önce hiç bilmediğiniz bazı derin 
ve yaşamınızı etkileyecek gerçekleri öğreneceksiniz. Örne-
ğin, elektronların bu ilişkide nasıl merkezi bir rol oynadığı 
hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Elektronların biyoloji ve 
sağlıktaki rolü uzun zamandır en sevdiğim konu olmuştur. 
Yaşamın elektronik yanı üzerine yürüttüğüm araştırmala-
rımda 1980’li yıllarda Woods Hale, Massachusetts’teki Deniz 
Biyolojisi Laboratuvarı’nda bu konuda çalışan Nobel Ödülü 
sahibi Albert Szent-Györgyi ve dünyanın dört bir yanındaki 
meslektaşlarından oluşan lider araştırma grubu ile ortaklaşa 
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yaptığımız çalışma özel bir öneme sahiptir. Öğrenmeye me-
raklı bu bir grup insan, Albert Szent-Györgyi’nin oluşturup 
elektronik biyoloji adını verdiği alanda çalışmak üzere işe alın-
mış olan elektronik mühendisleri ve malzeme bilimcilerdi. 
Dr. Szent-Györgyi, yirminci yüzyılın önde gelen biliminsan-
larından biri olarak kabul edildi, araştırmaları ve yazıları bir 
ilham ve içgörü kaynağı oldu. Ben de elektronların insan be-
denindeki hareket etme yolları ve çeşitli tedavi yöntemlerinin 
elektron hareketlerini etkileme yolları üzerine bir dizi makale 
ve iki kitap yayımladım. Bu kitapta özetlenmiş olan araştır-
ma, elektronik biyoloji anlayışımıza yepyeni bir boyut katıyor. 

Kitap, kablolu televizyon endüstrisinin öncülerinden, dı-
şarıda çıplak ayakla dolaşmayı ya da içeride toprağa bağlı 
özel iletken çarşaflara ve şiltelere çıplak tenle temas etmeyi 
ifade etmek için kullandığı terim olan, “Topraklanma”nın 
sağlığa gerçek faydalarını açığa çıkaran Clint Ober’ın keşif-
lerinin izinden gidiyor. Birçok insan Topraklanma’nın sonucu 
olarak kayda değer bir esenlik hissi tanımlıyor.

Kitaptaki hikâye ve araştırmalar, bu iyi hissetme duygusu-
nun, çoğumuzun hayatında eksik olan son derece önemli bir 
şeyin göstergesi olan gerçek bir deneyimin arka planını, dina-
miklerini ve sonuçlarını açığa çıkarıyor. Bu kayıp halka aslın-
da öyle etkili ki, günümüzde ve bu çağda yaygın olan çok sa-
yıda sağlık sorununu ortadan kaldırıyor ya da önemli ölçüde 
iyileştiriyor gibi görünüyor: Uykusuzluk, çok sayıda hastalık 
ve yaralardan kaynaklanan kronik ağrılar, yorgunluk, stres, 
kaygı ve erken yaşlanma. En iyi koşullardaki bireylerin, hatta 
seçkin sporcuların sakatlıkları bile onun aracılığıyla çok daha 
hızlı iyileşiyor.

Çok sayıda kişinin sadece bedenlerini Toprak’a bağlayarak 
sağlık ve iyileşme yönünden çeşitli faydaları tecrübe ettiğini 
gördüğümde, bu araştırmaya çabucak ve hevesle çekildim. 



Topraklanma: Doğadan Gelen Şifa

12

Masaj terapistim Topraklanma’yı müşterileriyle uygulamaya 
başladığında o kadar çok başarılı oldu ki, alandaki doktor-
lar tedavi için en zorlu vakalarını ona göndermeye başladı. 
Benim uğraşım, Topraklanma’nın bu tür etkileri tam olarak 
nasıl doğurduğunu belirlemeye yardım etmek ve bunu ola-
bildiğince doğru bir şekilde, bilimin diline uygun olarak açık-
lamaktı. 

Kaliforniya’dan Doğu Avrupa’ya farklı yerlerden gelen 
başka araştırmacılar da bu büyüleyici projeye katıldılar. Ke-
şiflerimiz, çeşitli iltihap türlerinin yarattığı yaşlanma hasta-
lıkları da dâhil çoğalan, ağrılı ve sıklıkla ölümcül durumlara 
karşı belki de en basit ve doğal çarenin ne olduğunu açığa 
çıkardı. İleride okuyacağınız gibi, bu çarenin nasıl işlediğine 
ilişkin hipotezimiz, daha önce duyduğunuz hiçbir şeye ben-
zemiyor. Onun tüm detaylarıyla yeni bir şifa paradigmasını 
temsil ettiğini düşünüyoruz. 

Kısacası Topraklanma, insan bedenini en doğal elektrik-
sel haline geri getirir ve bu hali korumasını sağlar, böylelik-
le günlük yaşamda optimum sağlık ve işlevselliği destekler. 
Topraktan yayılan ilkel doğal enerji, nihai antienflamatuar ve 
yaşlanma karşıtı ilaçtır. 

Clint Ober, on beş yıldan fazla bir süre boyunca kuşkucu 
dünyayı basit ve unutulmuş bir gerçeği görmesi için uyan-
dırma görevini yorulmadan sürdürdü: Ayaklarımızın altın-
daki Toprak büyük bir şifa enerjisi barındırıyor, kendimizi bu 
enerjiye bağlamamız gerektiğini sezgisel olarak biliyoruz ve 
bu, son derece basit. 

Her yeni keşifte olduğu gibi, Clint de onu deli olarak gö-
ren “uzmanların” kuşkularına ve alaylarına tahammül etmek 
zorunda kaldı. Ancak ısrar etti ve ezberbozan fikri için önem-
li bilimsel kanıtlar topladı. Üstelik yaşamlarına Topraklanma 
kavramını sokan binlerce insan artık daha iyi hissediyor, daha 
iyi görünüyor, daha iyi uyuyor ve daha az ağrı çekiyor. 
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Clint, Topraklanma kavramını doğrulamak ve insan vücu-
dunu nasıl etkilediğini belirlemek için tamamıyla yeni araş-
tırma yollarını keşfederken, isminin önünde doktor unvanı 
olan bizler için kaya gibi sağlam ve adanmış bir rehber oldu. 
Clint, sıklıkla bir biliminsanı olarak eğitiminin eksikliğinden 
bahseder, ancak başardığı şey, azimli ve yaratıcı bireylerin 
bilmeleri gerekenleri kendi kendilerine öğrenerek muazzam 
başarılar elde edebileceğini gösterdi. Onun, mantıklı bilimsel 
bir aklın geliştirebileceği sonuçların ötesine geçen, kesin ve 
doğru içgörüleri karşısında devamlı olarak şaşkınlık duyu-
yorum. Başkalarına yardım etme isteği tüm kişisel çıkarlarını 
fazlasıyla aşan gerçek bir kâşif ve bir öncü ile çalışma ayrıca-
lığına sahip olduğum için şanslı hissediyorum. 

Bütünleyici tıpta uzmanlaşan ve enerji tıbbına ilgi duyan 
kardiyolog Steve Sinatra, 2001’de Clint ile tanıştı ve Toprak-
lanma’nın kendi alanı olan kardiyolojide, genel olarak da 
tıpta büyük umut vadettiğini gördü. Steve, Clint’i görüşüne 
bağlı kalmaya ve özellikle de kalp hastalığının olası nedeni 
olduğu bilinen iltihapla bağlantısını araştırmaya teşvik etti. 

2010’da Clint, Steve ve emektar sağlık yazarı Martin Zuc-
ker, büyüleyici Topraklanma hikâyesini kitaplaştırmak üzere 
bir araya geldi. Kitap, yayımlanmasından bu yana bir düzi-
neden fazla dile çevrildi. Bu baskı, Toprak’ın güçlü iyileştirici 
özelliklerine dair ek araştırma ve kanıtları içeriyor. 

Yeni bir çığır açmak, daha önce yapılanlardan farklı bir şey 
yapmak demektir. Eğer bir kitap için çığır açan tabiri kullanı-
lacaksa hem gerçek anlamıyla hem de mecazi olarak bu kitap 
için kesinlikle bunu söyleyebiliriz. Bu kitap, ayaklarımızın al-
tındaki Toprak, yeryüzü ve üzerinde yaşayan canlılar arasın-
daki elektriksel sürekliliğin keşfi hakkındadır. 

Toprağın üzerinde yarım saat kadar çıplak ayakla yürüyün, 
ayakta durun ve oturun. Premenstrüel sendromunuz, artrit ağ-
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rınız, sırt ağrınız, hazımsızlığınız, yolculuk sonrası saat farkın-
dan dolayı rahatsızlığınız varsa ya da sadece kendinizi bitkin 
hissediyorsanız dışarı çıkın ve çıplak ayaklarınızı doğrudan 
Toprak üzerine basın. Elbette hava durumu uygunsa. 

Kısa bir süre sonra kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. 
Daha iyi hissettikçe kafanızda ampul sönecek. Toprağın yü-
zeyinde yaşamanıza rağmen yaşam tarzınızın, sizi ayaklarını-
zın altındaki yüzeyin barındırdığı ve sizin için bilinmez olan 
sınırsız şifa enerjisinden ayırdığını fark edeceksiniz. O orada, 
hep oradaydı ve şifayı almanız için sizi bekliyor. 

Dr. James L. Oschman
Energy Medicine: The Scientific Basis ve 

Energy Medicine in Therapeutics and Human Performance adlı 
kitapların yazarı
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