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Önsöz

Zeynep Aksoy - David Cornwell

Nefesin Şifa Veren Gücü, kadim nefes çalışmalarını modern bir 
bağlama yerleştiriyor. Böylece bu çalışmalar kolayca öğreni-
lebilir ve etkileri ölçülebilir hale geliyorlar.

Nefesin Şifa Veren Gücü’nün en değerli tarafı, psikoloji, te-
rapi ve tıp dünyasında geleneksel olarak yeri olmayan nefes 
çalışmalarının, sinir sistemini nasıl hızlı ve kolay şekilde dö-
nüştürebildiğini anlatması. Yoga merkezlerinin dört duvarı 
arasında kalmış, yoga pratiği adı altında öğretilen nefes ça-
lışmaları bu kitapta, herkesin gündelik hayatına dahil olabi-
lecek şekilde sunuluyor. Kitapta, farklı kültürlerde de aynı 
nefes çalışmalarının yapıldığı ve nefes çalışmalarının global 
bir bilincin ürünü olduğu açıklanıyor. Aynı zamanda, kısa sü-
rede stres seviyelerini etkileyen nefes çalışmalarının bir hoca 
eşliğinde öğrenilmeleri gerekmediğine de dikkat çekiliyor.

“Ujjai nefes” ve “Şuşumna Meditasyonu” gibi ezoterik ta-
nımlarla hayatıma giren nefes çalışmalarının ne kadar etkili 
olduklarına dair insanları ikna etmemin sadece iki yolu vardı: 
“Bana iyi geliyorlar” diyerek kişisel deneyimimden bahset-
mek ya da yüzlerce yıldır yoga dünyasında uygulandıklarını 
hatırlatmak. 

Ancak bu iki açıklama, bilim dünyası karşısında zayıf ar-
gümanlar olarak kalır. Üstelik, kişisel deneyimimin herkes 



Nefesin Şifa Veren Gücü

8

için geçerli olacağı ve bunun üzerinden genelleme yapabile-
ceğim fikrine de ikna olmuyordum.  Nefes çalışmaları mı beni 
rahatlatıyordu gerçekten? Yoksa başka bir sürü unsur stres 
azaltmada etkili olabilir miydi? Genetik yapım, hayat dene-
yimlerim de bu rahatlamada rol oynuyor olabilirdi ve ben 
bunları karıştırıp nefes çalışmalarına bağlıyor olabilirdim. 

Kapalı grup araştırmaları çok önemli, çok zaman alıyorlar 
ve masraflılar. Ancak sonuçları ortaya çıktığında çalışmalara 
daha çok güvenebiliyoruz ve “Evet, bu çalışma stres seviyele-
rini düşürmek için etkili, hatta günde sadece 20 dakika yap-
manız yeterlidir,” diyebiliyoruz.

Bu açıdan baktığımızda, ezoterik spiritüel çalışmaları bi-
lim ile birleştirecek kişiler yoga eğitmenleri değil, doktorlar 
ve biliminsanlarıdır. Bilimsel çalışmaların sonuçları, en yük-
sek otorite pozisyonlardaki kişileri ikna edecek unsur olduğu 
için de bu kitabın önemi çok büyük. 

Amerikan Hastanesi’nde doktorlara yaptığım Mindful-
ness ile ilgili sunumumda, başka doktorların nasıl Mindful-
ness çalışmaları ile başarılı olduklarını açıklamama rağmen, 
yine de karşılarında bir yoga hocası olarak durduğum için 
anlattıklarımın çok ikna edici olamadığını düşünmüştüm. 
Amerikan Hastanesi, Code Lotus Merkezi olarak kendi çalı-
şanlarına ve hastalarına Mindfulness ve türlü nefes pratikle-
rini sunmaya devam etmekte. Bu kitabın bu misyona destek 
olacağından eminim. 

Nefesin Şifa Veren Gücü’nün vurguladığı başka bir unsur, 
bu etkili çalışmaların bir kitaptan da öğrenebileceğini açıkla-
ması ve göstermesi. Yoga dünyası, bu çalışmaların “guru” ya 
da “yetkili eğitmen” eşliğinde öğrenilmesi gerektiğini vurgu-
landığında, çok kişi bu pratiklerden uzaklaşır. Kişilerde hem 
korku oluşur hem de ders alma isteği ya da imkânı olmayan-
lar, hiçbir zaman pratiklere ulaşamayacaklarını zannedebilir-
ler. Yoga dünyasında Hoca’ya verilen önemin bir sebebi, yoga 
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gibi spiritüel hedefli pratiklerin stres seviyelerini düşürmek 
amacıyla yapılmaması, yüksek spiritüel hallere ulaşmak için 
yapılmasındandır. Oysaki günümüzde çoğu kişi gündelik 
hayatının kalitesini artırmak için bu çalışmalara başvurmak-
tadır. Nefesin Şifa Veren Gücü kitabı bu varsayımın da tersini 
kanıtlayıp stres seviyelerini düşüren, basit, evde yapılabile-
cek çalışmaların rahatlıkla bir kitaptan öğrenilebileceğini söy-
lüyor ve hem dünyaya hem de kitabın çevirisi sayesinde Türk 
toplumuna şifalanma imkânı sunuyor.

Bir uçta madde diğer uçta “uçuşan bir ruh” anlayışımızın 
ortada bir yerde birleşmeye başlamasının asıl “sağlık” ve asıl 
“spiritüellik” olduğu kanısındayım. Uçlarda yaşamak, para-
doks olarak hayatımızda “ruh ve beden”i ayırmak, varacağı-
mız son nokta değil. Hâlâ evrilecek bir yerimiz var: Bunun 
da ikisinin bir arada olduğu yere doğru olduğunu düşünü-
yorum. Spiritüel yaşamımız, hayatın ta kendisi. Sağlık da sa-
dece biyoloji ve kimyasal halimizi değil, düşüncelerimizi ve 
ilişkilerimizi, inançlarımızı içeriyor. 

Zeynep Aksoy Reset isimli Youtube kanalımda şifa, trav-
ma, Mindfulness ve meditasyon ile ilgili birçok yayın bula-
bilirsiniz. 

Bu “bir araya getirme” yolculuğumuzda sizinle “arada bir 
yerde” buluşmak üzere!

Zeynep Aksoy

x

Dr. Richard P. Brown and Dr. Patricia L. Gerbarg bu kitap-
ta, çağdaş terapötik ve bilimsel çalışmalarla şekillenen, stresi 
ve kaygıyı azaltmaya, konsantrasyonu artırmaya ve duygula-
rı dengelemeye yardımcı olma amacı taşıyan, günlük yaşama 
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kolayca entegre edilebilecek kadim nefes alma çalışmalarını 
tanıtıyor.

Nefes alma bilinci, bir terapist ve meditasyon öğretmeni 
olarak çalışmamın merkezinde yer alıyor. Hayatımız, nefes 
alma ile başlar ve bir nefes verme ile biter. Nefes alma şekli-
miz zihnimizin kalitesini, bedenimizdeki stresi, duygularımızı, 
çevremizi ve duygusal süreçlerimizi yansıtır. Duygusal, zihin-
sel kargaşa veya kronik ağrı yaşıyorsak, bu süreçler nasıl ne-
fes aldığımızı etkiler ve nefes almayı zorlaştırır. Kronik stres, 
duygudurum bozuklukları veya TSSB’den muzdarip olursak 
bu, nefes alma alışkanlıklarının altında yatan otonomik düzen-
sizliği devam ettirebilir ve hatta belirginleştirebilir. Nasıl nefes 
aldığımıza dair farkındalık geliştirmemiz önemlidir, böylece 
doğal, zahmetsiz ve uyumlu nefes kalıpları sisteme geri yük-
lenebilir. Tehdit altındayken hızlı ve sığ nefes almak doğaldır. 
Aynı şekilde rahatladığımızda da yavaş ve derin nefes almak 
doğaldır. Sağlığın bir göstergesi de nefes alma hareketlerimizin 
an be an değişen ortama ve bedenimizin ihtiyaçlarına uyum 
sağlama yeteneğidir. Bununla birlikte, kronik stresli nefes alma 
alışkanlıklarının bir sonucu olarak nefes daha az uyumlu, daha 
sabit hale gelir. Örneğin, rahat bir ortamda olsak bile hızlı stres-
li anımızdaki ritimlerle nefes almaya devam edebiliriz. Hatta 
yine bunun sonucunda sinirlendiğimizde de “rahat” bir şekil-
de nefes alabiliriz. Halbuki sistemimiz, tehdide yanıt olarak 
durumu okumalı ve buna göre nefesin ritmine karar verebil-
melidir.

Nefesle ilgili farkındalık, beden, zihin, duygular ve çevre 
arasındaki karmaşık ilişkiye yeniden denge kazandırmanın 
anahtarıdır. İçerideki nefes bilinçsiz bir süreçtir ancak bilinçli 
olarak kontrol altına alınabilir. Yani nefes, bilinçli ve bilinçsiz 
süreçleri keşfedebileceğimiz, bedenimizi ve zihnimizi dönüş-
türebileceğimiz ve iyileştirebileceğimiz eşsiz bir portaldır.

Bu kitaptaki nefes alma çalışmalarının amacı, belirli bir 
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şekilde nefes almamızı sağlamak değil, nasıl nefes aldığımı-
za dair farkındalık yaratmak ve her yeni anda özgürce nefes 
alma kapasitemizi kullanmamızı engelleyen tutma ve gergin-
lik kalıplarını serbest bırakmaya yardımcı olmaktır.

Kitaptaki basit çalışmalar ve ses kayıtları, çağdaş nörobi-
limsel bağlamda sunulur ve aynı zamanda eski yoga ve me-
ditasyon uygulamalarındaki kökleri de onurlandırılır. Bu ça-
lışmalar, nefes almanın otonom sinir sistemini nasıl etkilediği 
veya uzun süreli meditasyon yapanların nefes alma kalıpları-
nın sakinleşmiş otonomik durumlarını yansıtan belirli ritim-
lere doğal olarak nasıl uyum sağladıkları gibi araştırmalarla 
açıklanmaktadır. Günlük uygulama yoluyla biz de nefesin 
iyileştirici gücünü deneyimleyebiliriz.

Süreç, bir ödüldür.

David Cornwell
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Giriş

Nefesin Şifa Veren Gücü

Acı çekenler acıdan azat olsun
Korkudan titreyenler korkusuz olsun

Kederlilerin tüm kederi akıp gitsin
Tüm varlıklar huzur bulsun

       
 —Muhterem U Vimalaramsi

Tarih boyunca, nefesin, insanların fiziksel, zihinsel ve ruhsal 
sağlığını iyileştiren gücünü keşfetmiş pek çok büyük şifacı ol-
muştur. Bir zamanlar sır olarak saklanan ve kutsal sayılan nefes 
uygulamaları, artık herkesin erişimine açıktır. Sizleri, Nefesin 
Şifa Veren Gücü kitabı ve kayıtları vasıtasıyla stresin üstesinden 
gelmeniz, enerjinizi artırmanız, zihninizi odaklamanız, fiziksel 
formunuzu kazanmanız, huzurla uyumanız ve kendinizi sev-
diklerinize daha yakın hissetmeniz için sakinleşmenize yönelik 
doğal yöntemleri öğreneceğiniz bir yolculuğa davet ediyoruz. 
Size en temel nefes çalışmalarını, bunların ne işe yaradığını öğ-
retecek ve karşılaştığınız birçok zorlukla baş etmeye çalışırken 
bunları nasıl kullanabileceğinizi göstereceğiz.          

İnsan bedeni, hücresel düzeyden başlayarak tepeden tır-
nağa kendisini iyileştirme gücüne sahiptir. Bedenimizdeki 
dokuların hepsi her gün yenilenir. Sentetik ilaçlar ortaya çık-
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madan evvel şamanlar, keşişler, rahipler ve kabile liderleri, 
hastalıkların önlenmesi ve iyileştirilmesi için bedenin doğal 
yetilerinin nasıl devreye sokulacağını öğrenirlerdi. Nefes ça-
lışmaları (pranayama), yoganın klasik sekiz uzvundan ya da 
taç yaprağından biridir ve dünyanın dört bir yanındaki mo-
dern yoga stüdyolarında uygulanmaktadır. Yoga yapanlar ve 
dövüş sanatları ustaları, nefes çalışmalarını zaten kullanırlar; 
öte yandan modern nefes bilimi, insanın solunum sisteminin 
engin şifa potansiyelini araştırmaktadır.   

Yürütülen çeşitli araştırmalar, nefes düzeninin değiştirilme-
siyle stres tepkisi sistemlerinin dengesinin sağlanması, endişeli 
durumdaki zihnin dinginleştirmesi, kaygı ve travma sonrası 
stres bozukluğu (TSSB) belirtilerinin giderilmesi, fiziksel sağlı-
ğın ve dayanıklılığın güçlendirilmesi, performansın artırılması 
ve ilişkilerin iyileştirilmesinin mümkün olduğunu göstermek-
tedir. Sizlere nefes çalışmalarının bu güçlü etkilerini günlük 
yaşamınızın pek çok boyutunda nasıl kullanacağınızı gösterir-
ken, bunların dayandırıldığı bilimsel temelleri de sunacağız.  

Mahatma Gandhi, dövüş sanatları ustası Bruce Lee, Budist 
meditasyoncular, Hıristiyan keşişler, Hawaiili kahunalar ve Rus 
Özel Kuvvetleri’nin ortak özelliği nedir? Saydıklarımızın hep-
si, fiziksel, zihinsel ve manevi sağlıklarını iyileştirmek için ne-
festen faydalanmışlardır. Örneğin, pasif direniş ve şiddetsizlik 
ilkelerinin simgesi Mahatma Gandhi, her sabah Hindu ilahileri 
söyleyerek ibadet etmekten hoşlanırdı. Barışçıl direniş vasıta-
sıyla Britanya’dan bağımsızlıklarını kazanma mücadelesinde 
Hindistan halkına liderlik ederken Gandhi’nin göğüs gerdiği 
zorluklar, çoğumuzun yaşadığı gündelik gerilimlere kıyasla 
kesinlikle çok daha büyüktü. İlahi söylemek, tehlikeli zaman-
larda halkına kılavuzluk etmesinde Gandhi’ye nasıl yardımcı 
olduysa, nefes uygulamaları da her ne zorlukla karşılaşırsanız 
karşılaşın bunu aşarken stres tepkisi sistemlerinizi dengede tut-
manıza yardımcı olabilir. Ünlü dövüş sanatları ustası ve aktör 
Bruce Lee, ölümcül bir darbe indirmeden evvel bağırdığında, 
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amacı gürültü çıkarıp rakibini korkutmak değildi. Bu haykırı-
şın ardındaki büyük nefes, onun duyularını bıçak gibi biliyor 
ve bedenini o vuruşa hazırlıyordu. Nefesi Bedende Gezdirme 
adını verdiğimiz uygulama, ortaçağ Rus Ortodoks Hıristiyan 
keşişlerinin İsa Duası’nı okumadan evvel daha yüksek ruha-
ni hallere erişebilmek için kullandıkları, oldukça gelişmiş bir 
yöntemdi. Keşişler, bu nefes yönteminin sırlarını, Rusya’yı iş-
gal dalgalarından koruyan kutsal Hıristiyan şövalyelerini güç-
lendirmek için paylaşmışlardır ve günümüzde Rus Özel Kuv-
vetleri’nin eğitiminde bunun izlerine rastlamak mümkündür. 
Nefes uygulamalarıyla ilgili bilgiler, Hawaii’nin dağlarındaki 
büyük kahunalar arasında da nesilden nesle aktarılmıştır; gü-
nümüzün Hawaii nefes çalışmaları, Hindistan ve Çin’de kulla-
nılan çalışmalara birçok bakımdan benzemektedir. 

Dünyanın pek çok farklı yerinde birbirileriyle benzeşen 
antik nefes biçimlerinin mevcut olması, bunların kökenleri-
nin çok eskilere, hatta on bin yıldan da öncesine dayandığını 
göstermektedir. Örneğin, yogada, çigongta ve Budist medi-
tasyonunda, dakikada beş ila altı nefes almak suretiyle nefe-
sin yavaşlatılması tekniğine rastlamak mümkündür.   

Bu kitapta, çok eski zamanlarda olduğu gibi modern ya-
şamda da sağlıkla ilintisini koruyan nefes çalışmaları vasıta-
sıyla stresin azaltılması üzerine bilgilerle ve modern araştır-
malarla tanışacaksınız. Modern yaşamın gerilimleri, kaygı, 
hüsran, öfke ve sinizm (kuşkuculuk) gibi olumsuz duyguları 
tetiklemektedir. Stres ayrıca, kalp damar hastalıklarına, obezi-
teye, iltihaplanmaya neden olmakta ve bağışıklık sisteminde 
işlev bozukluğuna bağlı olarak fiziksel sağlığın gerilemesini 
de hızlandırmaktadır. Nefes çalışmalarının günlük olarak uy-
gulanması, stresin gelgitini terse çevirebilir, hastalığın seyrine 
karşı savaşabilir ve genel yaşam kalitesini iyileştirebilir. Stre-
sin fiziksel bilançosunun yanında, ruh üzerinde de yıpratıcı 
etkileri vardır, zira sevme, şefkat ve yakınlık kapasitemize 
ket vuran duygusal savunma sistemlerinin oluşmasına yol 
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açabilir. Nefes çalışmaları özdüşünümle birleştiğinde kalbin 
etrafındaki metal kasanın kilidini açabilir, böylece hem kendi 
içimizde hem de ilişkilerimizde var olan sevgi dolu hisler ve 
olumlu duygularla yeniden bağ kurmamız mümkün olur.    

Bu kitabı ve kayıtlarını nasıl kullanacaksınız?

Bu kitabın çok büyük bir kısmı, temel nefes çalışmalarının ve 
tamamlayıcı çalışmaların öğrenilebilmesi için kitapla birlikte 
sunulan Nefesin Şifa Veren Gücü kayıtlarıyla birlikte kullanıl-
mak üzere tasarlandı. Birinci, ikinci ve üçüncü bölümlerde, 
temel bir nefes çalışması dizisi öğreneceksiniz: Senkron Ne-
fes, Dirençli Nefes, Nefesi Bedende Gezdirme ve Beden Ta-
raması. En baştan başlamaya ve çalışmalarınızda bölümleri 
sırayla takip ederek ilerlemeye özen gösterin, çünkü her bö-
lüm sonraki bölüme temel oluşturmaktadır. Öncelikle, nefes 
çalışmasının nasıl yapılacağıyla ilgili talimatları baştan sona 
okuyun. Sonra bu çalışmayla ilgili ses kaydını bulun. Kaydın 
nefesinizin hızını ayarlamasına ve çalışma sırasında size kı-
lavuzluk etmesine izin verin. Hiç acele etmeyin, bir sonraki 
bölüme geçme endişesiyle hareket etmeden, her bir tekniği 
sorunsuzca ve rahatlıkla uygulayabildiğinizden emin olun. 
Mesela Dirençli Nefes tekniğine geçmeden evvel, Senkron 
Nefes adını verdiğimiz tekniği birkaç gün, günde bir veya iki 
kez, on dakika boyunca uygulamayı tercih edebilirsiniz.          

Nefes çalışmalarını uygularken ilk başlarda tüm dikkati-
nizi onlara vermeniz ve dikkat dağıtıcı unsurları en aza in-
dirgemeniz iyi olur. Kendinize sessiz bir yer bulun. Arkadaş-
larınızdan ve ailenizden sizi rahatsız etmemelerini rica edin. 
Telefonunuzu veya her türlü dijital cihazı kapatın. Çok rahat 
bir koltuğa oturun veya bir yere uzanın. 

Birbirinden farklı yüzlerce nefes çalışması vardır ve bun-
ların hepsinin de kendine has faydaları bulunmaktadır. Biz 
bu kitapta, en faydalı, en hızlı etki eden ve öğrenilmesi kolay 


