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Özgeçmiş

Giriş

Çocukken kafamdan çıkmayan soru şuydu; ben neden böyleyim?

Bedendeki tüm organlar.

Doktor babam ve arkadaşları, derdime derman bulamadı.

Bir an bile durmazlar.

Tıbba girdim.

Ölüme kadar sürekli çalışırlar.

Modern batılı tıp biliminden, hastalıkların sebebi konusunda tatmin
edici bir yanıt alamadım.

Ve nasıl çalışmaları gerektiğini çok iyi bilirler.

Kendim araştırayım dedim.

Bilgi ile sanki bir bütün halindedirler.
Bilmeleri, bilinçli olduklarının ispatıdır.

2 kitapla beraber fark ettim ki batı tıbbının multi disipliner “çok
başlılığı” bütünü kaçırıyor.

Varoluşlarından gelen bilinç sahibidirler.

1. kitabın özeti; hastalıkların sebebi; allostatik yüklenme, stresin
beyinden bedene yansıyan hali, 2. Kitap, bu kitabın emekleme dönemi.

Mide, kalp, böbrek bilinçleri..

Stresin sebebi batı biliminde bilinmiyor.
Böylece batılı bilim mahallesinden alacağımı aldım, işim bitti.
İstanbul’da yaşamanın avantajını kullanıp dönüveriyorum yüzümü
doğuya..
Yaşam enerjisi karşılıyor beni.
Beynimdeki bulmacanın eksik parçaları, mıknatıs edasıyla yapışıveriyor
yerlerine.
Kitabın esas ismi Sağlık Felsefesi olacaktı.
Gerçek adı özgeçmişim.

Karaciğerin bir bilinci vardır; karaciğer bilinci..

Normal bilinç hallerinde nasıl çalışmaları gerektiğini bilirlerken, düşük
bilinç düzeylerinde ne yapacaklarını şaşırır, bilemezler.
Düşük bilinç düzeylerinde “bilememek” demek, işlevlerin etkilenmesi
demektir.
Bilinç düzeyi azalırken, ortaya çıkan işlev bozukluğu sonucu
yakınmalar gelişir.
Belirli bir süre düşük bilinç düzeylerinde kalan iç organlar,
hastalıkların vasatı haline dönüşürler.
O halde bilinç düzeyini etkileyen koşulları değiştirebilirsek, hastalıkları
önleyebilir ve geri döndürebilir miyiz?
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Bilinç Kaynağı

Enerji1

Bilincin kaynağı nedir?

Bilim, varlığın somut halini yorumlar.

Söz gelimi, nerede bu karaciğer bilinci?

Kuantum mekaniği, soyut haliyle de ilgilenir.

Karaciğeri inceleyelim, bakalım.

Somut bilim, varlığın aslının soyut olduğunu 20.yüzyılın başında fark
etmişti.

Karaciğer dokusu, karaciğer hücreleri, hücre çekirdeği, genetik yapılar
derken yolumuz moleküllerde sonlanıyor.
Molekül sonrasını göremiyoruz.
Çünkü atom ve atom altı oluşumlar, enerji olarak çıkıyor karşımıza..
Maddenin aslı enerji..
Beyin, enerjiyi madde olarak algılatıyor.
Bir kaç yıl önce İstanbul’da kongrenin yapıldığı salonun sahnesine,
Ankara’da konuşma yapan Cumhurbaşkanının görüntü ve sesi,
hologram tekniği kullanılarak yansıtılmıştı. Seyirciler arasında bulunan
bir hanımefendi, aynı günün akşamı oğlu ile şu diyaloğu yaşar;
-Sahneye nasıl çıktı öyle, anlamadım. -Anneciğim, kendisini Ankara’da
konuşurken görüntüsü ve sesi sahneye verildi. Orada değildi aslında..
-iyi söylüyorsunda ben gördüm onu sahnede, sana mı inanacağım,
gözlerime mi?
5 duyu ile beyin, varlığı madde olarak algılatır.
Madde, beynin varlık yorumudur.
5 duyu ile algılanan madde “gerçek” olarak kabul edilir.
Sahnedeki görüntü ve ses hologramı, aslı gibiydi.
Gerçeği değil, sesi ve görüntüsüydü.
5 duyu ile algıladığımız her maddenin, gerçeğin birer sureti olduğu
gibi.

Soyut algının uçtu-kaçtı, yanıltıcı ve anlaşılması zor yönlerinden
kaçarak somut algının “elle tutulur, gözle görülür” materyalist
dünyasını kuran batı biliminin yolu, kuantum mekaniği duvarına
tosladı, adeta..
Maddenin aslının enerji olduğu gerçeği, teknolojik alanda gerekli ilgiyi
görmüş olup başarıyla kullanılmasına rağmen eğitim, sağlık gibi
yaşamı doğrudan etkileyen konularda etkisiz kalmıştır.
Halen tüm dünya materyalist tıp anlayışın etkisindedir.
Hastalık sebepleri maddede aranır, teoriler ve tedaviler bu bağlamda
geliştirilir.
Ve maddenin aslı “teknoloji haricinde” göz ardı edilir.
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Enerji2

Algı farkını oluşturan, bilinç düzeylerindeki farklılıktır.

Enerjinin madde gibi hacmi yoktur, yer kaplamaz, ağırlığı yoktur.

Mezhep, tarikat, meal çeşitliliği; bilinç düzeylerinin farklı
oluşundandır.

İnternette bulunan milyarlarca terabayt müzik, film ve kitap kaç
kilodur acaba?

Ve her insan, kendi “ortalama” bilinç düzeyine uygun olana yakın
hisseder.

Anlamak için “zorunlu olarak” madde ile kıyas ediyoruz.
Çünkü beyine, kendi bildiğinle “kıyas ederek” anlamaya çalışması kolay
gelir.
Algılayabildiğimiz tüm varlığın enerji hali, madde ile
karşılaştırılamayacak oranda “yok” hükmünde..
Madde gibi mekanı yok.
Yer, konum gibi özellikler maddeyi tanımlamak için geçerli..
Enerjinin kimi formlarını titreşim sayısı, frekans, jul, hertz, bayt olarak
tanımlayabilirsiniz.
Onları proton, nötron, quark, string ile isimlendirebilirsiniz.
Ancak tüm enerji formlarını bilemez ve ölçemezsiniz.
Ölçmek, somut bir araç olarak değerlidir.
Soyut olanın ölçüleri de soyuttur, dilleri farklıdır.
Bir dili, o dili kullanarak anlayabilirsiniz.
Çevirilerde oluşan kıyas ve örnekleme zorunluluğu, anlaşılmasını
görece kılar.
Kişiler arası algı farklılığı sebebiyle soyut olan bir konu her insanda
aynı biçimde anlaşılmaz.
En bariz örnek; mecaz ve metaforlarla dolu olan Kuran’dır.
Soyut kavramları açıklamak için kullanılan somut örnekler, kimi
insanlar tarafından gerçek olarak kabul edilmiş.

Enerjiden Maddeye
Enerji beyinde mekanlı hale dönüşüyor.
Kuantum mekaniğinin çift yarık deneyi, enerjinin gözlendiği an,
beyinde madde olarak algılandığını ispatlıyor.
Beyinde gerçekleşen bu dönüşüm fark edilemiyor.
Saniyede 24 kare akan fotograf çekimlerinin film halinde izlemesi gibi,
beynin oluşturduğu sanal madde göreseli izleniyor, işitiliyor, tadılıyor,
dokunuluyor, koklanıyor.
Beyin, oluşturduğu hologram dünyasını gerçek kabul ettiriyor.
Beyin, kendi dünyasını izlettiriyor.
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Beyinde

Beyin Aynası

Soyut olanı nasıl ölçebiliriz?

Yakınlık, uzaklık bir algıdır.

Örneğin ağrı; bedende “his” edilir.

Ağırlık, mekan, yükseklik; beynin oluşturduğu algılar..

Duygular bedende duyumsanırlar.

Görme, işitme, koklama, dokunma ve tat duyuları ile oluşan madde
dünyası..

Bedende hissedilen her yakınmanın beyinde ilgili bir duygusu vardır.
Yakınma, duygunun beden yansımasıdır.
Şiddeti bilinç düzeyiyle orantılıdır.
Karaciğer bilinci normal düzeyde iken sorun yokken öfke enerjisi
etkisiyle azalan karaciğerin bilinç düzeyi, bulantı ve baş dönmesi gibi
yakınmaların oluşmasına sebep olabilecektir.
Öfke duygusu beyinde
Karaciğer bilinci beyinde
Beden beynin yansıması
Hastalıkların sebebi beyinde
Duyguların enerji birikimleri, beyinden an be an oluşturulan bedeni ve
organları etkiliyor.

Beden de böyle var oluyor.
Karaciğer, mide, böbrekler…
Orijinleri, beyinde enerji..
Karaciğer bilinci beyinde..
Bedenin her noktası, beynin bir yansıması..
Beden beynin aynısı..
Beden beynin aynası..
Sorun karaciğerde görünür ama onun bilinci sorunludur.
Aynı karaciğer yapı ve işlev özelliklerine sahip milyarlarca canlı var.
Ama hastanın ki sorunlu..
O halde sorun genel değil özel.
Hepatit ya da siroz ile tanımlanan işlev bozuklukları, kişiye özel.
Karaciğer yağlanması, kolesterol yüksekliği de öyle.
Beyinde, an be an, fark edemediğimiz akışta, karaciğer bilincini sürekli
etkileyen bir sorun var.
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Duygular

Benzer biçimde akar, toz, nikel vb. karşı olan duyarlılıklar da bu
şekilde anlaşılabilir.

Genel olarak beyin, sürekli çalışarak kendi alanını (dünya - field)
oluşturur.

Fiziksel temas esnasında hissedilen yoğun duygular, temas edilen
nesneye karşı duyarlılık gelişmesine sebep olabilir.

Özel olarak insan beyni, oluşturduğu dünyasındaki mekanlara,
olaylara, insanlara ve hatta kendi düşüncesine “yorum” katarak
varoluşa “katkı” sağlar.
Yorum, yaşama gösterilen tepkidir.
Tepkiler enerji içerir.
Hayata gösterdiği erdemli tepkiler sebebiyle, insan diğer canlılardan
ayrılır.
İnsan; alçak gönüllüdür, merhametlidir, karşılıksız paylaşımcıdır,
cesurdur.
Erdemli tepkiler, üretildikleri beyinde enerji halinde birikir.
Bilinç düzeyini yükseltme eğilimindedirler.
Böylece o beyinde ve dolayısıyla bedende “işler yolunda gider”.
Örneğin akciğer, havanın karşılandığı “beden” alanıdır.
Hayatın (olayların, insanların, mekanın ve kendi düşüncesinin)
“karşılanma hali” akciğer bilincini ifade eder.
Yaşamı yorumsuz, olduğu gibi kabul etmek, akciğer bilincine ait
erdemlerden biridir.
Bu erdemlerin kaybı ile duygular açığa çıkar.
Üzüntü, özlem, hayal kırıklığı gibi duygular; beyinde “enerji halinde”
birikerek akciğer bilincini olumsuz yönde etkiler.
Üzgün halde yenilen gıdalara karşı alerji gelişebilir.
Sanki üzüntünün sebebi gıdalarmış gibi, beyinde yanlış bir algı oluşur.

Hatırlayın; eski Türk romanların genç kızı, özlemle karışık üzüntü
duyguları içinde verem olurdu. Gerçekte dışarıdan gelerek bulaşan bir
verem mikrobu yoktur. Birikmiş duyguların enerjisiyle, düşük bilinç
düzeylerinde çalışan akciğerin yetersizliği söz konusudur. (Film önerisi:
Kelebeğin rüyası) Bulaşan bir mikrobun varlığı, kurgulanmış tıbbın
teorisidir. Astım, verem, grip, alerji gibi hastalıklar; akciğer bilincini
düşüren duyguların bir anlık yoğunlaşarak ya da zaman içinde yavaş
yavaş birikmesi sonucunda oluşurlar.
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Bilgi&Bilinç

Ezberlerin kavranılabilmesi için nötr bilinç halinde sorgulanması
gerekir.

Gerçekte tek bilinç vardır.

Bilginin kavranması, gelişen farkındalıkla, aklı kolaylaştırır.

Düzeyine göre altı, üstü belirlenir.

Tersi de doğrudur.

Bilinç düzeyi azaldıkça azalan farkındalık, halini fark ettirmez insana..
Fark edemediğinden adı bilinçaltı.
Nötr bilinç halinde insan, kendinin farkında olabilir.

Kader Algısı

Yaygın kullanımda “bilinçli” ifadesinin karşılığıdır.

Bilinç düzeyi azaldıkça beliren, kişiye özel duygu-düşünce ve davranış
kalıplarının tekrarı; kader olarak algılanabilir.

-aaa çok şaşırdım!

Oysa sorun bilinç düzeyindedir.

-ne olduğunu anlayamadım!

Düşük bilinç düzeylerinde kişinin hatalarını fark edememesinden
kaynaklıdır.

Sebep-sonuç ilişkisi içinde, determinist işleyen yaşam sistemini fark
edemeyen, ezberlerin oluşturduğu beyin bilgi dağarcığına sahip,
kendine cahil insanların tepkisidir bu sözler.
Sebepleri bilen, hikmeti bilendir.
Hekim, hikmet bilir.
Nötr bilinç düzeyinde devreye giren akıl; hekimdir, hakimdir.
Cahil beyin, nötr bilinçte aklı devreye sokarak bilginin kaynağını
gösterir.
Bilgi, nötr bilinçte kavranır.
Düşük bilinç düzeylerinde ezberlenen bilgi, duygularla belleğe
kaydedilir.
Ezber bilgi önyargıdır; duygusallığın, düşük bilincin kaynağıdır.
Devreye girdiğinde duygular da otomatik biçimde tetiklenerek bilinç
düzeyini düşürür.
Ve akıl perdelenir.
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Bilinç Düzeyi&Sağlık
5 duyu ile gelen etkilere verilen tepkilerin “kalitesini” o anki bilinç
düzeyi belirler.

Beyin insanı üretir ancak insanlar ona sahip çıkarak “ben” der.
Yaşam bilinçli bir tercih değildir.

Düşük bilinç düzeylerinde oluşan duyguların enerjileri beyinde birikir.

Senin bir beynin yok

Biriken enerji yoğunluğunun oranı arttıkça ilgili duygunun beyindeki
hakimiyeti artar.

Beynin bir seni var

Duyguların enerji yoğunluğu etkisindeki düşük bilinç düzeyi halleri,
bedendeki organların işlev ve yapısal oluşumuna da yansır.

Anne baba, ülke, yaşanılan yüz yıl, kurallar, inançlar, kişilik…

Beyin, normal bilinç düzeyindeki sakin ve huzurlu halini, iç organlara
yapı ve işlevlerinin normalleşmesi olarak yansıtır.

Kısaca hayata bakış, değer yargıları, kabuller, ön yargılar; hiçbiri
bilinçli tercihler değildir.

Böylece kronik rahatsızlıklardan olan yakınmalar azalabilir.

Yaşanılan çevreden kaydedilip, kişilik ve genlerle de aktarılan
özelliklerin eklenmesiyle oluşan “beynin veri tabanı”; tamamen
otomatik bir biçimde çalışarak, bulunduğu bilinç düzeyine göre
insanların duygu, düşünce ve davranışlarını belirler.

Erdemlerin hakim olduğu yüksek bilinç düzeylerine ulaşılmasıyla
doğal tedavi gerçekleşebilir.
Eskiden hastaneler, sanatoryumlar; şehir dışında kurulur, hasta
ziyaretleri haftada bir kaç gün ve dakikalarla sınırlı tutulurdu. Amaç
hastaları yakınlarıyla olan duygusal ilişkilerden korumak ve onları hasta
eden duyguların enerji birikimlerinden arındırmaktı. Halvet, itikaf,
inziva gibi toplumdan ayrı düşmekle duygusal tepkilerden uzaklaşıp var
olanlardan arınmak, insanlık tarihinde sıkça uygulanan bir yöntemdi.
Mahkumların hapishane gibi tecritte tutulmalarının bir sebebi de
olumsuz duyguların enerjilerinden arınmalarını kolaylaştırmaktır.

Nötr Bilinç Düzeyi

Bilinç düzeyi normal, stant by, nötr, huzur halde iken duygu
hissedilmez.
Düşünceler yoğun değildir.
Nötr bilinç düzeyinde akıl, ihtiyaç duyulan her an devreye girerek
yaşanan ya da yaşanmış sorunlarla ilgili çözümler üretebilir.
Dikkat iyi durumdadır.
Olaylar ve insanlar farkedilir, değerlendirilebilir.
Beynin otomatik düşünce üretimi farkedilebilir.

Beyin sürekli çalışır.

Nötr bilinç düzeyinde tepkisiz kalınıp düşüncelerin geçip gitmesi,
zihinde takılmaması sağlanabilir.

Bilinç düzeyi, beyin üretiminin kalitesini belirler.

Bu halde iken, gösterilen bir tepki ile bilinç düzeyi değişebilir.

Bilinç düzeyine göre insanın hali belirlenir.

Tepki duygusal ise bilinç düzeyi azalabilir.
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Düşük Bilinç Düzeyi1

Yemek esnasında açlık giderildikten sonra alınan her “fazladan” gıda
dalakta yük oluşturacak ve böylece “beyin sisi” adı verilen dikkat
eksikliği, unutkanlık gibi yakınmalar belirebilecektir.

Bilinç düzeyi azaldıkça, düşünceler takıntı, kuruntu, vesvese haline
dönüşür.

Tersine doğrudur; dalak bilinç düzeyi azaldıkça iştah azalır ya da artar.

Akıl özelliği kullanılamaz.
Duygular hakimdir.
Düşük bilinç düzeylerinde birikmiş duygusal enerjiler aktif haldedir.
Beyin, düşük bilinç halini organlara işlev ve/ya da yapısal bozukluk
olarak yansıtır.
Yansıtma oranı her insanda yaş, genetik, kişilik gibi değişkenler
etkisinde farklılıklar gösterebilir.
Ama mutlaka her halini an be an, sürekli yansıtır.
Bir çok yakınma düşük bilinç düzeylerinde açığa çıkar.
Yenebilen bir besin sizde sorun çıkartıyorsa mesela alerji, bulantı ya da
kabızlık yapıyorsa sorun gıdada değil sizdedir.
Sindirim sisteminizde bulunan bir ya da birden çok organın işlevsel bir
sorunu var demektir.
Örneğin mide bilinci yaşamı hazmetmekle ilgilidir.
Yaşamın “size göre” yanlışları, hataları, kötülüklerine karşı
gösterdiğiniz tepkilerin duygusal enerjileri beyinde birikmiş, yemek
yerken midenin çalışmasıyla beraber “uyanan” duygusal enerjiler
sizde, söz gelimi, bulantıya sebep olmuştur.
Örneğin dalak, diğer sindirim organlarından gelen gıda moleküllerini
yaşam enerjisine dönüştürür.
Dalak bilinci; beynin dikkat, farkındalık ve bellek işlevini ifade eder.

Anoreksiya ya da obezitenin merkezinde dalak bilinci vardır.
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Düşük Bilinç Düzeyi2

Beynin Dengesi

Bilinç düzeyi azaldıkça, birikmiş olan duygusal enerjiler aktive olur.

Amigdala (Latince badem anlamında) beyinde duygu enerji etkinliğinin
ifade edildiği badem büyüklüğünde bir çift çekirdektir.

Kararsızlık, isteksizlik, kaygılar, erteleme, öfke kontrol gibi hislerden
kaçmak isteyen “beyin”, daha önce deneyimleyerek öğrendiği kendini
iyi hissettiren madde, kişi ya da aktiviteye yönlendirir.
Sigara, kumar, alkol, esrar, kokain, çok çalışmak, tembellik, sex
düşkünlüğü, adrenalin arttıran eylemler ve hatta anne bağımlılığı…
Soyut olan sıkıntısını somut olanla çözmek, beynin bildiği en kolay
yöntemdir.
Olmazsa olmaz dedirtecek her şey, beyin ön bölgesini uyarmak içindir.
Beyin ön bölgesi akıl, dikkat, farkındalıkla ifade edilir.
Aynı zamanda “haz” bölgesidir.
Duygusal enerjilerin baskısı, haz alarak azaltılmaya çalışılır.
Normal şartlarda bilinç düzeyi nötr ya da yüksek olduğunda, beyin ön
bölgesinin gücü artar ve yaşamdan zevk alınır.
Ancak düşük bilinç düzeyinde, beyin ön bölgesinin güçlenmeye
çalışılması, arabanın fren pedalıyla gaz pedalına aynı anda basmaya
benzer.
Alışkanlıklar ve bağımlılıklar, örnekteki aracın motor ve yürüyen
aksamına verilen zarar gibi, beyine zarar verir.
Alışkanlıklar ve bağımlılıklar güçlendiği ölçüde, bilinç düzeyi düşük
değerlere sabitlenir.
İnsanların büyük bir oranı vazgeçemedikleri alışkanlıklarıyla düşük
bilinç düzeylerinde yaşarlar.

Bademin etkinliği duygusallığın gücüyle doğru orantılıdır.
Beynin dengesi; terazinin bir tarafında beyin ön bölgesi, diğerinde badem
olarak ifade edilebilir.
Bilinç düzeyi arttıkça ön bölgenin, azaldıkça bademin etkinliği artar.
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Yüksek bilinç düzeyi

Kısaca bir konu hakkında fikir farklılıkların sebebi, aslını (bilgiyi) farklı
kavrayan farklı bilinç düzeylerinin farklı yorumlardır.

Nötr bilinç düzeyi: normal, olması gereken haldir.

Nötr bilinç hali

Bilince huzur hakimdir.
Gerektiği anda cesaret, özveri, itidal, merhamet gibi erdemler
kolaylıkla açığa çıkabilir.

Nötr bilinçte beyin, tüm insanları eşit kabul eder.

Erdemlerin açığa çıkışı “kendiliğinden” oluverir.

Bilinç düzeyi azaldıkça cinsiyet, dinler, ırklar, siyasi görüşler; yani
farklılıklar açığa çıkar.

Düşünerek yapmaya gerek yoktur.
O anda bilincin hali, erdemli olmayı gerektirir.

Korkuyla beraber azalan bilinç düzeyi, farklılıkları tehdit olarak
algılatarak benzerlik arayışına, birlik olmaya yönlendirir.

Böylece bilinç düzeyi artar.

Birliğin devamı için korku gereklidir.

Yükselen bilinçle o beynin sahip olduğu üstün yönler açığa çıkabilir.
Bilinç düzeyi yükseldikçe algı açılır, genişler, farkındalık artar.

Oysa huzuru sağlayabilmek için “yalnız kalmak” temel uygulamalardan
biridir.

Sanat eserleri, yükselen bilinç düzeylerinin yapıtlarıdır.

Tek başına..

Sanat eserinin sahip olduğu yüksek bilinç düzeyi, sanatseverin bilinç
düzeyini etkileyerek yükseltebilir.
Gerçek bir sanat eseriyle nötr bilinç düzeyinde ilişkisi olmuş ve “tadını
almış” sanatsever, düşen bilinç düzeyini artırmak için o eseri
kullanabilir.
Toplumları etkileyen ve yaşamlarına yön veren din, felsefe, sosyal ya
da siyasi oluşumlar; yüksek bilinç düzeylerinde açığa çıkmış
kavramlardır.
Bu sebeple insanlar etkilenir ancak farklı bilinç düzeylerinde olmaları,
kavrayışlarda çeşitlenmeye yol açar.
Farklı kavrayışlar sonucunda uygulamalarda farklılaşır.
Farklı siyasi, felsefi, yaşama dair görüşler..

Sanayi devrimi öncesi, çeşitli toplumlarda zaman zaman uygulanan
inziva, halvet, itikaf gibi “çekilmelerin” günümüz koşullarında
uygulanması pratik olamadığından insanlar arasında kalarak nötr bilinç
halini sağlayacak yöntemlere gerek duyulmuştur. Kitabın konusu olan
Bütüncül Beyin Eğitimi, bu amaçla geliştirdiğimiz ve uyguladığımız bir
yöntemdir.
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Akıl&Zeka
Akıl, normal ve yüksek bilinç düzeyi ürünüdür.
Akıl, beyin veri tabanını kullanarak yaşanan sorunlara ve sorulara
bulduğu ideal yanıtlarla kavramayı sağlar, beyni yeniler, güncelleştirir.
Aklın, dikkatin ve farkındalığın etkin kullanımı, bilinç düzeyi düştükçe
zayıflar.
Zeka, her bilinç düzeyinde oluşabilir.
Zeka; kısa süreli, günü kurtaran çıkarlar içindir.
Zeka hayvanlara ve insanlara, akıl sadece insanlara aittir.

Aklın kullanılma ölçüsünü bilinç düzeyi belirler.
Nötr bilince ulaşılamadan akıl kavranamaz.
İnsanların çoğunluğu, düşük bilinç düzeylerinde zeka öncelikli yaşam
tarzını benimsemişlerdir.
Beyin, diğer organlar gibi bilinç düzeylerine göre, kendiliğinden
çalışarak ürettiklerinin sonucunu yaşar.
Sonuç beklediği gibi olmazsa, beynini yenilemek yerine ürettiği
duygusal tepkilerle daha çok beklenti ve daha çok duygusal tepkilerle
cehennemini yaşar.
Nötr düzeyde bir akıl, beynini nasıl yenileyeceği konusunda
bilgilendirebilir.
İçtenlikle isterse beyni yol gösterir.

Beyin Otomasyon Sistemi (BOS)
Beyin, bilinç düzeyine göre kendiliğinden, otomasyon ile çalışır.
Bilinç düzeyi nötr ise huzurludur, kararlıdır ve ne yapacağını bilir.
Düzey azalınca normal özelliklerde kaybolur.
İnsan, kendi isteğine göre bilinç düzeyini o an belirleyemez.
Beyin, nötr bilinç düzeyini koruma üzerine kurulu bir yaşam tarzı
içinde ise, (otomasyon sistemi nötr bilince ayarlı ise) koruyacaktır.
İnsan aklını kullanandır.
Akıl, nötr bilinç ürünüdür.
Her insan akla sahiptir.
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Erdem&Duygu
✓ İnsan erdemli varlıktır.
✓ İnsan merhametlidir.

KİŞİLİK

✓ Alçakgönüllüdür (mütevazi).
✓ Gözütoktur (kânaatkâr).
✓ Çalışkandır.
✓ Dingindir.
✓ İtidal sahibidir.
✓ Cesurdur.

Kişilik; bilinç düzeyi direksiyonunda, beynin otomatik olarak ürettiği
temel erdem ya da duyguları belirler.
Enneagram kişilik sistemi, duygular ve erdemlere göre kişilikleri
sınıflandırmıştır.

✓ Paylaşımcıdır.

Dinginlik, cesaret ve alçakgönüllülük; 9 farklı kişilik tipinde beliren 3
temel erdemdir.

Bilinç düzeyinin azalmasıyla kaybolan erdemlerin yerini duygular alır.

Bu erdemlerin kaybıyla yerini 3 temel duygu alır: öfke, korku, kibir.

İhtiraslı, kibirli, gururlu, kıskanç, açgözlü, tembel, öfkeli, dengesiz,
korkak, cimri..

Her erdem-duygu bedende bir merkezle ilişiktir.

Varoluş amacının hakkını veremeyince duygularla cezalandırır kendini
insan, farkında olmadan.

Her merkeze ait 3 farklı kişilik tanımlanır.

Merkezler: kafa(beyin), göğüs(kalp), karın(bağırsaklar)

Enneagram karın tipleri 8,9 ve 1 öfke grubu kişiliklerdir.
Göğüs tipleri 2,3,4 kibir
Kafa tipleri 5,6,7 korku grubudur.
Nötr bilinç düzeyinde merkezler dengededir.
Bilinç düzeyinin azalmasıyla beraber bir merkezde sorun başlar.
Diğer bir merkez ya da her ikisi de sorunu çözmek için destek olurlar.
Böylece kişilik örüntüleri şekillenir.
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Kaybedilen en büyük değer
Yere düşmeden önce, ağacın dalında sanki ana karnında bir bebek.
Değerlerini kaybetmemiş, yalın, temiz.
Ağaçtan düşen elmanın yere temas ettiği hassas bölgesi gibidir kişilik.
Hassas bölgeye değen bir parmak, stres, travma diye ifade edilir.
Kişilik özellikleri yaşanan travmadan bilinir.
Oysa ana travma, yere düşmekti.

Stres , hassas bölgeye denk geldi.
Hassas bölge olmasaydı, parmak fark edemez, stres etkileyemezdi.
Her elmanın hassas bölgesi kendine özeldir.
Çürüğü oluşturan stres ya da travma değil.
Çürük, varoluş sancısı..
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Çocukken başlayan çürüme yaşam boyu giderek artar.
Doğumla birlikte kaybedilen değerleri geri kazanma mücadelesidir
yaşam.
Ancak azalan bilinç düzeyiyle farkına varamaz insan.

Xstres
Duygular, bilinç düzeyi nötr halden düştüğünde, beyinlerden otomatik
bir biçimde tepkilere eşlik ederler.

Kaybettiği değerleri farkedip tamamlama yerine, kolaya kaçarak yaşar.

Kişiliğe göre açığa çıkan duygular, yaşam stresinin temelini
oluştururlar.

Erdem kaybıyla gelişen duyguları beyninde biriktirerek, tutsak olur.

Her kişiliğe özel bir dikkat konusu vardır.

Duyguların rehberliğinde yaşam; stres, kötülük, günah, hastalık
doludur.

Düşük bilinç düzeylerinde, sıklıkla farkında olunmadan, duyguları
açığa çıkartan beynin spontane dikkat özelliğine XSTRES adını verdik.

Her insanın bilinç düzeyini azaltan ya da azalınca ortaya çıkan "duyarlı
erdemi” bellidir.

Bilinç düzeyi düşükken aktif olan Xstres, bilinçaltında, stresli yaşam
filminin başat rolünü oynar.

Bir olay her insanı eşit düzeyde değil, duyarlı erdem özelliklerine göre
etkiler.

Kişilikler ve Xstres

Örneğin, bir yakınını kaybeden kalp merkezi kişiliği, artık değer
göremeyeceğini dert ederken beyin merkezli kişi, yalnız kalmaktan
kaygılanır.
Kaygıların beyindeki esas nedenleri kişilikle ilgilidir ancak düşük bilinç
halinde farkında olamayan insanlar, düşük bilinç rehberliğinde sebep
bulurlar.
Kişiliklerin oluşumu genetik ya da çevresel etkenlere değil
varoluşundan gelen erdem kaybıyla açıklanabilir.
Person, Latince maske anlamındadır.
Kişilik, insan maskesidir.

Enneagram tip 1
Mükemmelliyetçidir.
Beynin spontane dikkati “hatalar, yanlışlar” üzerinedir.
Evrensel doğrular rehberliğinde kendisi dahil her şeyi “yargılar,
eleştirir”.
İçerleme, alınganlık, kin, öfke, kırgınlık, üzüntü; sıkça hissedilen
duygulardır.
Enneagram tip 2
Onaylanmak, ilgi ve sevgi görmek için vericidi
Spontane dikkati, başkasının ihtiyaçları üzerinedir.
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Gurur (kibir) (saçımı süpürge ettim, bana bunu nasıl yaparsın, hiç mi
değerim yok) temel hissedilen duygudur.

Enneagram tip 7

Enneagram tip 3

Sınırlanmış olma, alternatifsiz kalma korkusuyla daha fazlasını isteyen,
doymak bilmez açgözlülük.

Onaylanmayı, başarıda ve dış görünüşünde arar.

Spontane dikkat: kısıtlanır mıyım?

Kibirlidir.

Duyguları korkudur. (Fırsatları kaçırma)

Enneagram tip 4

Enneagram tip 8

Spontane dikkati kendinde olmayandadır.

Hükmetme ihtiyacı ile sadece kendi doğrularının önemi içinde,
ihtirasla yaşamak

Hemen her şeyi kıskanabilir.
Kibir grubu olan 2,3 ve 4. tipler, bilinç düzeyleri nötr çizgisinden
kaydığı anda onay ihtiyacı içine girerler.
Değerli-değersiz hissetme döngüsünde, iki uçlu duygu durum halini
yaşarlar.
Değerli ya da değersizlik, gururlu, kibirli ya da moralsiz, melankoli;
her durum düşük bilinç düzeyi belirtileridir.

Duyguları: affetmeme, kin, ihtiras
Spontane dikkat: etki alanına tehdit var mı?
Enneagram tip 9
Uyum-inat ikileminde pasif-agresif tavırlarla erteleme, tembellik
halindedir.

Düşük bilinç düzeyinde değerli hissetmek kibri doğurabilir.

Bu hal ile huzur bozulmasın diye bir türlü gösteremedikleri öfke
enerjisi biriktirirler.

Enneagram tip 5

Spontane dikkat: huzur, bütünlük arayışı

Yoksunluk ve yaşam alanına müdahale korkusuyla cimrilik ile
biriktirme tutkusu gelişir.
Spontane dikkat: yetmezse?
Duyguları korkudur.
Enneagram tip 6
Yalnızlık, yoksunluk vb korkularla sürekli garanti arayışı içinde olmak.
Spontane dikkat: güvenli mi?
Duyguları korkudur. (Yakınlarını kaybetme, yalnız kalma, hasta olma )
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ENNEAGRAM XSTRES TEMEL DUYGU
E TİP

XSTRES

TEMEL DUYGU

2

NEYE İHTİYACI VAR?

KİBİR (GURUR-SİTEM)

3

NASILIM?

KİBİR

4

NEYİM EKSİK?

KİBİR (KISKANÇLIK)

5

YETERLİ Mİ? ALANIM GÜVENLİ Mİ?

KORKU (CİMRİ)

6

GÜVENLİ Mİ?

KORKU

7

YA YETMEZSE? KISITLANIR MIYIM?

KORKU (AÇGÖZLÜ)

8

TEHDİT VAR MI?

ÖFKE (İHTİRAS)

9

HUZUR VAR MI?

ÖFKE (İNAT)
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YANLIŞ VAR MI?

ÖFKE (KİN)
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ENNEAGRAM TEMEL KORKU TEMEL ARZU
E Tip

Temel Korku

Temel Arzu

2

İhtiyaç Hissedilmemek, Değersizlik, Sevilmemek

Sevildiğini hissetmek

3

Başarısızlık, Değersizlik

Değerli hissetmek

4

Eksik, Sıradanlık, Kimliksiz

Kişisel değerini bulmak ifade etmek

5

Çaresiz, Yetersiz, İşe Yaramaz, Cahil Kalmak, Var Olamamak

Yetenekli ve yetkin olmak

6

Korkudan Kormak, Yanlız Kalmak Desteksiz, Rehbersiz Kalmak

Güvenli bir yere ait olmak

7

Tam Olamama-Açlık Kısıtlılık, Acı Ve Yoksun Kalmak

Doyum içinde olmak

8

Aşağılanmak, Güçsüzlük, Manipülasyona Açık Olmak

Hayatını kontrol edebilmek, özerklik

9

Ayrı Düşmek Uyumsuzluk Gergin Ortam

İç huzura, bütünlüğe kavuşmak
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Yanlış-Yanılmış Olmak, Sorumsuz, Kötü, Tutarsız Olmak

İyi, dengeli, hatasız olmak
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BİLİNÇ DÜZEYİ ÖLÇEĞİ

Kişilik merkezlerine göre bilinç düzeyi ölçeği
Sol sütun bilinci temsil ediyor.
Kırmızı renk koyulaştıkça bilinç düzeyi azalıyor.
Bilinç düzeyini beyaz çizgi gösteriyor.
Bu örnekteki bilinç, nötr düzeyde..

Bu kişilikte bilinç düzeyi azaldığında ilk önce karın merkezine ait
yoksunluk belirtiler açığa çıkacak.
Sonra beyin devreye girecek ve zihni kullanarak karın merkezindeki
soruna destek olacak.
Enneagram tip 8 kişiliğine uygun bir grafik.
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Örnek kişilik

Sebep sonuç ilişkisinin duyarsızlığında, sorunu dışardaymış gibi
algılatan düşük bilinç hali.
Düşük bilinç : bilinç altı

-bende var mı?
-neyim eksik?
-hakkımda ne düşünürler?
-ben neden öyle değilim?
Enneagram tip 4’ün “bilinçaltı” işleyen çeşitli XSTRES özellikleri..
Bilinç düzeyi düşük iken, beyni otomatik bir biçimde sorguluyor.
Bilinç düzeyi düşük olduğundan sıklıkla farkında değil..
Farkındalıksız yaşamı, düşük bilinç düzeylerinde, kıskançlığın
körüklediği öfke, melankoli, “keşkeler”, kurban rolünü oynar biçimde
sürüyor.
Enneagram tip 4 kişilikte olduğunu bilen ve bilinç düzeyini yükseltme
gayretinde olan, XSTRES’i fark edebilir.

Bilinçaltı

1990’lı yılların sonu, bir pazar sabahı, kahvaltıya oturmuşuz. Birden
kendimi kötü hissettim. Hiç bir gerekçe yok gibi geldi. O an TV’deki
anonsu hayal meyal anımsadım; Yunanlı güreşçi Türk güreşçiyi yenmişti.
Benzer durumun daha sonra defalarca tekrarlandığını farkettim. Beynim,
benden habersiz(!) klasik bir iç organ gibi, kendi halinde çalışarak
duygusal tepkiler üretiyor, ben farkında olmadan.. Ceremesini ben
çekiyorum. Nörolog olarak bilinçaltımın ilk keşfiydi bu. Çok
etkilenmiştim. Teorik olarak bilmekle şahit olmanın getirdiği kavrayış ve
farkındalık kıyas edilemeyecek ölçüdeydi.

Ben, fark edenim.
Ben, bilenim.
Ben, yaşama yorumsuz bakanım.

BEN

Ben, yaşamın etkin izleyeniyim.
Farkındalıkla güçlenen beyin ön bölgesi, gücü oranında bilinç
düzeyinde artış sağlar.
Beyinde birikmiş olan duyguların enerjileri, en büyük engelidir.
Farkındalığı yok ederek hastalıkların oluşumuna ortam hazırlıyor.
Bilinç düşük halinde, sağlıklı çözüm üretebilecek “akıl” devre dışı.
Ve bilinçaltında kurulan farkındalıksız bir cehennem.

Beynim, varlığı yansıtarak algılıyor.
Bumerang gibi, attığını karşılıyor.
Ne verirsem geliyor.
Ektiğimi biçiyorum.
Duygu veriyor; bela, huzursuzluk, hastalık alıyorum.
Erdem veriyor; dinginlik, akıl, ilham alıyorum.
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Kalp(Göğüs)

Beyin(Kafa)

Bağırsaklar(Karın)

ERDEM

Alçakgönüllü

Cesur

Dingin

DUYGU

Kibir

Korku

Öfke

TİPLER

2,3,4

5,6,7

8,9,1

Enneagram tipleri
Enneagram 2, 3 ve 4, kibir grubu kişiliklerdir.
E3 kalbin merkez kişiliğidir.
Bilinç düzeyi azaldığında 2 farklı hal gözlenir.
1.halde kalp ile bağlantı kopar.
Beyin ve karın merkezleri devrededir.
Düşünerek çalışan bir yapı oluşur.

3: sever, sahip çıkar.
4: ne çıkarı var der, uzaklaşır.
Bilinç düzeylerinin azalmasına paralel olarak onay ihtiyaçları
artan kalp grubu bu 3 kişilik, düşük düzeylerde aldıkları ilgi,
sevgi, iltifat gibi onay tepkilerine kibirlenerek karşılık
verebilirler.
Kibir bazen kendini serzeniş, öfke, alınganlık, anksiyete
halinde gösterebilir.
Kibir, bilinç düzeyinin daha da düşmesine sebep olur.
Zaten düşük düzeyde oluşan kibrin farkında
olamadıklarından yakınmaların kaynağını da belirleyemezler.
Kibir kalbin işlevini etkileyerek hastalık sebebi olabilir.
Tip 2 kadınlarının ortak sorunu obezitedir. (Ayşegül Atik)
Nötr halde sevgi dolu, herkes için fedakardırlar.

Hissetmek düşünerek çalışmasını engeller.

Düşük bilinç düzeylerinde sitem ve gurur, karşılık bekleyerek
yapılan işler sonucunda ortaya çıkar.

Bu sebeple duygularını bastırır.

Karşılık alınırsa ve mütevazi olunamıyorsa adı kibir olur.

2.hal ise sadece kalp devrededir.
Romantizm yaşar.

Tip 3 çalışkan, motive edici, sonuç odaklı insanlardır.
(S.Demirel)

E2, kalbi en açık enneagram tipi iken 4, kalbi en kapalı kişiliktir.

Tüm erkek 3’ler kel kafalıdır.

E2, kalpteki sorunu karın merkezini devreye sokarak düzeltmeye çalışır.

CIO’ların önemli bir kısmı tip 3’tür.

Değer görmek istediği insanların ihtiyaçları için “koşturur”

Yapacak bir iş bulamamak en önemli sorunlarıdır.

İlgi gösteren ve iltifat edene, 2: köle olur.

İşleriyle evlidirler.
Başarıyla gelen taktir, en önemli yaşam hedefleridir.
E4 kalp merkezindeki sorunu düşünerek (beyin) çözmeye
çalışırlar.
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Düşünerek duygularını çoştururlar.
Tip 5,6,7 korku grubu kişiliklerdir.
Yaşamları “garanti” arayışı üzerine kuruludur.
6, merkezi kişiliktir.
Beyin merkezinden kopuk olduklarında diğer iki merkez aktiftir.
Hissederek yaparlar.
Ancak kendi fikrine güvenemez, korkarlar.
Hastalık hastası, kararsız, şüpheci, meraklı; düşük bilinç düzeylerin
tipik belirtilerdir.
Saçları her yaşta gürdür.
E5 beyin merkezindeki sorunu hissederek(kalp) çözmeye çalışırlar.

Korku duygusuyla garanti arayışındaki 5,6,7 kişiliklerin zihinleri,
geleceğe projektör olmuştur.
2,3,4 ise geçmişe takılıdırlar.
8,9, ve 1; öfke grubu kişiliklerdir.
Öfkenin merkez elemanı olan 9’lar, uyum- inat ikileminde bir yaşam
sürer.
İnat; İçinde olduğu uyumlu durumun değişimine gösterilen dirençtir.
Direnç, öfke enerjisi halinde birikir.
İsteksizlik, tembellik, erteleme huyları; inatçılık vasıflarıdır.
E9 karın merkezinden kopuk halde duygu ve düşüncelerle hayalci ve
miskindirler.

Hissederek düşünürler.

Kalp ve beyin merkezlerini susturduklarında rutin işlerde başarılı
olurlar.

5’ler merak ettikleri konuyu sonuna kadar araştırmakla bilinirler.

8’ler öfkelerini net ve açık bir biçimde dışarı yansıtırlar.

Zorunlu oldukları işleri angarya olarak görürler.

8, başkalarının etki alanı içinde olmaktan sıkıntı duyar.

Ketum, dedikodudan hoşlanmayan, çok tutumlu 5’lerin evleri
sığınakları gibidir.

Kendi doğruları ışığında hak arayışındadırlar.

Çöp evlerde yaşayan, güvensizlikten yalnız kalan; bilinç düzeyi çok
düşen 5’lerdir.

Mükemmeliyetçi 1’ler ise evrensel doğruları savunur.

Zorunluluk, emrivaki, 5 dk sonrası için bir planının olmaması, kısıtlılığı
hissettiren her durum; enneagram tip 7’ler için stres kaynağıdır.
E7 beyin merkezindeki sorunu hareketli olmakla (karın) çözmeye
çalışırlar.
Hareketli, arayışta, acıdan-sıkıntıdan-sorumluluktan kaçar tarzları,
bilinç düzeylerinin azalmasıyla ciddi sorunlara sebep olur.

E8 düşüncelerle içgüdü (karın) merkezini canlı tutarlar.

Hata, yanlış, eksik gibi olmaması gerekenlerden rahatsız olurlar,
müdahale ederler ve alınganlık, içerleme, öfke gibi duyguların
enerjileriyle “zehirlenirler”.
Savundukları evrensel doğrular sebebiyle haklıdırlar ancak hakkı
savunurken hissettikleri öfke ile adeta intihar ederler.
E1 sorunlu olan bağırsak merkezlerini duygularla canlı tutarlar.
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Bu şiir Enneagram 4 kişiliğini anlatıyor

MELANKOLİ
Beni en güzel günümde
Sebepsiz bir keder alır.
Bütün ömrümün beynimde
Acı bir tortusu kalır.
Anlayamam kederimi,
Bir ateş yakar derimi,
İçim dar bulur yerimi,
Gönlüm dağlarda bunalır.
Ne kış, ne yazı isterim,
Ne bir dost yüzü isterim,
Hafif bir sızı isterim,
Ağrılar, sancılar gelir.
Yanıma düşer kollarım,
Görünmez olur yollarım,
En sevgili emellerim
Önüme ölü serilir…
Ne bir dost, ne bir sevgili,
Dünyadan uzak bir deli…
Beni sarar melankoli:
Kafamın içerisi ölür.
Sabahattin Ali

Öfke vb duyguların dışarı vurularak zararlı etkilerinin azalacağı
görüşü doğru değildir. Duygu, beyinde oluştuğu anda birikir ve
bilinç düzeyini olumsuz etkiler. “İçimdekileri boşalttım, ağzıma
geleni söyledim, rahatladım” gibi dışarıya yansıtıcı ifadeler
zaten bilinç düzeyi düşüklüğünün göstergesidir. Olması gereken
ise “Eskiden olsaydı duygulanır, içime atardım ancak şimdi beni
etkilemiyor, beynim artık tepkisiz kabul ediyor, nötr..” Burada
boşvermiş, adamsendeci değil aktif gözlemci hali
bulunmaktadır.
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Kişiye özel tedavi modeli

Tip 6, noradrenerjik ilaçla yükselen tansiyonu, ilacın etkisi azalınca
normalleşir.
Tip 7, ilaçlarla çarpıntı, terleme gibi yan etkiler yaşayabilir.

Beyni etkileyen ilaçlar, serotonin gibi beyin işlevlerinde görev alan
maddelerin miktarı üzerine etki gösterirler.
Bu maddelerin etkinliği her kişilikte farklıdır.
Örnek: noradrenalin, dikkati daha yoğun olan kişiliklerde etkinliği
daha fazladır.
Bilinç düzeyi azaldığında, ilk önce etkinliği düşük olan maddenin
eksiklik belirtileri gözlenir.
Örnek: enneagram 9’da dopamin düşük, serotonin yüksek etkinlik
gösterir.
E9 kişiliğine depresyon tanısıyla serotonin artırıcı ilaçlar verildiğinde
ciddi yan etkiler oluşur ve faydası olmaz.
Bu kişilikte olan insanlar, dopamin düzeyini artırıcı ilaçlardan fayda
görürler.
Ancak tanıya göre tedavi düzenlendiğinde sonuç alınamaz.
Enneagram 3, 7 kişiliğinde olan insanlara ilaçlar fayda etmez.
Enneagram 1’ler yüksek dozlarda fayda görebilirler.
Enneagram 8, ilaç kullanmayı zayıflık olarak değerlendirir.
Tip 2’ler hem ihmalkarlıklarından hem de yan etkiler sebebiyle düzenli
ilaç kullanamazlar.
Tip 4, 6, 8; serotoninerjik ilaçlardan çok fayda görürler.
Tip 4,5,9; dopaminerjik ilaçlardan faydalanırlar.
Tip 8, verilen dopaminerjik ilaçla kalp krizi geçirebilir.
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Eneagram tip

Dopamin

Noradrenalin

Serotonin

Güç

Dikkat

Mutluluk

1
2
3
İlaçlar, tanılar yerine kişiliğe göre
verildiğinde gerçek faydaları ortaya
çıkacak, hastaların daha fazla madur
olması önlenmiş olacaktır.

4
5
6

Tüm ilaçlar kişiliklere göre
araştırılabilir.

7

Ancak tanılar yerine kişilik
özeliklerinin geçmesi, yerleşik
ezberlerin terk edilmesi demektir.

8
9
Etkinlik ölçeği

yüksek

normal

düşük

İlaç seçimlerini, konulan tanılar
yerine kişilik özelliklerine göre
yaparken aldığım sonuçları, sadece
Amerika’da aylık basılan enneagram
gazetesi yayınlamıştı.
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TİP BELİRLEMEK İÇİN SORULAR

TİPLER

Düzenli, titiz, doğrucu, kolay kolay beğenmez.

1

Başkalarının neye ihtiyacı olduğu sizin için önemli midir? Kendinizi ihmal ediyor musunuz?

2

Bir işin nasıl olduğu mu önemlidir, sonucu mu? (Bazen 7 ve 8’de sonuç odaklı olduğunu söyleyebilir) Çok çalışır mısınız?

3

Keşkeler çoktur. Bazen tek kalmayı çok ister.

4

Dedikodu yapmaz. Yalanı unutmaz. Merak ettiği konuyu sonuna kadar araştırır.

5

Çok beğendiği bir malı birden çok alabilir. Gözönünde olmaktan hoşlanmaz.

6

Yapacaklarıyla ilgili her zaman bir ya da birkaç planı olur.

7

Kararlı mısınız? Beceriksiz insanlar hakkında ne düşünürsün?(hoşlanmazlar)

8

Uyumludur. Gece 8 saat uykuya ihtiyacı olur.

9

2012 yılından bu yana tedavilerime ışık tutan enneagram tiplerini belirleme amacıyla sıkça sorduğum sorulardır.

1

S
E
R
XST

2

4

❤

Neyi eksik?

5

6

🧠

Kıtlık var. Ya yetmezse?

8

Doğrularıma uygun mu?

3

9

B

Neyim eksik?

7

Bolluk var. Ya kaçırırsam?

1

Genel doğrulara uygun mu?
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MERİDYENLER

Bilinç düzeyi nötr ve yüksek hallerde erdemli enerjilerin etkinliği ön
planda iken düşük bilinç düzeylerinde oluşan blokajların sebebi
duygusal enerjilerdir.
Söz gelimi enneagram tip 9 olan kişiler, öfke ve inat duygularıyla bloke
olan safra kesesi ve kalın bağırsak meridyenlerinin blokaj
belirtilerinden yakınırlar.
Her iç organa ait bir meridyen tarif edilmiştir.

Beynin kendi içindeki uyumu, bedene meridyen işlevleri halinde
yansır.
Meridyenler, içinde yaşam enerjisi akan kanallardır.
Uzak Doğu tıbbında yüzyıllardır bilinen ve tedavi aracıyla kullanılan

Blokaj, tüm meridyen hattını etkileyebilir ya da lokal olabilir.
Meridyen etkinlikleri gün içinde değişkenlik gösterir.
Örneğin akciğer meridyeni etkinliği saat 3-5 arasında artar, 15-17
arasında azalır.
Astım krizleri, bilinç düzeyi azalmasıyla bloke olan akciğer
meridyeninin etkin saatlerinde daha sık ortaya çıkar.
Karaciğeri etkileyen öfke enerjisi, uykuya geçişte sorunlara yol açabilir.

meridyenler, beyin-beden aynalığının “icra organıdır”.
Beyinde biriken erdem ve duyguların enerjileri, an be an meridyenler
üzerinde rahat akışa ya da blokaja sebep olurlar.
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Meridyen blokajı
Bilinç düzeyine göre meridyen akışında oluşan olumsuz değişimi ifade
eder.
Düşük bilinç düzeylerinde kişiye ait sıklıkla bir sorun vardır.

Akciğer Bilinci
Akciğer bilinci; diğer canlılarla olan iletişimin kalitesini ifade eder.

Tedaviye dirençli ya da kalıcı yakınmalarda blokaj çok dirençli olabilir.

İnsanları, hayvanları ve doğayı anlayıp her halleriyle kabul edebilme
özelliği, akciğer dokusu ve işleviyle ilgilidir.

Kalıcı sakatlık ya da dokunun dönüşmeyen tahribatında blokaj
kalıcıdır.

Canlılık, adil olmak, teslimiyet, tevekkül hali; akciğer bilincine ait
erdemlerdir.

Kalıcı blokaj alanı, bilinç düzeylerini sürekli olumsuz etkileyebilir ya da
etkisiz olabilir.

Bu erdemlerin kaybıyla açığa çıkan duygular: alınganlık, kırılganlık,
üzüntü, özlem, hayal kırıklığı, içerleme.

Blokaj lokal ise sadece o alana sınırlı olup öncesi ve sonrasında sorun
olmayabilir.

Meridyen hattının geçtiği her alanda, blokaja bağlı yakınmalar ortaya
çıkabilir.

Tenisçi dirseği örneği, sadece dirsekte duyarlılık var, el ya da omuz
rahat ise tek meridyenin lokal blokajı denilebilir.

“Kavramakta zorlanıyorum, bazen elimden düşüyor” yakınması,
akciğer meridyen blokajı için tipiktir.

Sağ kol ve bacakta duyulan ağrı ya da kuvvet kaybında, 2-4
meridyenin dahil olduğu genel blokajlardan söz edilebilir.

Her iki elin baş parmağıyla ilgili sorunlar sıklıkla akciğer meridyenini
ilgilendirir.

Sadece dizde ağrı varsa, buradan geçen 6 meridyenin biri ya da
hepsinin dahil olabileceği lokal blokaj düşünülebilir.

Bu örnekte blokajın yeri; el, bilek ve kol başta olmak üzere akciğer
dokusu dahil meridyenin her bölgesinde olabilir.

Görüldüğü gibi ezbere konulacak bir tanının değeri olmayıp tamamen
kişiye özel değerlendirilmelidir.

“Omuz ön tarafı ağrıyor” şikayeti, akciğer meridyeninin omuz
bölgesinde blokaj olduğunu düşündürebilir.
Bir önceki örnekte, sorunun başparmakta olması ve sadece akciğer
meridyeninin o bölgede olması, tanı koymada kolaylık sağladı.

TEK OLAN BİLİNCİN, BEYİNDEN BEDENE YANSIYAN FARKLI
ÖZELLİKLERİ, ORGAN İŞLEVLERİNDE KENDİNİ GÖSTERMİŞ.

Omuz ön tarafında birden çok meridyenin olması sebebiyle ayrıcı tanı
yapılmalıdır.
Akciğer meridyeni, kalın bağırsak meridyeniyle devam eder.
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AKCİĞER MERİDYENİ
AKCİĞER MERİDYEN BLOKAJI BELİRTİLERİ: Sırt ağrısı, Nefes kokusu,
Göğüste sıkıntı, Öksürük, Kolaylıkla ağlamak, Burun çekme, Burun
akıntısı, Burun kanaması, Ellerde uyuşma, El ayasında sıcaklık,
Omuz ağrısı, Cilt hastalıkları, Köprücük kemiğinde ağrı, Terleme,
Boğaz sorunları, İdrar sorunları (az ve sık), Esneme

Meridyen hatlarının çok başarılı animasyonu
(Mankenler gerçek ve çıplaktır)
Meridyenler, derinin altında ve daha derinlerde bulunabilirler. Şekilde
akciğer meridyeninin yüzeysel ve iç hattı görülüyor. Akciğerlerden başlayan
meridyen iç hattı nefes borusu, gırtlağa ve kalın bağırsağa ulaşıyor. Dış hattı
omuz önünden pazu kasını ve dirsek içini geçip el bileğinden başparmağa
ulaşıyor.
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Kalın Bağırsak Bilinci
Kalın bağırsağa ait tek erdem vardır: “bırak gitsin”
Bırakamamanın sonucunda oluşan duygular:
• Üzüntü
• Dert etme
• Kahretme (kendini zehirler)
• Hevesi çabuk kırılır
• Kontrolcü İnatçı
• Kompulsif (bedensel takıntı)

Bu özellikleri tanı ve tedavide kullanılır.
Örneğin akciğer sorunlarını kalın bağırsak meridyen tedavisi ile
iyileştirebiliriz.
Akciğer ve kalın bağırsak, bedeni saran ve koruyan derinin ve hava
yollarının “kontrol merkezi”dir.
Bu iki organın bilinç düzeyi, beden savunmasının (bağışıklık-immün
sistemi) “giriş kapısını” oluşturur.
Mevsim değişikliklerine bağlı oluşan burun akıntısı, hapşırma,
öksürük, kırgınlık, geniz akıntısı, baş ağrısı gibi nezle- grip belirtileri;
azalan akciğer-kalın bağırsak bilinç düzeylerinin bir göstergesidir.

• Teslim olamama

Potansiyel olarak hava yollarında biriken duygusal enerjiler, soğuk
tetiklemesiyle beraber aktive olurken bu yakınmalar açığa çıkar.

• Haklı olma ihtiyacı

Bilincin düzeyi, yakınmaların şiddetini belirler.

• Savunmacı

Yakınmaların artan süresi, farklı tanılarla (alerji, farenjit, rinit, korona
vb.) ifade edilse de sebep aynıdır.

• Yaşlılığa takılma
• Kabul edememe,
• Keşkeler, Pişmanlık
• Suçluluk
• Kolaylıkla ağlama
Kalın bağırsak ile akciğer meridyenleri, “komşu” diğer meridyenlerde
olduğu gibi yakın ilişki içindedirler ve birbirlerini etkilerler.

Hava akciğerde, gıdalar ve su midede karşılanır.
Hava akciğerde, gıdalar ve su dalakta yaşam enerjisine dönüşür.
Geri kalanlar, kullanılmayan “girdiler” atık olarak, akciğer, kalın
bağırsak ve deri yoluyla dışarı atılır.
İşlevi etkilenen (duygusal enerji birikimiyle azalan bilinç düzeyi
sonucu) kalın bağırsak, normal yol yerine deri yolunu atık boşaltmak
için kullanabilir; siğil, sivilce, beze vb oluşumların sebebidir.
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KALIN

BAĞIRSAK MERİDYENİ

KALIN BAĞIRSAK MERİDYEN BLOKAJI BELİRTİLERİ: Beze ve abseler, İshalAteş, Öksürük, Baş ağrısı (alın), Yüz ağrısı, Yüz felci, Şiş- kızarık göz,
Sağırlık, Ağız kuruluğu, Ağız kokusu, Burun kanaması ve akıntı,
Bademcik boğaz sorunları, Alt çenedeki diş eti sorunları, Soğuk
duyarlılığı (nane molla), Mineral eksikliği, Uçuk, Boyunda ağrı-şişlik,
Omuz sorunları, Sırt ağrısı, Kol ve boyun hareketlerinde kısıtlılık,
Dirsek, ön kol ve elde ağrı, El üstünde kızarma ağrı, Baş ve İşaret
parmağı sorunları, Koku kaybı, Genel akciğer belirtileri, Deride
sarkma, Ciltte yaşlılık lekeleri, Yavaş metabolizma, Kilo almaya meyil,
Gıda alerjisi, Besin seçme (Soğuk, yağlı, baharatlı gıdalarla, et ve
alkole düşkünlük), Asidik beden, Anüste yanma, Saç telinde zayıflık.

Başparmakta sonlanan akciğer m. işaret parmağında kalın bağırsak m.
olarak devam eder. El üstü, dirsekten geçerek omzu ortalar, sırta gidip
köprücük kemiği üstünden geri döner. Boğaz, çene, yanak altından
dudak kenarına ve buradan dudak üstünde, burnun altında sonlanır.
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Mide bilinci

MİDE

MERİDYENİ

Organik olarak su ve gıdaların “kabul yeri” olan mide, bilinç olarak
yeni fikirlerin kabul edilmesi, bu fikirlerin içselleştirilmesi, açık fikirli,
güçlü ve kararlı olma erdemlerini ifade eder.
Bu erdemlerin kaybıyla ahmaklık, saflık, tolerans göstermeme, red
etme, dertlenme, kafa karışıklığı, şüphe, kötümser, cimri, duygusal
dengesizlik: mani, iki uçlu duygu-durum, tartışmacı, kötümser, egoist,
takıntılı (obsesif), yüksek sempatik aktivite durumları gösteren kişilik
özellikleri sergilerler.
Obsesif kompulsif bozukluk; mide-kalın bağırsak bilinç sorununu ifade
eder.
MİDE MERİDYENİ BLOKAJ BELİRTİLERİ: Karın ağrısı, gerginlik, ateşlenmeüşüme, karında sıvı birikmesi (asit), geğirme, beden ön kısmında soğukluk
ya da sıcaklık, bacak ve ayaklarda soğukluk, üst çene dişlerinde soğukluk,
memede gerginlik, ağrı, burun kanaması, yemek borusu sorunları, yüzde
şişme, yüz felci, yüzde ağrı, göz ağrısı, yan ağrısı, ayak ağrısı, alın ağrısı,
kalp ağrısı, açlık, çene ağrısı, diz ağrısı, bacak ağrısı, ağız içi
lezyonlarıBurun akıntısı-kanama, bulantı, boyun ağrısı, terleme, boğaz
sorunları, bademcik, diş ağrısı, kusma, göz altı torbaları, alerjiler,
yumurtalık (over) sorunları, ani ses kaybı, ayağı kaldıramaz, bacak
kaslarında atrofi (erime), ayak 2.3.parmak sorunu, spazm gözleri
kapatmama, felç gözleri açmama

Hayvanlarda görülen şap hastalığı belirtileri mide meridyen hattına uyar.
Stres altında kötü gıdalarla beslenen hayvanların hastalığıdır şap.

Burun altında sonlanan kalın bağırsak meridyeni, göz altından mide
meridyeni olarak devam eder. Yanak ve çeneyi geçerek şakak bölgesine
kısa bir kol verir. Uzun kolu ise boyun, gırtlak, köprücük kemiği
ortasından meme ucuna, kasıktan ve bacağın üstünden geçerek ayakta
2.3. parmaklarda sonlanır.
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Dalak bilinci

Diğer dalak işlevleri
• Dalak, lenfatik ve immün (bağışıklık) sistemin merkezidir.

Su ve gıdaların yaşam enerjisine dönüştüğü yer olan dalak dikkatin
merkezidir.
Zihnin net ve keskinliğini belirler.
• Keskin analitik düşünce
• Hafıza
• Bilinçaltı
• Fikirler
• Saflaşma
• Arınma
• Temizlenme
• Arı-duru kalma
Dalak performansıyla doğrudan ilgili beyin işlevleridir.
Düşük bilinç düzeylerinde ortaya çıkan dert etme ve aşırı düşünce
dalağın en önemli düşmanlarıdır.
• İnsanına göre davranan (nabza göre şerbet veren)
• Başkalarına göre bir yaşam
• Bilgi ve fikirleri kabul edemeyen (itiraz değil am sonunda kendi
bildiğini yapan, değişik fikirlere uyum sağlayamayan)
• Saçını süpürge eden
• Aşırı ilgili
• Olayları kontrol edemeyen
Düşük bilinç düzeylerinde açığa çıkan kişilik özellikleridir.

• Bağışıklık sistemi ağız ve boğazlardan başlar, ince bağırsak 2.
duraktır.
• Dalak ise merkezidir.
• En büyük lenf organıdır.
• Yaşlı kırmızı kan hücrelerini toplar.
• Beyaz kan hücreleri lenfositleri yapar.
• Kanı temizler.
• Dokuları, kasları ve düşünceleri nemli tutar, besler.
• Bioritmi düzenler (mens, uyku-uyanıklık vb.)
• Bedenin üst ve alt kısımlarının uyumunu sağlar.
• Tat almayı sağlar.
Akciğer, kalın bağırsak, mide ve dalak; 1. meridyen döngüsünü
oluştururlar. Yaşam enerjisini besleyen döngüdür.
Hastalıkların temelinde bağışıklık sistemi yatar ve 1. döngü
meridyenleri az ya da çok oranda hemen tüm hastalıkların
oluşumunda etkileri vardır.
Bir döngüde bir meridyen blokajı, öncesi ve sonrasında gelen komşu
meridyenleri de etkileyebilir. Bloke olan bir meridyen tedaviye dirençli
ise komşu meridyenlerde bu sebepten tedavi edilir.
Korona gibi gribal durumlarda sorun, dalak-akciğer ikilisindedir. Tat
alma sorunu: dalak, koku alma; akciğerle ilgilidir.
Dalağın diğer “ortağı” midedir. İştah sorunlarında bu ikilinin
iyileştirilmesi önceliklidir. Akciğer-kalın bağırsak ikilisi, burun ve cilde
açılıyordu. Dalak-mide ikilisi ise ağıza açılırlar.
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DALAK

MERİDYENİ

DALAK MERİDYENİ BLOKAJ BELİRTİLERİ:Alerji, karında şişlik, ağrı,
vajinal akıntı, iştah sorunları, geğirme, bedende ağırlık,
guruldama, memede gerginlik, göğüste huzursuzluk, soluk ten,
kabızlık, ishal, mide çevresi gerginlik, yorgunluk, gaz, ayakta
kasılmalar, kalp sorunları, hıçkırık, sarılık, eklem ağrıları, dudak
sorunları, kas erimesi, atrofi , yedikten sonra kusma, parçalı gaita,
ayak 1.parmak sorunları, dilde sertlik ve ağrı, sık idrar, esneme,
dizde şişlik, kan ile ilgili her şey, lenf nodları, varis, gıda
zehirlenmesi, Alzheimer Hastalığı, kronik yorgunluk, diyabet,
obezite, kas zayıflığı, düzensiz beslenme, proteinli gıdalardan uzak
durma, yemek esnasında gevşeyememe, uyku sorunları, karabasan,
uyur gezer, kolay morarma, tükenmişlik, düzensiz mens, uterus
kanama, baş dönmesi

Dalak meridyeni, mide meridyenini takiben ayakta, baş parmaktan başlar.
Bacak orta-iç kısımdan kasığa, karnı geçerek kalbe iç hat verir. Memeden
boğaza geçerek ağız içinde sonlanır.
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Kalp bilinci

Ve tam tersi de doğrudur. Bu duygularla kalp bilinci etkilenebilir.
(dalak meridyenindeki blokaj kalbi etkileyebilir. Dalak-kalp ikilisi zihin
sağlığı üzerinde oldukça etkilidirler)

• Zihin

Çocuklarda karşılaştığım ortak sorun kalp meridyenidir.

• Algı

Ana-babadan ayrılmanın verdiği üzüntü sonucu etkilenen 1.
döngüdeki dalağın kalbe yansıması (ve kalp ile başlayan 2. döngüdeki
böbreğin korkudan etkilenerek kalbı vurması)

• Farkındalık
• Denge
• Uyku
• Dil ve konuşma

Yeni kardeşi doğan çocuğun kıskanması doğrudan kalbi vurur.
Tip 1 diyabetli çocuklarda dalak-kalp meridyen blokajı, rutin muayene
bulgusudur.

• Kendini sevme
• Başkalarını sevme
• Saygı
• Kabul
Dalak bilinci kalbe akar. “kalbe giden yol mide-dalaktan geçer”
Dalak bilinci kalbi “besler”
Yemekte çok yenmiş ise dalağın yükü artar, kalp yoksunlaşır.
Hafif ve dengeli yemekler mide, dalak ve kalp enerjilerinin
korunmasını sağlar.
Kalp bilincinin azalması ile;
• Kalp kırıklığı
• Kıskançlık
• Kibir
• Uygunsuz kahkaha
• Duygu küntlüğü

Kalp meridyeni blokaj belirtileri: Göz ağrısı, ağız boğaz kuruluğu,
üst kol sorunları, kan damarları, göğüs ağrısı kızıl yüz ve beden, ateş,
susama, kürek kemikleri arasında ağrı, ellerde ateş ağrı, dil sorunları,
kuru öğürme
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KALP

MERİDYENİ

İnce bağırsak bilinci
Mide tarafından alınan verileri ayrıştırır, değerlendirir.
İyi durumda olan ince bağırsak meridyeni, bilinç haline şu erdemleri
sağlar.
• Zihin açıklığı

• Neşe

• Yargılama (kıyas)

• Bilge

• Karar alma

• Özgüven

• Sıralama düzen
Besin değeri düşük beslenme ile zamanla bilinç bulanır, kararsız hale
gelir.
Kalp meridyeni ince bağırsağı etkiler, duygular (öfke, üzüntü ve
korku) sindirimi durdurur.
Kalp, duyguların ortak “odasıdır” ve ince bağırsağa halini yansıtır.

Dalak meridyeni göğüsten geçerken verdiği dal ile kalp meridyeni oluşur.
Bir dalı göğüs, boğaz, çeneden geçerek göze ulaşır. Bir dalı göğsü geçerek
koltuk altından kola girer. Kolun iç yanından dirseği önden geçerek
serçe parmağa ulaşır. Kalpten çıkan 3. dal ise ince bağırsağa iner.

• Kafa karışıklığı

• Kötümser

• Kararsızlık

• Melankoli

• Terk edilmiş

• İğneleyici söz

• Huzursuzluk

• Alaycılık

• Duygusal dengesizlik

• Kendini zehirleme

• Yaşamına yön verememek

• Derinden sevgi ihtiyacı

• Dikkat eksikliği
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İNCE

BAĞIRSAK MERİDYENİ

İNCE BAĞIRSAK BLOKAJ BELİRTİLERİ
500 bilinen faydalı bakteri bağışıklık sisteminin öncüleridir
Kanser, Kalp Hastalıkları, inflamasyon hastalıkları (RA, MS vb.)
Lupus,Sedef, Haşimato, Tip1 DM, Myasteni Graves
şişlik ağrı, yanak ağrısı şişlik, kabızlık ishal, kulak sorunları, kulaktan
çeneye yayılan ağrı, dirsek ve önkol ağrısı, göz sorunları, boyun
tutulması ve ağrı, kürek kemiği ağrısı, omuz ağrısı, omuz ekleminde
gevşeklik, boğaz ağrısı, uyuz, uzun siğiller, serçe parmak sorunları,
mens sorunları

İnce bağırsak meridyeni kalp meridyenini devamla serçe parmaktan dirseğe,
omuzun arkasına doğru çıkarak burada zik zak çizer. Boyundan çene ve
yanağa uzanır. Gözün yan dış kenarından geçerek kulak önünde sonlanır.
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MESANE

Mesane bilinci

MERİDYENİ

Mesane bilinci erdemlerini 2 sözcükle anlatmak yeterlidir; irade ve
cesaret
Bilinç düzeyinin azalmasına bağlı duygu ve kişilik özellikleri:
• korkmuş

• ümitsiz

• paranoyak

• acınası

• kıskanç

• etkisiz

• ürkek (dış dünyadan korkan)

• kabadayı

Mesane blokaj belirtileri Kronik hipertansiyon, dikkat eksikliği ve
hiperaktivite bozukluğu, bipolar bozukluk, kalp hastalıkları, panik atak
tanılı hastalıklarda sıklıkla mesane meridyen blokajı olduğu gözlenir.
Ayak bileği sorunları, karında sıvı birikmesi, boyun-sırt-bel; gerginlik-ağrı,
baldırda kramp, kabızlık, burun kanaması, göz sorunları, ateşlenme, soğuk
hassasiyeti, atak ağrısı, ensede ağrı, başın tepesinde ağrı, işitme kaybı,
hemoroid(basur), prostat büyümesi, kalça sorunları, bel ağrısı, diz
arkasında gerginlik, saçlı deride ağrı, siyatik, idrar sorunları, şişmanlık,
omzu kaldıramama, beli çevirememe, ayak serçe parmak sorunları

İnce bağırsak meridyeninin yanakta verdiği bir dal gözün iç
kenarından mesane meridyenini başlatır. Burdan alın, kafanın
tepesinden enseye iner. Omuriliğin çevresinde iki hat boyunca
ilerler. Bacağın arkasından ayak bileğine ve burdan serçe
parmağa gelir.
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Böbrek bilinci

BÖBREK

MERİDYENİ

Nötr ve yüksek bilinç düzeylerinde açığa çıkan böbrek bilinci
erdemleri:
• İrade

• Enerji

• Bellek işlevi

• Bilgelik

• Tutku

• Libido

• Yaratıcılık

• Canlılık

Böbrek bilincinin düşmesiyle açığa çıkan duygu ve yakınmalar:
• Korkak

• Yalnızlık

• Travmatize

• Paranoyak

• Utanç

• Felaket tellalı

• Kötü anılar

• Donuk

• Antisosyal
davranışlar

Böbrek enerjisinin etkisinde olan vücut bölümleri:
• Mesane ve idrar
yolları

• Beyin ve sinir
sistemi

• Böbrek üstü bezi

• Saçlar

• Kulaklar

• Kemikler (ve dişler)

• Anus
• Üreme organları

Böbrek meridyeni, mesane meridyenini takiben ayak altından başlar.
Bacak iç tarafından kasığa, buradan karnı ve göğsü geçerek köprücük
kemiğine ulaşır.
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Perikart bilinci

PERİKART

MERİDYENİ

Perikart, kalbi çevreleyen zardır.
İlişkileri ve duyguları kontrol eder.

PERİKART MERİDYENİ

Kalbi duygulardan korur.
Cinsellik; böbrekten kaynaklı ham sexuel enerjiyi biçimlendirir, yorum
katar.
Neşe, aşk, kendini sevmek, kendini ifade etmek; perikardın bilinç
düzeyiyle ilgilidir.
Perikardın bilinç düzeyi azaldığında kontrolsüz kahkaha, hayal kırıklığı,
tükenmiş baskılanmış, kendine yabancı-tanımayan, hayattan zevk almayı
red eden duygu ve kişilik özellikleri açığa çıkar.
Perikart meridyeni blokaj belirtileri: Koltuk altında şişlik, Hızlı ve sığ nefes
alma, Göğüs ağrısı, Kırmızı yüz, cilt, Dirsek ve ön kol sorunları, El bileğinde
elde kasılma, Hıçkırık , Avuç içi yanma, Çarpıntı, Kaburga ağrısı,
Parmaklarda morarma

Perikart meridyeni, böbrek meridyeninin sonlandığı göğüsten koltuk
altına , kolun iç kısmını takiben dirsekten geçerek 3.parmakta sonlanır.
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ÜÇLÜ

Üçlü ısıtıcı bilinci

ISITICI MERİDYENİ

Göğüs, karın ve alt karın olmak üzere gövdeyi bir bütün halinde temsil
eden bir meridyendir.
Regülasyonlarla koordinasyon; gövdenin uyum içinde çalışmasını sağlar.
Bedene harmoni kazandırır.
Arkadaşlık, bağlılık gibi ilişkilerin erdemidir.

Düşük bilinç düzeylerinde açığa çıkan üçlü ısıtıcı sorunları
• yargılama

• bunalmış

• tutuculuk

• inat

• tahammülsüz

• şüphe

• ilkel korku

• dogma

• duygusal

• olumsuz
düşünceleri
bırakmama

• suçluluk

• dengesizlik

ÜÇLÜ ISITICI BLOKAJ BELİRTİLERİ: Migren, yüz felci, nevralji, karında
gerginlik, karında sıvı, çene ağrısı, kulak sorunları (kırmızı, çınlama,
sağırlık, akıntı), ödem, göz dış kenarında ağrı, yüzük parmağı sorunları,
terleme, gebelik sorunları, dirsekte gevşeklik, dilde bükülme, omuz ağrısı,
boğaz sorunları, idrar yolu sorunları

Perikart’tan yüzük parmağına geçen akış elin üstünden dirseğe ve omuz
arkasından boyuna ulaşır. Kulak arkasını yay gibi tarayarak gözün dış
kenarında sonlanır.
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SAFRA

Safra kasesi bilinci

KESESİ MERİDYENİ

Böbrek enerjisini yaşama geçirir.
Normal bilinç düzeyde safra kesesi bilincinin özellikleri:
• Harekete geçme

• Yaşama yön verme

• Karar verme

• Bağlılık

• Motivasyon

• Uykuya geçiş

• Eneklik
Bilinç düzeyi azaldıkça açığa çıkan belirtiler

• Öfke

• İnatçı

• Aptal cesareti

• Kararsızlık

• Depresif

• Kara kara düşünme

• Sadakatsizlik

• Cesaretin kolay
kırılması

• Gecenin bir yarısı
uyanmauyuyamama

• Eleştiren yargılayan

Safra Kesesi Blokaj Belirtileri: Titreme ve ateşlenme, ayak bileği yan tarafta
ağrı, iç geçirme, kara kara düşünme, göz dış kenarında ağrı, yan ağrısı,
ayağın içe dönmesi, ayaklarda yanma, şakaklarda ağrı, zona, kalça ağrısı,
kaburgaların altında ağrı, diz yan ağrısı, ağızda acılık, boyunda şişlik ağrı,
siyatik, bacak yan ağrısı, bedenin bir tarafında ağrı, cilt kuruluğu, yatakta
dönme zorluğu, terleme, 4.ayak parmağı sorunları, koltuk altı ağrı şişlik,
çınlama, dengesizlik, dizleri bükmede zorluk

Safra Kesesi Meridyeni, gözün dış kenarından kulak önüne, şakağa,
kulağı arkadan dolanıp kulak altından aynı yolu geri dönerek
alına ve buradan yay gibi enseye uzanır. Bedenin yan kısmından
aşağı inerek ayak 4.parmakta sonlanır.
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KARACİĞER

Karaciğer bilinci

MERİDYENİ

Yaşam enerjisinin kan, beden ve zihne akışını sağlar.
Duygulanımı normalleştirir.
İnanç, iyimserlik ve bilgelik sağlar.
• Planlama

• Sentez yapma

• Nezaket

• Organizasyon

• Bellek

• Ümit

Düşük bilinç düzeyinde açığa çıkan karaciğer bilinci sorunları
• öfke
• kin
• suçluluk

• kendine zarar
verme
• kendini sevmeme
• kendine kızma

• utanç
• mantıksız
• şiddet
• alkole düşkünlük

KARACİĞER MERİDYEN BLOKAJ BELİRTİLERİ:Karın gerginliği, ateşlenmetitreme, eklem ağrıları, bel ağrısı, görme sorunları , kabızlık, ishal,
başdönmesi, ödem, endokrin sorunlar, yüzde çizikler, yan ağrısı, jinekolojik
sorunlar, başağrısı, kasık fıtığı, irritabilite (huzursuzluk), sarılık, diz ağrısı,
ağızda acılık, kas krampları, tırnak sorunları, bulantı, sinir sistemi
sorunları, prostat, kaburga gerginliği, testis şişliği, ciltle toksik sorunlar,
kuru cilt, yatakta dönme sorunu, idrar yolu sorunları, miyom, kusma,
boğazda kuruluk, sertleşme sorunları, vajinada sertlik, mens sorunları
(PMS), zona
Karaciğer meridyeni, safra kesesi meridyenini takiben ayak baş
parmaklardan bacağın iç kısmından kasığa ulaşır. Buradan karın alt
kısmından bedenin yan taraflarına dolanarak meme altında sonlanır. İç
hattı akciğerler üzerinden boğaza, göze ve kafa tepe noktasında sonlanır.

Karaciğer meridyeni
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Meridyen blokaj örnekleri

bir başka noktayı etkilemesiyle idrar yaparken yanma yakınmasına
sebep olmuştur.

Meridyen blokajı, bilinç düzeyi azalınca belirgin hale gelir.
Beyin barajında potansiyel halde bulunan duygusal enerjilerden bilinç
kapaklarının inmesiyle kinetik enerji kazanılır.
Her insanın beyninde, duyguların enerjileri birikmiş halde bulunur.
Bilinç, blokaj oluşacak düzeye indiğinde belirtiler açığa çıkar.
Örnek: akciğer bilincini etkileyen üzüntü, içerleme, alınganlık gibi
duyguların enerjileri, özellikle kış ayı başında soğuk havanın
akciğerlere temasıyla etkin hale gelir.
Soğuk hava fiziksel strestir.
Darbelerin her kişide farklı sonuçlar doğurmasının sebebi;
1. Darbe anındaki bilinç düzeyi
2. Darbe alınan bölgede bulunan meridyen bilinçlerine ait duygusal
enerji yoğunluğu
Örnek: 30 yaşında, E7 kişilik tipinde erkek.
Yakınma: 2 gündür idrar yaparken yanma.
Öyküsü: her sabah 1 saat koşuyor. 3 gün önce koşarken ayak bileğini
burkmuş. O an korkmuş. 1 gün sonra yakınması başlamış.
Yorum: Beyin merkezli E7 kişiliğinin temel duygusu korkudur.
Korkuyla ilgili olan böbrek ve mesane meridyenleri ayak bileğinden
geçer. Bilinç düzeyinin düşük olduğu zamanlarda meridyen hatlarının
duyarlılığı artar. Bu sebeple ayak bileği normalden daha hassas olabilir.
Burkulmaması gereken pozisyonlarda daha kolay burkulabilir.
Burkulma sonucu mesane meridyeninde artan duyarlılık, hat üzerinde

Dizlerden 6 meridyen geçer. Karaciğer, böbrek ve dalak iç, mide dış,
safra kesesi yan, mesane arka taraftan. İç yan bağların kopması;
karaciğer, böbrek ya da dalak meridyenlerden biri ya da birkaçının,
egzersiz öncesinde duygusal enerjilerle bloke olduğunu gösterir.
Dizden geçen meridyenlerde blokaj aktif değilse dizde sakatlık olmaz.
Düşük bilinç halinde darbe alan ya da zorlanan beden bölgesinde
sakatlanma yüzdesi artar. Filmlerde görülen bağ yırtıklarına
dokunmadan sadece meridyen tedavisi ile iyileşme sağlanabilir. Bağ
sorunları kendiliğinden düzelecektir.
Bel ağrısının sebebi sıklıkla
mesane meridyen blokajıdır.
Ağır kaldırma ya da ters hareket,
blokajın etkinleşmesine sebep
olur.
Görselde mavi renkli yollar
mesane meridyenidir.
Filmlerde görülen fıtıklar ağrının
esas sebebi değildir.
Meridyen tedavisiyle blokaj kaldırılınca fıtıklaşma kendiliğinden
düzelecektir.
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Dişler&Meridyenler

SAĞ

SOL

Bilinç düzeylerine göre değişen meridyen blokajlarının etkisi, diş sağlığını
belirleyen temel etkendir.
Sıkıntılı dişlerin belirlenmesiyle bloke olan meridyenler tesbit edilebilir.
Haliyle hem meridyen muayenesi hem de diş ve diş eti sorunlarının sebebini
bulmak amacıyla diş/meridyen ilişkileri kullanılabilir.

KALP

1,16,17,32

İNCE BAĞIRSAK

1,16,17,32

PERİKART

1,16,17,32

ÜÇLÜ ISITICI

1,16,17,32

DALAK

2,3,14,15,21,20,28,29

MİDE

2,3,14,15,21,20,28,29

AKCİĞER

4,5,12,13,18,19,30,31

KALIN BAĞIRSAK

4,5,12,13,18,19,30,31

KARACİĞER

6,11,22,27

SAFRA KESESİ

6,11,22,27

BÖBREK

7,8,9,10,23,24,25,26

MESANE

7,8,9,10,23,24,25,26
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Meridyen ilişkileri
MERİDYEN DÖNGÜLERİ
Yaşam enerjisinin sürekli akışta olduğu meridyen hatları, bir bütünlük
içindedir.
AKCİĞER

DALAK

KALIN BAĞIRSAK

MİDE

Akışı etkilenen bölüm, etkilendiği organın ismini alır.
Klasik anlatımda akciğerden başlar, sürekli devir ile tekrar akciğere
döner.
12 meridyen, yakın ilişkileri sebebiyle 3 döngüye ayrılır.
1. Akciğer, Kalın bağırsak, Mide, Dalak

KALP

İNCE BAĞIRSAK

2. Kalp, İnce bağırsak, Mesane, Böbrek
3. Perikart, Üçlü ısıtıcı, Safra kesesi, Karaciğer

BÖBREK

MESANE

İlk dörtlü bağışıklık sistemini ifade eder.
PERİKART

KARACİĞER

ÜÇLÜ ISITICI

SAFRA KESESİ

Hemen tüm alerjik durumlarda ilk döngüde birden çok meridyen
bulgusuyla karşılaşılabilir.
Nezle, grip, covid gibi olguların sebebi, gerçekte ilk döngüye ait
meridyenlerin blokajıdır.
Akciğer-kalın bağırsak blokajı ile koku, dalak-mide blokajı ile tat alma
sorunları gelişir.
Takıntılı yakınmalarda mide-kalın bağırsak ikilisi bulgularına sıklıkla
rastlanır.
İlk döngünün ortak duygusu üzüntü ve yoğun düşüncedir.
Enneagram açısından bakıldığında tüm kişiliklerin ortak duygusu
denebilir.
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1.döngü sabah erken saatler ile öğle saatleri arasında daha aktiftir.

Döngüde akciğer ile safra kesesi çapraz konumdadır.

Sabah uyandığında; kötü hisseden, ağrılı, tutuk eklem yakınmaları
olan bir kişide 1.döngü blokajı olduğu söylenebilir.

Histamin akciğeri, dopamin safra kesesini temsil eder.

1.döngünün “kalbe” akmasıyla 2.döngü başlar.

Histamin artışı alerji göstergesidir.
Akciğer meridyen blokajı ile histamin yükselir.

Bağışıklık sisteminin temel organı olan dalak meridyeni blokajı kalbi
etkileyebilir.

Histamin ile dopamin zıt ilişki içindedir.

Benzer biçimde, örneğin gurur sebebiyle kalpte oluşan bir blokaj, kalbi
besleyen dalak için fazladan yük oluşturup dalak bilincinin
etkilenmesine sebep olabilecektir.

Safra kesesi meridyeni olumsuz etkilenir.

Kalbin enerjisi, bir taraftan dalaktan gelen “bağışıklığın”, diğer taraftan
böbrekten gelen “korkunun” adeta cenderesindedir.
Kalbin aktığı ince bağırsak meridyeni de bu etkileşimden payını
fazlasıyla alır.
Dalak, kalp ve böbrek üçlüsünün sıkı ilişkileri, hastalıkların
sebepleriyle ilgili değerli bilgiler sunar.
Başka insanlara göre yaşamın temsilcisi dalak; korku(kaygı, endişe)
kalesi böbrek; hemen tüm duygulardan etkilenen kalp; bu 3 organa ait
meridyenlerin blokajı; multiple skleroz, şeker hastalığı, huzursuz
bacaklar sendromu, dikkat eksikliği, demans(+Alzheimer hastalığı)
gibi farklı görünen pek çok hastalığın ortak sebebini oluştururlar.
Böbrek meridyeni perikarta açılarak 3.döngüyü başlatır.
Kol ve elin üstünü üçlü ısıtıcı, el ayası ve kolun iç bölümünü perikart
meridyeni kontrol eder.
Bu iki meridyende oluşan blokaj, el titremelerine sebep olabilir.
Karaciğer ve safra kesesinin dahil olmasıyla Parkinson hastalığı, tikler
gibi hareket bozuklukları gözlenebilir.
Akciğere açılan karaciğer meridyenine, safra kesesi meridyeni açılır.

Alerji ile dopamin etkinliği düşer.

Dopamin etkinliği yüksek olan kişilik tiplerinde (E8) alerjik yakınmalar
az gözlenir.
Tersi de doğrudur. (E4, E9)
Dopamin, adrenalinden sentezlenir.
Noradrenalin ise dikkat hormonudur.
Noradrenalin etkinliği zayıf olan enneagram tiplerinde, bilinç düzeyi
düşüklüğüne bağlı dikkat eksikliği sıkıntıları hızlı ortaya çıkar.
Akciğerde sempatik etkinliğin artışı ile hava yolları genişler, işlevi
iyileşir.
Astım atağında sempatik etkili, efedrin gibi ilaçlar verilir.
Döngüde mide ile çapraz konumdadır.
Mide meridyeninin sempatik etkinliği yüksektir.
Blokajı olan akciğer meridyenlerinin sempatik etkinliği yoğun
kullanması sonucu mide zayıf düşebilir.
Mide meridyen blokajı da varsa, reflü ile öksürük birlikte görülebilir.
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Meridyenlerde 2 ana Bilişsel işlev

DUYGULAR&MERİDYENLER

1.Bilgi işleme:
Kalp bilinci, zihin açıklığı ile bütünleştirici bir ortam hazırlar.

• KARACİĞER

• DENGESİZLİK, BAŞ DÖNMESİ

İnce bağırsak bilinci bilgiyi “ayıklar”.

• KALP

• YÜZDE KIZARMA, DİLDE

Karaciğer bilinci planlar.

• MİDE

Safra kesesi bilinci karar verir.
Böbrek bilinci harekete (irade) geçecek gücü verir.
Bilgi işleme (karar verme) döngüsü, boğaz-gırtlak “kapısına” açılır.
Bilgi işleme döngüsündeki sorun, bu alana yansıyabilir:
• Ağız tadının kaçması
• Boğazda yumruk hissi
• Ses ve konuşma sorunları
• Gırtlak temizleme takıntısı
• Boğazda gıcıklanma
• Boğaza yapışan balgam

• Kronik boğaz-gırtlak sorunları
(farenjit vb.)
• Boğazdan gelen öksürük
• Yutkunma sorunları
• Horlama ve uykuda nefes
durması

2.İlişkiler:
Perikart; kalp, karaciğer ve üçlü ısıtıcı bilinçlerinin uyumunu sağlayarak
ilişkileri düzenler.
Perikart meridyenindeki blokaj derecesi, ilişkilerin seyrini belirler.

ÖFKE

MORARMA

• SUSAMA, AĞIZDA ACI TAT

• BAĞIRSAKLAR

• BOYUNDA KIRMIZI LEKELER

• BAŞ AĞRISI/MİGREN
• ÇINLAMA
• AKCİĞER
• DALAK
• KALP
• AKCİĞER

KAYGI ENDİŞE
YOĞUN
DÜŞÜNCE

ÜZÜNTÜ

• KALP
• KALP
• BÖBREK

• BÖBREK
• KALP
• KALP
• AKCİĞER

KORKU

ÖZLEM
ARZU

• KALP

SUÇLULUK

• DALAK
• BÖBREK

UTANÇ
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Enneagram&Meridyenler
Xstres’e göre belirlenen temel duygu, açığa çıktığı meridyen bilinçlerinde
blokaja sebep olur.
Merkezler

Tipler

Temel duygu

Ana meridyen

Kalp

E2,3,4

Kibir, Değersizlik

Kalp

Beyin

E5,6,7

Korku

Böbrek

Karın

E8,9,1

Öfke

Karaciğer

Örnek: enneagram tip 6; korku grubunda olan beyin merkezli bu kişiler
böbrek meridyeni blokaj belirtilerini, bilinç düzeyi düşük olduğu her an
hissedebilirler.
Bu durum diğer duyguların oluşumunu kolaylaştırabilir.

Her kişilik merkezine ait temel duygunun ilgili meridyeni bellidir
ancak diğer meridyen blokajlarının devreye girmesi, kişiye özel
koşullarla ilgilidir.
Genetik aktarım kişilikle örtüştüğünde daha hızlı ve şiddetli
belirtiler çıkabilir.
Örnek: manik depresif kişilerde perikart blokajı ön plandadır.
Genetik aktarım, eğer ateş elementli ya da kalp merkezli kişilikte
bulunuyorsa, bilinç düzeyinin azalmasıyla perikart meridyeni
blokajına bağlı manik depresif yakınmaların genç yaşlarda açığa
çıkması beklenebilir.

Temel korkular

Sorun gördüğü her duruma; önce tedirginlik, heyecan, kaygı gibi korku
temel duygusu üzerine öfke gibi diğer duyguları da ekleyebilirler.

E2

İhtiyaç Hissedilmemek, Değersizlik, Sevilmemek

E3

Başarısızlık, Değersizlik

Örnek: E2, kalp merkezli kişiliğin temel duygusu değersizliktir.

E4

Eksik, Sıradanlık, Kimliksiz

Bu sebeple kalp meridyen blokajı, bilinçleri düşük olan her düzeyde
etkindir.

E5

Çaresiz, Yetersiz, İşe Yaramaz, Cahil Kalmak, Var Olamamak

E6

Korkudan Kormak, Yanlız Kalmak Desteksiz, Rehbersiz Kalmak

Düşük bilinçte yaşadığı değersizlik duygusunu bastırmak için kullandığı
sevgi ve ilgi kazanma dürtüsü engellendiğinde ya da bu dürtünün
karşılığını alamadığında, tepki olarak öfke açığa çıkabilecektir.

E7

Tam Olamama-Açlık Kısıtlılık, Acı Ve Yoksun Kalmak

E8

Aşağılanmak, Güçsüzlük, Manipülasyona Açık Olmak

E9

Ayrı Düşmek Uyumsuzluk Gergin Ortam

E1

Yanlış-Yanılmış Olmak, Sorumsuz, Kötü, Tutarsız Olmak

Böylece kalp meridyen blokajına öfke ile karaciğer, temel korku ile üçlü
ısıtıcı, böbrek ya da mesane meridyen blokajı eklenmiş olur.
Değersizlikle üzüntü hissedilseydi, kalp ile beraber akciğer meridyen
belirtileri ortaya çıkabilecekti.
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5 ELEMENT
Doğada 5 ana element bulunur.
Ateş Toprak Metal Su Ağaç
Elementler bu sıra ile birbirlerini güçlendirir ve bir sonrakini engeller.
Ateş metali eritir, toprağa can verir. (toprağın altı magma tabakası)
Toprak metali bünyesinde besler, suyu tutar, kısıtlar.
Metal suyu besler (tuzlar), ağacı keser.
Su ağacı besler, ateşi söndürür.
Ağaç ateşi besler, toprağı kullanır.
doğanın dengesi korunmuş olur.
Elementler de kişilik gibi insana özeldir.
Örneğin, yüz rengi, kişinin ana elementini yansıtabilir.
Ateş kırmızı, toprak sarı, metal beyaz, su mavi, ağaç yeşil
İlk 3 renk yüzde fark edilebilse de mavi ve yeşil için deneyim gerekir.
Metal, su ve toprak elementleri 2, ateş elementi 4, ağaç elementi 3
meridyenle temsil edilir.
Üçlü ısıtıcı, ateş ile ağaç elementi özelliklerini birlikte gösterir.
Enneagram ile meridyenler arasında kurabildiğimiz bağlantı, 5
element arasında yanıltıcı olabilir.
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ÜÇLÜ

ATEŞ

ISITICI

KALP-İNCE B.

AĞAÇ

5 ELEMENT 12 MERİDYEN

PERİKART

TOPRAK

KARACİĞER

MİDE

SAFRA K.

DALAK

SU
BÖBREK
MESANE
Doğada bulunan 5 elementin özellikleri 12 meridyen ile eşleşir.

Güçlendirir

Engeller

Metal
Akciğer
Kalın b.
Her insan bir elementin özelliklerini, temel olarak taşır.

AĞAÇ, ilkbahar. Ekşi. Rüzgar. Amonyak kokulu. Karaciğer. Safra kesesi. Üçlü I Bloke olan meridyenle ilgili elementin yakınmaları ağırlık kazanabilir.
ATEŞ, Yaz. Acı. Sıcak. Yanık kokulu. Kalp. İnce b. Perikart. Üçlü I.
TOPRAK, Yaz sonu. Tatlı. Nemli. Çürük meyve kokusu. Mide. Dalak.
METAL, Sonbahar. Baharatlı. Kuru. Çürük yumurta kokulu. Akciğer. Kalın B.
SU, Kış. Tuzlu. Soğuk. Bayat balık kokusu. Böbrek. Mesane.

Örnek, metal elementinde olan kişinin canı son zamanlarda ekşi
çekiyorsa karaciğer meridyeniyle ilgili sorun olduğu düşünülebilir.
Teri yanık kokan kişinin kalp meridyeninde blokaj olabilir.
Unutmamak gerekir ki, bilinç düzeyi azaldığında ilk önce en
duyarlı olan meridyenin belirtileri ortaya çıkar.
Bu sebeplerle meridyen belirtilerini kişilik tipi ve temel element tespiti
için kullanmamak gerekir.
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ELEMENTLER MERKEZLER MERİDYENLER
Merkezler

Meridyenler

Elementler

Beyin

Böbrek Mesane

Su

KALP

Kalp İnce bağırsak
Perikart Üçlü ısıtıcı

KARIN

Karaciğer
Safra kesesi Üçlü ısıtıcı

—
—

Ateş

MERİDYEN DÖNGÜLERİ
M

AKCİĞER

KALIN BAĞIRSAK

T

DALAK

MİDE

A

KALP

İNCE BAĞIRSAK

S

BÖBREK

MESANE

A

PERİKART

ÜÇLÜ ISITICI

KARACİĞER

SAFRA KESESİ

Ağaç

Akciğer
Kalın bağırsak

Metal

Mide
Dalak

Toprak

A
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ELEMENT BİLİNÇLERİ
• CESARET

• ALINGAN

• HIZLI DÜŞÜNÜR

• KESİNLİK

• İÇERLEYEN

• MERAKLI

• DOĞRULUK

METAL
BİLİNCİ

• YANLIZLIK

• YARIŞMACI

• HİPERAKTİVİTE

AĞAÇ

• KARARSIZ

BİLİNCİ

• ÜMİTSİZ

• YÜZLEŞMEKTEN KORKMAYAN

• DİKKAT EKSİKLİĞİ

• HEYECANLI

• BOYUN EĞEN

• UYUMLU

• KAVGACI

• SABIRLI

• ZORBA

• KAVRAMA YETENEĞİ GELİŞMİŞ

• KİN

• AYRINTICI

• EZİKLİK (DEĞERSİZLİK)

• KORUYUCU

• KIRILGAN

• BAĞLANTISIZ (ÖZGÜR)

• ÖZLEM

• ÖZ SAYGISI YÜKSEK

• MATERYALİST

• SEZGİSEL

• KİBİRLİ

• MERHAMETLİ

• KİBİR

• ZOR ISINAN

• DOGMATİK

• SINIRLARI ZORLAYAN

• ÖFKE

• KURALCI

• DAYATMACI

• SIKINTILI ÇOCUKLUK

• BOYUN-ENSE AĞRISI

• ÜZGÜN

• SOLUNUM VE CİLT

• HAYALPEREST

• SES VE IŞIĞA DUYARLILIK

SORUNLARI

• SIRT AĞRISI
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• İRADE GÜCÜ

• HAYALPEREST

• EMPATİ

• SEZGİLERİ GÜÇLÜ

• İÇİNE KAPANIK

• UYUMLU

• SAVURGAN

• YARDIMSEVER

• MOTİVASYON EKSİKLİĞİ

• CİMRİ

• SEVECEN

• BENCİL

• KORKU

• FOBİK

• FEDAKAR

• HER KONUDA AKIL VEREN

• ESKİ KAFALI

• PARANOYA

• ÖZGÜVENLİ

• SÜREKLİ SÖYLENEN

• KENDİ FİKRİNE GÜVENMEYEN

• GÜVENİLMEZ

• BAŞKALARINA GÖRE BİR YAŞAM

• SİTEMKAR

• PERVASIZ

• BEL AĞRISI

• DERTLENME

• ZORBA

• KENDİNİ İHMAL

• OMUR ÇEVRESİNDE AĞRI

• KOŞUŞTURMAKTAN TÜKENEN

• İŞE YOĞUNLAŞMA ZORLUĞU

• BİLGE

SU BİLİNCİ

• KANUNSUZ

• YENİLİKÇİ

• SAYGILI

• KARİZMATİK

• DİKKAT EKSİKLİĞİ

• DİL, LİSAN
• ZİHİN İŞLEVLERİ

ATEŞ
BİLİNCİ

• TAKINTI

TOPRAK
BİLİNCİ

• DUYGULANIM SORUNU(KÜNTLÜK)
• DURGUN

• İYİMSER

• İÇE DÖNÜK

• ÇOŞKULU

• MANİK

• ANKSİYETE

• ALAYCI

• MODU DEĞİŞKEN

• ZORBA

• SEZGİLİ

• HİPERAKTİF

• BİLGE

• GÖĞÜS AĞRISI

• ANKSİYETE
• ŞİŞMANLIK
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İnanç
Duyulan ses enerjidir.
Dalgalar halinde gelerek kulaktan beyine gider.
Işık foton halidedir.
Görmediğimizde dalga formunda iken gördüğümüz an parçacık
halinde maddeleşir.
Tadılan maddedir ama duyu olarak enerji..
Koku enerjidir.
Dokunulan maddedir, duyusu enerji olarak beyine ulaşır.
Madde algısı enerji yolunu kullanıyor.
Sır enerjide..
Bilinç düzeylerinin daha iyi anlaşılması için diğer örnek.
Bir kişiye ait bu ölçekte, bilinç düzeyi azaldığında önce metal grubu
meridyen blokajlarına bağlı yakınmalar ortaya çıkacaktır. Bilinç
düzeyine göre yakınmaların şiddeti azalıp artacaktır. Bilinç düzeyi
genelde düşük bir insan ise metal element belirtileri sıklıkla
görüleceğinden, örneğin sürekli burnu ile ilgili bir yakınmasını dert
edebilir. Bilinç düzeyi daha düşerse ateş elementi ile ilgili sıkıntılar,
artmış metal elementi sıkıntılarına eklenebilecektir.

Maddenin aslı olduğunu bilmekle beynin gizemi aralanıyor.
Beynin dili enerji..
Beyin enerjiyi madde olarak algılatırken biriktirdiği duyguların
enerjisini de varlık oluşumuna katıyor.
Aslı enerji olan çevrenizdeki insanların beyinleri, sizin beyninize
göre forme edilerek “ete kemiğe” bürünüyor, fark edemediğimiz
her an.
Duygusal enerjiler, formasyonun oluşmasında çok etkililer.
Öfke biriktirmişseniz, siz öfkeyi terk edene kadar, beyniniz öfke
konusunda insanları forme ediyor.
Sistem böyle işliyor çünkü beyniniz “size göre” çalışıyor.
Ne üretmişseniz o konuyu çoğaltıyor.
Sevgi verin, sevilin.
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Astroloji&Kişilik
Bu sıkı girişin ardından konumuza gelelim.
İnsanlar birbirlerine, astrolojiye inanıp inanmadıklarını sorarlar.

Doğum anındaki gökyüzü gezegenlerin konumu, haritamızdır.

Din gibi..

Şu anki gökyüzü konumuna göre karşılaştırılarak önceki veriler
ışığında yorumlanır.

Soyut ise inanç devreye giriyor.
İyi de..
Maddenin aslı enerji, fizik bilimi 100 yıl önce ispat etti.
Sorun inanç değil bilinçte.

Doğum haritası kişilik üzerinde belirleyicidir.
Farklı kişilik tiplerine sahip 9 çocuklu bir ailenin genetik dahil tüm
özelliklerini araştırıp kişilik tiplerini belirleyecek hiç bir etken
bulunamadığı görülecektir.

Carl Sagan, mesleki önyargılarının mahkumu olarak astrolojiyi
reddetmişti.

Bir kaç dakika ara ile doğan ikizlerin farklı kişilikte olduğu bilinir.

Önyargının olduğu konuda akıl işlemez.
İnsanların, yüzyıllar boyu emeğinin geçtiği herhangi bir konuyu red
eden, hayatın cahili demektir.

Astroloji, enneagram kişilik tipleri, 5 element, meridyenler gibi
öğretileri kabul etmek, sanki bir
yaratıcı
varlığını ya da bir dine
mensup olma zorunluluğunu kabul etmek gibi mi algılanıyor?

Kabul etmeye gerek yok, red etmeye de..

Galiba “lastik burada patlıyor”

Bırakalım kafamızın bir köşesinde kalsın bu bilgi.

Bir konuya inanmak ya da inanmamak, o konuda nötr olmamızı
engeller.

Zamanla farkındalık gelişecektir.
Böylece gerçek algılanabilir.
Red edince bilinç düzeyi kendiliğinden azalarak o konuya kapanır.
Konunun ne olduğuna bakılmaksızın, red edildiğinde; beyin, gerçek
yerine önyargının kurguladığı sanal dünyayı tercih edecektir.
Red ya da kabul, ikisi de gerekmez.
Nötr bilinç hali "akılla” değerlendirecek ve gerçeği algılatacak.
Nötr bilinçte bilgiyi değerlendiren beyin; akıllı iken, düşük bilinçte
yeterince değerlendirilemeyen bilginin adı; önyargı olur.

Sadece doğum haritalarıyla kişilik farklılığı açıklanabilir.

Nötr bilinç düzeyinde değerlendirebiliyor isek gerçeği anlayabiliriz.
O halde her konuda nötr kalınabilir.
Böylece korunabilinir.
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Benliği; güven, değer ve güç ile kurulan üçlü sacayağına (önyargılar)
oturtmadan, nötr bilinç düzeyini korumak için; içtenlikle dingin, cesur
ve alçak gönüllü olma kararlığı gösterilebilir.

GÜÇ

İnsanlara yapılan “beni üzmeyin, kızdırmayın” gibi duygu içerikli
uyarılar anlamsızdır.
Çare; birikmiş duyguların enerjilerini boşaltacak yöntemler, terapiler
ve yaşam tarzı değişiklikleridir.
Değişmek mümkün mü?

DEĞER

GÜVEN

Bir insan 7’sinde ne ise 70’inde de odur.
Huy değişmez.
Bilinç düzeyi değişebilir.
Bilinç düzeyini artıran bir yaşam tarzı içinde, önceden biriken
duyguların enerjilerinden bilinç düzeyini artırarak arınmak ve
arındıkça bilinç düzeyini artırmak mümkün.
Ancak bir sorun var; yaşam tarzı değişikliğini kabul etmek

DİNGİN

Aynı yoldan giderek farklı yere varılamayacağına göre hayata bakışın
değişmesiyle iyilik, değişim, farkındalık gerçekleşebilir.
Yaşam tarzını belirleyen etmen, önyargılardır.
En şiddetli önyargı inançtır.
Doğruluk, iyilik, güzellik değer yargılarını besleyen inançlar.
İnanç beynin yakıtıdır.
Bir inanç diğer bir inançla terk edilebilir.

CESUR

MÜTEVAZİ
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Beyin

Önyargı

Senin bir beynin yok.

Önyargı ile akıl; beynin genel üretimini belirleyen, birbirine zıt 2
“işletim sistemi”

Beynin var ettiği bir sen var.
Özgür irade yok.
Beynin iradesi var.
İnsan sayısı kadar beyin yok.
Sadece bir beyin var.
Tüm varlık tek beynin ürünü.
O beyin, dünyanı, sana göre oluşturuyor.
Özünden gelen enerjiyi, sana göre aldığı yorumla, madde olarak
izlettiriyor.
Bildiğimiz 5 duyu, bilinç dışı bilemediklerimizde kurduğu dünyasından
geri dönüşler alarak, ürettiklerine göre kendini yenileyip tekrar
kuruyor, an be an.
Çevrende olan her insan, beyinden sana göre oluşan bir yansıma.
Hologram gibi..
Günümüzde sadece görüntü ve ses algısı oluşturabilen tekniklerin çok
daha ötesinde, üstün hologram makinesidir beyin.
Hakkını verebiliyor muyuz?
Beynin hakkı, bilinç düzeyini arttıran bir yaşam biçimini benimseyerek
verilebilir.
Tek engel var, önyargılar..Önyargı

Beynin, dağarcığındaki bilgileri kullanabilme becerisini belirleyen
rehberler.
İşin uzmanı olupta bilgisine sıkı sıkıya bağlı ve hatta uzmanlık etiketini
bir övünç kaynağı olarak gören kişinin bilgisine başvurulduğu zaman,
nötr bilinç halinde olamayacak, zekasını kullanarak sahip olduğu bilgi
dağarcığındaki ezber, klişe verilere göre yanıt verecektir.
Sahip olunan uzmanlık bilgisiyle edinilen benlik değeri; bilgisine karşı
olan antitezleri kabul etmeyerek duygusal tepki içine girip bilinç
düzeyini düşürecektir.
Nötr bilinç halinde, önyargılar devreye sokulmadan, olaylar ve insanlar
olduğu gibi değerlendirilebilir.
Açık bir zihinle bakan “gözde” perde yoktur, görür.
Önyargılar beyin perdesidir.
Bilgisiyle benliğine değer katanların gözleri perdelidir.
Bilgi, var olma-sahip çıkma yerine kullanılabilir olduğunda önyargı
özelliği düşer.
Beynin kullanımına açılan bilgi, aklın devreye girmesini kolaylaştırır.
Düşük bilinç düzeylerinde organların işlevi nasıl bozuluyorsa,
bilginin işlenmesi de aynı ölçüde bozulur.
Hayata nötr bakarken devreye girecek akıl, sahip olunan bilgileri
gerçeğe yakın değerlendirme olanağı sunar.
Nötr ve yükselen bilinç hallerinde, engelli ya da perdeli olmayan
beynin, bilgi işleme performansı artar.
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Nötr olmayan düşük bilinç hallerinde, hemen her beyin üretimi sorunludur.

Kişilik, özünden ayrı düşen insanın maskesidir.

Bir konunun uzmanı, anne, baba, öğretmen, doktor, milletvekili olmanız
farketmez.

Dünya yaşamı, aktörün kişilik tiyatrosudur.

Sosyal statü arttıkça bilinç düzeyinin önemi artar.
Düşük bilinç düzeyinde bir enfeksiyon hastalıkları profesörü, dünyayı etkisi
altına alan bir salgını, hakkını vererek değerlendiremez.
Klasik bilgiler ışığında “yeni” bir sorunun çözüme kavuşması, yeniliğe açık bir
zihinle olasıdır.
Kalp merkezini besleyerek değer verdiren , beyin merkezini güvende hissettiren,
bağırsak merkezini güçlendiren unsurlar, önyargıların kaynağını oluştururlar.

Oyun bitince maske düşer.
İş, oyunda iken maskeyi çıkarmada..
Maske varsa senaryoya bağlı kalınır.
Olay, yer ve zaman bağlayıcıdır.
Bağımsız olabilmenin yolu, dünya trajedisinden uyanıp gerçekliğin
dramını sahneye koymaktır.
Özgürlüğün gereği; değer, güven ve güç tutkusundan
vazgeçmektir.
Mütevazi, cesur ve dingin aktörün dramıdır dünya kazancı.

GÜÇ
DİNGİN

GÜVEN

DEĞER

Değer, güvenlik ve güç; düşük bilincin tutkuları olup önyargıların sebepleridir.
Korkunun doğurduğu güvenlik gereği, aynı değerlerle beslenen insanları bir
araya getirerek güçlü hissettirir.
Ulus, cemaat, siyaset gibi oluşumların kökeninde önyargılar vardır.
Tutkularla ilgili gündemler, nötr bilinci olumsuz etkiler.
Kişilik kaynaklı tutkuların peşinde koşan insanların alın yazısını, düşük bilinç
düzeyleri belirler.

CESUR

MÜTEVAZİ

Uyanık, gözü açık, farkında, varlıkla bir, tek başına, bağımsız.
Trajedi mahkumları, deli önyargısıyla değerlendirir dram
oyuncularını..
Dingin, cesur ve alçak gönüllü erdemlerini her an kendiliğinden
açığa çıkartabilen; önyargıların beslediği güç, güven ve değer
tutkularından vazgeçebilendir.
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ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Her insan, dünyasını kuran, bir beyin hakkıyla doğdu.

Çözüm;

Beyni önce kalıtım özellikleri biçimlendirdi.

Beynin şapkalarını fark ederek saflaşması.

Sonra kişilik

Beyni yeniden eğiterek önyargılarını sorgulatmak ve kişiliğini fark
ettirmek.

Ardından çevre (aile, toplum, eğitim)
Ve yaşadıkça biriken deneyimlere eşlik eden duygusal enerjiler.
Beynin giydiği 4 şapka.
Beyin, iç organlar misali, otomasyon halinde, bilinç düzeyi
yönlendirmesiyle kendi kendine, şapkalar rehberliğinde çalışıyor.
Ancak beyin, bu 4 şapka ile özünden perdelendi.
Saflığını yitirdi.
Kalp erdemlerini, beyin sessiz zihnini, beden(bağırsaklar) an’da
yaşadığı gerçeğini kaybetti.
Böylece nötr bilinçten düşerek şaşırdı, aslını unuttu, acı çekti.
Düşük bilinç düzeylerinde ürettiği çözüm yolları, varoluşsal acısını
perçinledi.

Bedenin (maddenin) enerji dönüşümü sonucu izlenen bir beyin
yorumu olduğuna inandırmak.
5 duyu ile kendi özelliklerinin algılatıldığını fark etmesini sağlamak.
Bu inanç ve farkındalıkla yaşamak.
Çözüm önerimiz, bütüncül beyin eğitimidir.
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BÜTÜNCÜL BEYİN EĞİTİMİ
HOLİSTİC NEURO TRAİNİNG (HOLİSTİK NT)

Gerçek
✓ İçtenlik

İnsan hasleti: 3 merkezin dengesini sağlamak ve korumak.

Önyargılar
✓ İnançlar
✓ Ezberler

✓ Alçak gönüllü, cesur ve dingin bir kalp

✓ Olmazsa olmazlar

✓ Zihni sakin bir beyin

✓ Olursa olmazlar

DİNGİN

✓ yaşayan, kararlı ve dinamik bir bedensel enerji
Bilinç düzeyini yükselten 3 merkez eğitimi ile
birlikte duygusal enerji birikimlerinden
arınmak.

CESUR

MÜTEVAZİ

Merkez eğitimleri tüm kişilikler için geçerlidir.
Bütüncül beyin eğitimi; beynin gerçekte ne olduğunun farkındalığıyla
şu andan sonraki yaşantımıza yön verme inancıdır.
Beynin en güçlü motivasyonu inançtır.
Beynimizi dolduran önyargıların “çer çöp” olduğunu fark ederek
bunlardan özgürleşmeyi içtenlikle istemekle beynimiz
formatlanacaktır.

Bütüncül Beyin Eğitimi
1. 3 merkezi esas alan yaşam tarzını benimsemek
2. 1. Maddenin kolaylaşması için duygusal enerji birikimlerinden
arındırıcı yöntemler uygulamak.

SAMİMİYET (İÇTENLİK) : İNSANLARI KENDİN GİBİ BİLMEK

Beynin merkez eğitimleri, yaşam boyu sürecek bir yoldur.

Beynin bize öğrettiği derin ve güçlü bir gerçeklik kavramı.

Değişim, yenilenme yolu.

Önyargıların ilacı içtenliktir.

Burada önemli olan kararlılıktır.

Gerçeği kavramakta tek engel; önyargılar.

Yolda çıkacak sorunlara takılmadan devam etmekte bu yolun gereğidir.
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Karın Merkezi Eğitimi
Beynin, belkide en etkili önyargısı, inançtır.

Yükselen 3.merkez bilinci, sindirim sistemine ait duygusal enerjilerin
kendiliğinden boşalmasını, arınmayı sağlayabilir.
Tam tersine aç iken diğer 2 merkeze ait duyguların açığa çıkışı, 3.
merkezin bilincini de olumsuz etkileyerek açlığa tahammülü zorlaştırır.

İnanılan yolun motivasyonu, hedefe kitler.
Bu kararlılık karın merkezini güçlendirir.
Mide, karaciğer, dalak, pankreas, bağırsaklarla sindirim sistemini
barındıran 3.merkez; besinlerin enerjisi ve hacminden etkilenir.
Tokluk hissi, bilinç düzeyini sıklıkla düşürür.
Tersi de doğrudur; bilinç düzeyinin düşük olmasından iştah olumsuz
etkilenir.
Düşük bilinç düzeylerinde diyet uygulamak işkence gibidir.
Kilo alma ya da vermenin diyetle sağlanacağı inancı, sıklıkla araya
giren duygusal bir stresin bilinç düzeyini düşürmesiyle bozulur.
Her konuda olduğu gibi burada da amaç, bilinç düzeyini korumak
olmalıdır.
Nötr bilinç düzeyi halinde beyin, uyulması gereken, ihtiyaç olduğu
diyete göre yönlendirir.
Beslenme esnasında sindirim organlarının etkinliğini bilinç düzeyleri
belirler.
Sempatik aktivasyonu artan bir mide ya da takıntılı bir dalak,
3.merkezi önemli ölçüde etkileyecektir.
Tokluk ile oluşan tembellik vb. yakınmaların sebebi, bilinç düzeyinin
düşmesidir.
Açlıkla sindirim organlarına ait duyguların açığa çıkması önlenebilir.
Aç iken 3.merkezin nötr hali diğer 2 merkezi olumlu etkiler.

Dalak-pankreas meridyen blokajı olan şeker hastaları, düşük bilinç
düzeylerinde açlıktan olumsuz etkilenirler. Nötr bilinç halinde kalarak,
blokajın etkilerini hissetmez hem de hastalıktan arınarak iyileşebilirler.
Ancak açlığın onlara iyi gelmediği “inancı” hastalığa sebep olan blokajı
perçinler

Kalp Merkezi Eğitimi
Kalp erdemli ise yaşam cennet olur.
Kalp için erdemli olabilmenin yolu, beynin ne anlama geldiğini fark
etmenin inancı içinde tüm varlığı içtenlikle kucaklamak.
Tek engel olan önyargılar, beyine inanarak (ve güvenerek) aşılabilir.
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Beyin Merkezi Eğitimi
Beyin otomasyon sisteminin düşük bilinçte Xstres olan dikkat özelliği,
nötr düzeyde aktif gözlemci haline dönüşüyor.
Farkındalığı ve gözlemci halini önleyen en önemli etken, beyinde
birikmiş olan duygusal enerjilerdir.

Çünkü beyin, her bilinç düzeyinde düşünce üreterek, “an”dan
perdeleme potansiyeline sahiptir.
Gereken; içinde bulunulan an’da, düşüncelerin aktif gözlemcisi
olabilmektir.

Aktif gözlemci egzersizi

Duygusal enerjiler aktif olduğunda ya da bilinç düzeyi azaldığında,
aktif gözlemci hali kaybolur.

İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ ALANIN VE BEDENİN; BEYNİN BİR YANSIMASI
OLDUĞUNUN FARKINDALIĞIYLA “HER ŞEYE” SAHİP ÇIKARAK KABUL ETMEK VE
HAKKINI VERMEK.

Farkında olmak, farklı olanı bilme halidir.

İşimizin hakkını vermek.

Bu halde yoğun düşünce yoktur, düşünceye gerek yoktur çünkü bilir.

Eşimizin hakkını vermek.

Bilen, farklı olanı fark eder.

Ana, baba, çocukların, komşuların, arkadaşların hakkını vermek.

Beynin sürekli ürettiği düşünceler, sanki dışarıdan kendi beynine bakar
gibi, fark edildiği anda, düşünce o anlık ya da bir kaç saniye durur.

Trafikte yolun ve aracın hakkını vermek.

Beyin, aktif gözlemci konumundadır.

Yaşadığımız her anın hakkını vermek.

Bu konumda bilinç düzeyi nötr’dür.

Gelecek, asla gelmeyecek.

Bir saniye önceki düşüncelerin ve Xstres’in farkındadır.

1 yıl sonra da anı yaşayacağız, 1 gün, 1 saat sonra da..

Farkında olabildiğinden bilinç düzeyleri arasındaki farklılığı bilir.

Yaşam an’dan ibaret..

Aktif gözlemci, farkındalık hali, nötr bilinç düzeyi; aynı beyin
durumunu yansıtan sözcüklerdir.

Zaman denen şey geçmiş ve gelecek, beyinde sadece bir düşünce.

Eyleme gerek yoktur.
Eylem, aktif gözlem için gerekmez.
Düşünce olsa bile gelir geçer, “takılmaz”.
Aktif gözlemci konumunu sürdürebilmek için sadece an’da kalma isteği
yeterli değildir.

Yemekte sofranın, okurken kitabın, izlenen filmin hakkını vermek.

Gelecek, an’ın üstüne eklenecek.
O halde geleceğin “iyi” olması, an’a bağlı..
An’ın hakkını vermek, geleceği düşünmeden..
Geçmiş düşüncelere takılıp zaman yaratarak an’ı kaçırmamak..
Bu amaçla an’a sahip çıkan aktif gözlemci halini korumak..
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Beyin Merkezi Eğitim Yöntemleri
Önyargılardan korunmanın bir yöntemi; sanki ilk kez deneyimliyormuş
gibi yaşamak.
Zaten bildiğinizi düşündüğünüzde oradan gelecek farklı bakış açılarını
ve yeni bilgi parçalarını atlamış olursunuz.
Her gün beraber olduğunuz insanları her seferinde sanki ilk kez
görüyormuş hali, ezberlerinizde o kişiyle ilgili önyargıları devreye
sokmayacaktır.
Bu egzersizler uygulandıkça beyin öğrenecektir.
Diğer insanlar farkına varmayacak ama siz beyninize öyle sandırarak
nötr bakış açısını kazandırabileceğiz.
Koyduğumuz kuralları sadece biz bilecek, içimizde yaşayacağız.
Zamanla, kim ne için duygusal tepki veriyorsa versin, nötr kalacağız.
Uymayacağız.
Uyupta huzurlu olan tek insan yok.

Aksi taktirde ağına düşmüş olursunuz.
Lades oyunu antrenmanı ile kolayca farkındalığa geçişi öğrenebilir
beyin.

Komutan henüz görünürlerde yok.
İçtimadayız.
Bekliyoruz, ayakta.
Her an gelebilir.
Nedense tuhaf bir heyecan!
Birden astsubay sesiyle inletti ortalığı.
Dikkaaaaat!
Çıt yok bende, beynimde.
Bir kaç saniye de olsa kafamda ortalık süt liman.
Sustu, beynimin dinmeyen martavalları..
5 saniyelik huzur.

Diğer uygulama, lades oyunudur.
Her sabah “aklımda” sözüyle güne başlayacağız.

Düşünceleri, 5 saniyelik olsa bile, susturabilmek; beyni resetleyebilir.

Akşamdan kalma sıkıntılar önce gelir zihne.

Kendi dikkatinizi çekin.

Olmazsa bir önceki kaygı, her ne ise..

Kendi komutanınızı çağırın.

Ama zihin durmaz, illa ki bir şeyler bulur, servis eder.

Ve komutayı huzura devredin.

Aklımda..
Hoşgeldin “aynı plaklar” deyip zihinle kavga etmeyeceğiz.
Tepkisiz kalıp uymayacağız.
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Gözcü
Bilinç düşük iken beynin ürünlerini güç, güvenlik ve değer unsurları
biçimlendirir.
Ezber havuzundan zeka yordamıyla seçilen sözcüklerin hamurunda,
güç için öfke, güvenlik için korku, değer için kibir tohumları bulunur.

Duygusal enerjilerden arınmak
Kafa akupunkturu ile meridyen blokajlarından arınmak, etkin bir
yöntemdir.
YNSA (Yamamoto new scalp acupuncture), kafada belirli noktalara
steril akupunktur iğneleri uygulanır.
Günlük ya da bir kaç gün ara ile seanslar halinde yapılır.

Nötr bilinçte olan, sözdeki tohumları fark ederek düzeyini koruyabilir.

BBE uygulamaları için 3 konuda görüş birliği içinde olunması beklenir;

Düşük bilinçte olan, güç, güvenlik, değer unsurlarından beslenerek
keyf alır.

1. Yakınma kaynağının kendisi olduğunu fark etmesi

Duygulara hitap eden; güçlü, güvende ve değerli hissettiren
düşünceler, konuşmalar, şarkılar, TV dizileri, filmler, kitaplar ve
insanlar; bilinç düzeyi ne olursa olsun fark edilebilir.
Niyet belirleyicidir.
Bilinç düzeyini yükseltme kararlılığında olanlar, bilinç hazinesine
beyin gözcülüğü yaparlar.
Dingin, cesur, alçak gönüllü erdemlerini besleyen insanların ve
yapıtların arayışındadırlar.Bütüncül Beyin Eğitimi ile

2. Değişime ve yenilenmeye açık olması
3. Kafa akupunktur seanslarına uyumlu olunması
Uygulamanın ilk gününde yakınmalar dinlenerek boyun, dil, yüz ve
ağız içinde meridyen blokaj belirtileri saptanır.
Bu işlemler esnasında enneagram ve element tipi belirlenir.
Bulgulara en uygun meridyen noktalarından başlamak üzere kafa
akupunkturu uygulanır.
30 dk dinlenme ardından seans sonuçlandırılır.
Deneyimlerime göre en az 3 seans uygulanması gerekir.
Sonraki seans sayıları kişiye özeldir. (Bir yakınma ve hastalık için seans
sayısı önceden bilinemez.)
Bu yöntemi diğer akupunktur uygulamalarından ayıran temel özellik;
meridyen (ve organ) işlevlerinin normalleştirilmesidir.
Bu sebeple yanlış noktaya uygulama gibi bir durumun zararı
olmayacaktır.
Diğer akupunktur yöntemlerinde meridyen noktalarının güç artırma
azaltma gibi etkileri söz konusu olduğundan uygulayıcının doktor
olma zorunluluğu vardır.
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Meridyen blokajları çözülürken yakınmalar düzelir.
Asıl önemli olan, bilinçteki değişimlerdir.
Değişime ve yenilenmeye açık olan insanlarda, yakınmalara sebep olan
duygusal tepkiler fark edilir.
Aydınlanma yaşanır.
Bilinç düzeylerinin fark edilen duyguyla azalması önlenmiş olur.
Beyin eğitilmiş ve öğrenmesi sağlanmıştır.

Yorumlar 1

Yorumlar 2

YNSA slayt sunum
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SON SÖZ

Diğer taraftan tıp fakültelerinde anlatılmayan bu kitabın bilgileriyle,
BBE tekniğini öğrenmek isteyen herkesle, eğitimler düzenleyerek
paylaşıyoruz.

Varlığın 2 yüzü; mana-madde, soyut-somut
Her varlığın sahip olduğu bu “varoluşsal ikilem” bir tarafın
önemsenmesiyle diğer taraf göz ardı ediliyor.
Siyah-beyaz gibi..
Oysa yaşam grinin tonlarında akıyor.
Soyut-somut dengesini kurabilenler, her iki yönden beslenerek
varoluşun hakkını verebiliyor.
Soyut ile somutun öpüştüğü, ten ve tin bütünlüğünün Öz algıyı
duyumsatan, Doğu ile Batı’nın birleşim mekanı: İstanbul
Yükselttiği bilinçlerin parlar beyinleri.
Özünde düşmeyen bilinciyle, çeker bağrına insanları.
İstanbul öncesi var hayatımın..
Şimdi tamamen el gibi gelir fotografları..
Doktor olan babamdan mesleği kaldı.
Tıp’ta iken hastalıkların bilinemez sebepleri şapşallığına
Sorduğum soruların yanıtını aldım sonunda, İstanbul’da
Duygusal enerji birikimlerinin etkisinde olduğunu fark eden beyinleri
Okuduğunuz bilgiler ışığında gelişen Bütüncül Beyin Eğitimiyle
Gelme lütfunda bulunan dostları arındırmaya, şifalandırmaya
çalışıyoruz.

EĞİTİM GERİ DÖNÜŞLERİ
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Kitap Özeti
Yağmur yağmasını, rüzgar esmesini, kedi miyavlamasını bilir.
Bilmeleri, bilinçli olduklarının göstergesidir.

Bilinç düzeyi azalmış, duygusal enerjiler etkinlik kazanmış, işlev
bozulmuştur.

Ancak farkında değillerdir.

Bilinç düzeyini değerlendiremeyen batılı tıp, bir bacağı olmayan
koşucu

Bilincinin farkında olan insandır.

misali

Her canlı gibi insan da gelen uyarılara tepki verir.

Ve madde ile manayı birleyemeyen her insan, her ekol, her yöntem
öyle..

Tepkinin çeşidi; Duygusal ve erdemli tepkiler, enerji olarak beyinde
birikerek hem bilinç düzeyini hem de beynini, bedenini ve dünyasını
etkiler.
Varlığın aslı, madde ile kıyaslanamayan yapıdaki enerjidir.
Gerçeğin 2 farklı algısı, aynı gerçekliğin 2 farklı yorumu.
Madde ve enerji, aslı tek olanın çoklanmış hali.
Beyin nasıl ve ne kadar algılatırsa, insan o kadarla anlıyor.
Enerji maddeyi, madde enerjiyi etkiliyor, aynı anda.
Soyutun somutla aynen beraberliği.

Duygusal enerjiler olumsuz etkilerini, içlerinde yaşam enerjisi akan
meridyenleri bloke ederek gösterirler.
Her kişiliğe özel, aynı duyguyu tetikleyen bir ya da birden çok dikkat
özelliği vardır.(Xstres)
Huzurlu ve sağlıklı olabilmenin anahtarı, bilinç düzeyini nötr halde
tutacak bir yaşam tarzı içinde olmaktır.
İnsanın 3 merkezini (beyin, kalp ve karın) dengede tutacak bir yaşam.
Değiştirilebilir tek engel, beyin dağarcığı içeriğidir.

Bir tarafta kalan diğer tarafı ihmal ediyor.

Önyargılar, kavranılmadan doğruluğu kabullenilmiş ezber bilgiler,
olmazsa olmazlar, olursa olmazlar.

Bu sebeple İstanbul kıymetli.

Değiştirilemeyen ancak hafifletilebilen engel ise kişilik özellikleridir.

Batı tıbbı, sebebini maddesel açıdan açıklayamadığı olguya
“psikolojiktir” der.

Tek koşul ise; içtenlikle değişimi, dönüşümü, yenilenmeyi istemektir.

Kimi insanlar da buna alınır, “ruh hastası mıyım”, der.
Doktor soyutu bilemez, hasta da.
Oysa yakınma ya da hastalık, insanın soyut ve somut aynılığının
ifadesidir.
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EK BİLGİLER
MERAKLISINA NOTLAR

BÜTÜNCÜL BEYİN EĞİTİMİ NOTLARI

Hava

GIDA
SU

ATA
ENERJİSİ

Meridyenlerden akan yaşam enerjisinin ana kaynağı böbreklerdir.
Hava akciğerlerde, gıda ve su dalakta, yaşam enerjisine dönüşür.

1

BOYUN İNCELEME

Boyunda bulunan noktalara dokunarak, meridyenlerin blokaj
derecesi anlaşılabilir.

1

Her parmakta bir meridyenin etkisi belirgindir.
Baş parmak, akciğer
İşaret parmağı, kalın bağırsak
Orta parmak, perikart
Yüzük parmak, üçlü ısıtıcı
Serçe parmak, kalp ve ince bağırsak
Her parmak tek tek bükülerek bilekten el döndürülüp, ağrı, uyuşma vb.
yakınma olduğunda, ilgili meridyende blokaj düşünülebilir.

1

DİL İNCELEME

1

Karaciğer/safra kesesi

Akciğer

Dalak

Mide

Kalp

Göğüs

1

YNSA MERİDYEN NOKTALARI

1.Böbrek

5.Mide

9.Akciğer

2.Mesane

6.Sanjio

10.Karaciğer

3.Perikart

7.İnce barsak

11.Safra kesesi

4.Kalp

8.Dalak

12.Kalın barsak

1

Kafa çiftleri meridyen ilişkileri

1.Olfaktör
2.Optik
3.Okülomotor
4.Troklear
5.Trigeminal
6.Abdusens
7.Fasiyal
8.Vestibülokoklear
9.Glossofaringeal
10.Vagus
11.Aksesuar
12.Hipoglosal

1.Böbrek
2.Mesane
3.Kalp
4.Perikart
5.Mide
6.Sanjio
7.İnce barsak
8.Dalak
9.Akciğer
10.Karaciğer
11.Safra Kesesi
12.Kalın barsak
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KAFA ÇİFTLERİ İŞLEVLERİ

1

Olfaktör

Koku alma

2

Optik

Görme

3

Okülomotor

4

Troklear

Göz hareketleri

Üst göz kapağını kaldırır
Pupillaları daraltır
Lens uyumu sağlar
Gözü aşağı baktırır

5

Trigeminal

Oftalmik
Maksiller
Mandibüler

Yüz ve dil duyusu
Çiğneme kasları
Kornea refleksi

6

Abdusens

Göz hareketi

Dış yana baktırır

7

Fasiyal

Yüz hareketleri

Tat alma, göz yaşı

8

Vestibulokoklear

İşitme ve denge

9

Glossofaringeal

Damak duyusu tat

10

Vagus

Parasempatik

11

Aksesuar

Boyun hareketleri

12

Hipoglosal

Dil hareketleri

Yutma tükrük bezi

Omuz kaldırma

1

En son notlar😊
Kafa yan ya da üst, organ/meridyen noktalarına tırnağınızla
bastırarak o an oluşan yakınmaları iyileştirebilirsiniz.
Mide noktasına bastırarak mide ağrısını, reflüyü..
Kalp noktalarına bastırarak yüksek tansiyonu normalleştirebilirsiniz.
Migren için üçlü ısıtıcı ile safra kesesi noktaları uygundur.
…
Yakınmaların çoğunu, hastalıkların bir kısmını iyileştirmek basit bir
iştir.
Hedefim, her evde bir sağlıkçının olması ve ilköğretim okullarında,
Bütüncül Beyin Eğitiminin verilmesidir.
Halen verdiğim eğitimlerde 65 yaşında bir ev hanımı ile 18 yaşında
lise mezunu bir delikanlı bulunmaktadır.
Bütüncül Beyin Eğitimi, normalleştirir.
Neden olmasın?
Dr Güçlü Ildız
Mayıs 2022 Bahçeşehir
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BARBAROS YURDAIŞIK
OPERATÖR DOKTOR
Aynı hastanede çalışıyorduk.
KBB uzmanıydı.
İlk kitabımın heyecanıyla, O’na düşüncelerimi anlattım.
Sabırla dinledi.
Sonra anlatmaya başladı.
Kendi değil ama anlattıkları hiç susmadı.
Her beyin düşmanları ve kahramanları yaratır.
O, kahramanlarımdan biriydi.

