Ruhsal büyümeye en önemli engel çarp›t›lm›fl bir öz-kimlik alg›lay›fl›d›r. Kendini
yanl›fl görme ego olarak tan›mlan›r: ego s›n›rl› bir öz-kimliktir.
Ego kelimesinin Sanskritçesi ahamkara d›r. Aham (ben) kelimesinden “Ben-Yap›c›”
olarak tercüme edilir. Ve kriya ve karma kelimeleri bir sonuca sebep olan bir etki
anlam›na gelir. Birinin gerçek do¤as› ile ilgili bozuk bir alg›lama bu kiflinin ruhsal
varl›ktan baflka bir fley oldu¤u yanl›fl alg›lamas›na sebep olur. Bu ilüzyon,genellikle
zihinsel tutumu ve ben merkezci davran›fllar› gerçek benliklerinin fark›nda
olmad›klar›n› yans›tan insanlarla bir arada olmakla güçlenir.
Enkarne olmufl her ruhun, ondan do¤ru gözlem yapt›¤› ve objektif durumlarla bafla
ç›kt›¤› bir egosu vard›r. Sorun egonuz de¤ildir; Sorun egonuzla özdeflleflmenizdir.
Ego, ondan do¤ru gözlem yapt›¤›n›z ve kendinizi ifade etti¤iniz bir bak›fl noktas›
olarak bilindi¤inde, sizi s›n›rl› bir ölümlü varl›k gibi düflünmeye, hissetmeye ve
davranmaya yöneltemez.
Yanl›fl bir öz-kimlik kavram›yla afl›r› özdeflleflme bir insan› egoistik olma e¤ilimli
yapar. Yani fliflirilmifl veya gerçek-d›fl› bir kendine önem verme duygusuna sebep
olur. D›fla dönük bir egotistik kifllik övüngen ve kibirli olabilir, di¤erlerinin ihtiyaçlar›na
ve düflüncelerine karfl› duyars›z olabilir, ve di¤er yandan kendi fliflirilmifl önemliolma alg›lay›fllar›n› dramatize edebilir. ‹çe dönük Egotistik kiflilik ise Önemli olma
ihtiyaçlar›n› daha sessizce dramatize edebilir. Bunu suskunlukla (Aç›kça konuflmaktan
veya etkileflim kurmaktan kaç›narak), Hilekarl›kla (di¤erleriyle iletiflim kurarken her
zaman dürüst ve direkt olmayarak) ve kendilerini özdefllefltirdikleri ve içinde rahat
olduklar› durumlarda tuhaf davranarak yaparlar.

Ruhsal büyümeye en önemli engelin Ortadan kald›r›lmas›
E¤er sözüme uyarsan›z (size ö¤retilenleri uygularsan›z),
O zaman benim müridim olursunuz;
Ve gerçe¤i bileceksiniz,
Ve gerçek sizi özgür k›lacakt›r.
Yeni Ahit, Yuhannan›n kitab› 8:31,32

Edinilmifl (veya Kendi özünde keflfedilmifl) bir sahte benlik alg›lay›fl› ve ölümsüz,
saf bilinçli do¤am›z aras›ndaki fark› bilme yetene¤i Bizi bir zamanlar fark›ndal›¤›m›z›
s›n›rlayan ve gerçekli¤in fark›na varmam›z› (deneyimlememizi ve bilmemizi)
engelleyen öznel durumlardan an›nda özgür k›labilir.
Ruhsal büyümenin önündeki en önemli nedenin bu flekilde üstesinden gelinebilir:
1) Marifetli, entelektüel ay›rt etme: 2) Süperbilinç meditasyon uygulamas›
3) En yüksek anlay›fl›m›zla sürekli uyum içinde davranmak.
1.
Marifetli Entelektüel ay›rt etme: Ay›rt etmek inceledi¤imiz veya analiz
etti¤imiz fleyin özeliklerini görmek veya aç›kça bilmektir. Daha yüksek gerçeklikler
hakk›nda do¤ru bilgiler edinmek ve dikkatlice incelemektir. Sessiz anlar›n›zda
kendinizin neleri bildi¤ini fark etmektir. fiunlar› sorun: ben neyim? Cevap gerçek
varl›¤›n›z›n özünden ortaya ç›k›ncaya kadar bekleyin.

2.
Süperbilinç Meditasyon Uygulamas›: Zihniniz ve duygular›n›z sakinleflip
fark›ndal›¤›n›z aç›k oluncaya kadar günlük meditasyon yap›n. Derin sessizlikte,
varl›¤›n›z›n özünü saf bilinç olarak deneyimleyeceksiniz. Süperbilinçte s›k s›k olan
deneyimler sinir sisteminizi düzenleyecek, beyninizin daha yüksek bilinç hallerine
adapte olmas›n› kolaylaflt›racak, zihninizi saflaflt›racak, entelektüel yeteneklerinizi
art›racak ve varl›¤›n›z›n özünün ›fl›ldamas›n› onun öz-parlak olmas›n› sa¤layacakt›r.
3.
Sürekli, bilgi-kaynakl› davran›fllar: “Ben özgür de¤ilim” düflüncesini “ben
özgürüm” düflüncesiyle de¤ifltirmek Bu yüksek anlay›fl yap›c› düflünceler, duygular
ve eylemlerle tutarl› olarak kan›tland›¤›nda daha dönüfltürücüdür. Mant›ks›z
düflündü¤ümüzde, Duygusal olarak rahats›z oldu¤umuzda veya bilinçsiz
davrand›¤›m›zda “ben özgürüm” onaylamas›n› yapmak bize istedi¤imiz ve sahip
olabilece¤iniz ‘en yüksek iyili¤i’ getirmeyecektir.
Sa¤l›¤›n›z ve iyi haliniz için her gün yapaca¤›n›z basit ve bütüncül bir kendine-bakma
rutin uygulamas›yla bafllay›n. Buna hafif hareketler (esneme, Hatha yoga, tai-chi,
veya fiziksel ve duygusal iyi haliniz için keflfetti¤iniz baflka bir fley) de dahil edin.
Sessizce 20 veya 30 dakika meditasyon yap›n. Zihninizi asil düflüncelerle beslemek
için ve size kendiniz ve sonsuzlukla olan sonsuz iliflkinizi hat›rlatmak için metafiziksel
edebiyat›n›zdan k›sa al›nt›lar okuyun.
Hayat›n süreçlerinin tam deste¤ini ald›¤›n›z› ve tüm yap›c› amaçlar›n›zda Tanr›'n›n
kutsamas›n› ald›¤›n›z› bilerek, bilinçli niyet ile yaflay›n. ‹nanc›n›z, gerçek de¤ere
sahip,sahip olman›z ve deneyimlemeniz mümkün olan fleyleri “görme” ve bunlara
inanma yetene¤iniz, tam iyi haliniz için gerekli olan› meydana getirecek (aç›kça
görülür hale getirecektir).
Her insan›n içsel, Tanr›'sal do¤as›n› düflünceleriniz ve eylemlerinizle onurland›r›n.
Onlar için en iyi durumlar›n› ve tatmin edici ruhsal büyümelerini dileyin, hayal edin
ve bunlara inan›n.
Hayat›n bütünlü¤ünü kabul edin. Genellikle Tanr› olarak isimlendirilen her yerde
var olan, her fleye gücü yeten ve her fleyi görebilen tek Gerçe¤i, siz Tanr›-fark›ndal›¤›
içinde tamamen yerleflmifl olana dek seyredin. Sizin kaderiniz tamamen Öz- ve
Tanr›-gerçekleflmifl olmakt›r. fiimdi tamamen uyan›k olmay› seçme zaman›d›r.
Duyulabilir flekilde inanarak onaylay›n

Evet!, fiimdi yaflam›n bütünlü¤ünden ayr› olma yan›lg›s›n›n içinden ve
çok ötesinde görerek, her zaman yap›c› biçimde düflünüyor,
hissediyorum, ve bu anlay›fl›m› kan›tlayacak biçimde davran›yorum.
Pratik Uygulama:

Önümüzdeki dört hafta boyunca bu dersi en az haftada bir kere okuyun. Gerçekte
oldu¤unuz Saf-bilinçli, ölümsüz, ruhsal varl›k olarak düflünün, hissedin ve davran›n.
E¤er zaman zaman bir ego-bilinçlilik haline geri düflerseniz, onun hemen üzerine
ç›k›n. Dikkatli uygulama ile, Her zaman sakince ruh-merkezli olacaks›n›z.
Türkçe Çeviri Göktu¤ Uslubafl

