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GİRİŞ 

Sözünü Tutan

Mitch Horowitz

Farkındalığın Gücü birçok bakımdan mü-
kemmel bir Neville kitabıdır. Neville, bu 
kitabı bir yazar ve konuşmacı olarak yete-

neklerinin geliştiği bir dönemde yazdı. Kitap, Ne-
ville’in yaratıcı hayal gücünü ve felsefesini müthiş 
bir netlikle özetlemektedir. Gerçekten de Far-
kındalığın Gücü, bana, geçen yüzyılda Amerikan 
metafizik sahnesinden çıkan tüm yazarlar arasında 
Neville’in edebi bir figür ve iletişimci olarak en za-
rif yazarlardan olduğunu düşündürmektedir. (Bu 
bağlamda, Alan Watts’ın önemli bir rakibidir.)

Kitabın esas noktası, kendiniz için doğru ol-
duğuna inandığınız şeyin bir bileşimi olduğu-
nuzdur. Sürekli olarak var olan varsayımlarınız ve 
zihinsel resimleriniz, herhangi bir geçmiş olaydan 
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ya da mevcut koşullardan daha fazla kaderiniz-
dir. Bu olağanüstü bir kurtuluş mesajıdır. Ayrıca 
özellikle sağlık sorunları veya fiziksel rahatsızlık-
lar yaşayanlar için bu zorlu bir mesajdır. Zihniyet 
değişikliği için bu tarz sorunlara gerçekten şekil 
verilebilir mi? Ve kronik ağrı veya dokunsal ola-
rak hissedilen diğer durumlar karşısında, ruhsal 
bir değişiklik mümkün müdür?

Bunlar okuyucunun denemesi gereken alanlar-
dır. Zihinsel güçlerimizin tümünü deneyimlemek 
için daha iddialı hedeflere geçmeden önce daha 
kolay bir şekilde etki edebileceğimizi hissettiğimiz 
ve daha önceden belirlenmiş kanallardan gelecek 
değişiklikleri izleyebileceğimiz koşullarla başla-
malıyız. Mucize Kulübü’nde (The Miracle Club) 
keşfettiğim gibi gerçekliğin şekillendiricisi olarak 
şu andaki zihniyetimizden, farkındalığın nihai 
rolünü deneyimleyemeyebiliriz. Ancak bu, kişisel 
deneylerimize caydırıcı olarak hizmet etmemeli-
dir. Büyük ve küçük olağandışı olaylar meydana 
gelir ve Neville, bizi sürekli zihinsel bir tabloya 
dış aktiviteyle arasındaki korelasyon için bu tür 
olayları araştırmaya çağırır.

Kabul etsek de etmesek de her birimiz var-
sayımlarla yaşıyoruz. Hepimiz hayat hakkında 
nadiren irdelediğimiz denenmemiş ve psikolojik 
olarak koşullandırılmış kavramları barındırıyo-
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ruz. Bunun böyle olduğunu kabul etmek, bize 
yeni kişisel felsefeleri ve yaklaşımları seçme ve yol 
testi yapma konusunda olağanüstü bir özgürlük 
veriyor. Bu kitabı okumanızı istememin nedeni 
içindeki ruhtur. Yeni bir iç inancı kullanıp deney 
yapmak ve özgürlüğünüzü benimseyerek kazan-
mak için her şeye sahipsiniz. Neville, okuyucuya 
bunu sunuyor.

Neville’in en çok sevdiğim özelliklerinden biri, 
sadece denemesi için okuyucuya veya dinleyiciye 
sürekli meydan okumasıdır. Fikirlerini her dakika 
test etmek ve sonuç getirip getirmediklerini gör-
mesidir. Sonuçlara bakarak okuyucunun her şeyi 
unutmasını ya da daha derine inmesini ister.

Bu deneylerde yalnız olmayacağınıza dair kişi-
sel bir not eklemek istiyorum. Ben ve Neville’in 
çalışmalarını seven pek çok kişi sizinle birlikte ça-
lışıyoruz. Neville’in sadece geçen yüzyılda Ame-
rikan metafizik sahnesinden çıkan en iyi yazar ve 
konuşmacı olduğuna değil, aynı zamanda olağa-
nüstü ve gizemli gerçek fikirleri de ilettiğine dair 
derin bir inancım var. Ancak bu fikirler, kendi-
lerini sayfada veya konuşmacının sesi aracılığıy-
la açıklamaz. Uygulama ve azim gerektirirler. Bu 
kitabın son bölümlerinden birinde, Neville’in 
harekete geçiren başarılar ve cesaret kırıcı başarı-
sızlıklara samimi bir şekilde vurgu yaptığı bir ko-
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nuyla karşılaşacaksınız. Farkındalığın Gücü’nün 
bu basımının ilerlemeniz adına bir sıçrama tahtası 
ya da tek bir oturuşta özümsenebilecek bir ders 
olmasını umut ediyorum. Ve bunları yaptıktan 
sonra, Neville’in ve kutsal kitapların dediği gibi, 
‘Sözünüzü Tutan’ olun. Sonra, neyin gerçekleşti-
ğini görün.



Bu kitap, sizin sonsuz gücünüz kar-
şısında hiçbir dünyevi gücün en ufak 
bir öneme bile sahip olmadığını açığa 

çıkaracaktır. Bu kitabın amacı size 
kim olduğunuzu, amacınızı ve kade-

rinizi göstermektir.
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1. Bilinç

Sadece bilinç değişikliğiyle yani kendinizle il-
gili algınızı değiştirerek daha yüksek ve daha 
üst düzey kavramların tezahürleri olan ‘daha 

görkemli konaklar’ inşa edebilirsiniz. (Tezahür-
den kasıt, bu kavramların sonuçlarını dünyanız-
da yaşamanız anlamına gelir). Sadece bilincin ne 
olduğunu açıkça anlamak hayati bir önem taşır. 
Bunun nedeni, bilincin tek gerçek olduğudur; ya-
şamın ilk ve tek sebebidir.

İnsanın sahip olduğu bilinçten kurtaracağı 
hiçbir şey yoktur. Bu nedenle, dönmeniz gere-
ken şey bilinçtir çünkü hayat olaylarının açıkla-
nabileceği tek temeldir. İlk sebep fikrini kabul 
edersek, o nedenin evriminin asla kendi başına 
yabancı bir şeyle sonuçlanamayacağını izlemesi-
dir. Yani maddeye ilk neden olan şey açıksa tüm 
evrimleri, meyveleri ve tezahürleri de açıktır. İlk 
‘neden-madde’ bilinçtir, tüm evrimleri, meyveleri 




