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GİRİŞ 

Mistik Uygulamalar

Bu cümleleri Neville Goddard’ın 111. do-
ğum gününde yazıyorum. 1972’de Ne-
ville’in ölümünden bu yana insanlar, 

kitaplarını -sadece ilk adıyla bağımsız bir şekil-
de- yayımlayan Neville’in cesurca yazılmış bu 
deneysel mistik eserinin unutulacağını düşünmüş 
olabilir. Ancak Neville’in fikirleri bugün, yaşadı-
ğı dönemden daha fazla insana ulaşmaktadır. İlk 
kitaplarından biri olan İnancınız Servetinizdir’in 
sadeleştirilmiş hâli Neville’i keşfetmek isteyenler 
için harika bir giriş noktası ve uzun zamandır 
hayranı olanlar için de tazeleyici bir fırsat sun-
maktadır. 

Neville’in temel prensibi radikal, cesur ve öyle 
aykırıdır ki pek çok önemli insanın hemen ‘bunu’ 
tartışmak istediğine inanarak büyüdük. Bu, şu de-
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mektir: İnsanın hayal gücü Tanrı’dır. İçinizdeki bu 
Tanrı gücü, düşüncelerinizi sürekli olarak gerçeğe 
doğru yansıtır. Zihinsel ve duygusal durumlarınız 
kelimenin tam anlamıyla hayatınızı tanımlar. 

Neville, ondan fazla kitapta ve verdiği binlerce 
derste bu ilkeyi savunmuştur. Yazar, konuşmacı 
ve düşünür olarak getirdiği hediyesinin bir parça-
sı, bir zamanlar eski ve tanıdık gibi görünen tezini 
sürekli ve hassas bir şekilde yeniden şekillendirme 
kapasitesidir. Neville sahneye her çıktığında ya da 
kâğıda bir şeyler yazmaya başladığında cazip re-
simler ve yeni fikirler bularak sanki düşüncelerini 
ilk kez ifade ediyormuş gibi görünürdü. 

Neville’in iddiasının bir başka çekiciliği tama-
men test edilebilir olmasıdır. Sizin de deneyim-
lemek üzere olduğunuz gibi Neville, düşünce ve 
duygu durumlarınızın gerçeğinizi yarattığına dair 
ilkeyi test etmek için izleyicilerine her adımda 
meydan okumaktadır. Her zaman “Yanıldığımı 
kanıtlayın!” diye ısrar etti ve dedi ki “Bunu başa-
rabilirseniz bütün fikirlerimi atın gitsin.” Nevil-
le’in çoğunluk tarafından kabul görmüş popülari-
tesi göz önünde bulundurulduğunda, onu aslında 
zora koşan okuyucuların pek çoğu arkasını dönüp 
gitmedi. 

1941’deki bu kitabın yeniden ortaya çıkması-
na zemin hazırladım. Neville daha önce -iki yıl 
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önce- sadece bir kitapçık büyüklüğünde At Your 
Command (Emrinde) isimli bir eser yayımlamış-
tı. Metafizik konuşmacısı ve yazar olarak adı gün 
geçtikçe yükseliyordu. Aslında 1920’lerin başında 
-17 yaşındayken- tiyatro eğitimi almak için Bar-
bados’tan New York’a gelmişti. Genç sanatçı her 
ne kadar Broadway’de rol alsa ve bir dans toplu-
luğu ile birlikte turneye çıksa da kendini mistik 
çalışmalara adamak için sahne kariyerini terk etti. 
Neville, metafizik sorgulamalarının 1933 yılında, 
birlikte beş yıl boyunca Kutsal Kitap, İbranice ve 
dinî sembolleri incelediği Abdullah adında siyahi 
bir Haham ile karşılaşmasıyla derinleştiğini söy-
ledi. Abdullah’ın eğitimiyle birlikte Neville, ilk 
uzun kitabı olan İnancınız Servetinizdir’i yazdı. 
Kutsal Kitabı yorumlama konusunda kendinden 
emin ve rahat hâlinin yanı sıra eserde, çeşitli mis-
tik gelenekler de son derece açıktır. Günümüzde 
dinleyicilerin ücretsiz bir şekilde ulaşabilmeleri 
için online olarak sunulan pek çok konuşmasında 
bunun örneklerini görebiliriz. 

Son derece zengin ve meydan okuyan bir dü-
şünce sistemine doğru kısa ama güçlü bir yolcu-
luğa çıkmak üzeresiniz. Metafizik yayıncılığında 
yirmi yıldan fazla bir süre geçirdikten sonra, bir 
kitabın ‘hayatınızı değiştirebileceği’ konusunda 
söz vermeye çekiniyorum. Ancak Neville’in ça-
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lışmaları, bu iddiayı destekleyeceğini bildiğim az 
sayıdaki eserden biridir. Örneklemeye çalıştığımız 
kavramlar belki de hayatınız boyunca devam eden 
açlığınızı doyuracak besleyici bir yemek gibidir. 
Bu kavramlar, sizi Neville’in fikirlerine ikna et-
meyi başarırlarsa, bu kısa kitap işini en iyi şekilde 
yapmış olacak.

- Mitch Horowitz

19 Şubat 2016 

(Neville’in Doğum Günü)
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BÖLÜM BİR 

Karar Vermelisiniz 

Ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. Bana 
boş dönmeyecek. İstemimi yerine getirecek. 
Yapması için onu gönderdiğim işi başaracak. 

-ISAIAH 55:11

İnsan bir şeye karar verir ve o şey gerçekleşir. 

İnsan, dünyasında gerçekleşen şeye karar 
vermiştir. Bugün de dünyasında gerçekleşen 

şeye karar veriyor ve bilinçli bir varlık olduğu sü-
rece böyle yapmaya devam edecek. 

İnsanın, gerçekleşmesi için karar verdiği şeyin 
dışında hiçbir şey kişinin dünyasında gerçekleş-
mez. Bunu inkâr edebilirsiniz ancak karar verme 
eylemi değişmeyen bir ilkeye bağlı olduğu için 
aksini iddia edemezsiniz. İnsan bir şeyleri, çoğu 




