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Önsöz

 

Svagito Liebermaster'ın bir terapist olarak derin tecrübele-
rini netlikle aktardığı, bedeni, zihni, ruh ve enerjiyi tam olarak 
dahil ederek bütüncül yaklaşabilme gücüne sahip bu muhte-
şem kitapla dilerim mümkün olduğunca çok okuyucu buluş-
ma şansı yakalar. Çünkü bir tarafıyla gittikçe gücünü kaybet-
tiğimiz ‘varlığımızla bağlantılı olabilme kapasitemiz’in ve diğer 
taraftan dünyanın bizi zorladığını hissettiğimiz bu dönemlerin 
böylesi bir kaynağa sandığımızdan çok daha fazla ihtiyacı ol-
duğunu düşünüyorum.

Yaşamın kendisi hep kendine ait bir akışta olsa da biz geç-
mişte bireysel olarak yaşadığımız ya da içine doğduğumuz aile 
sisteminin yaşadığı ve sindiremediği bazı travmalar sebebiyle 
kendi doğal akışımızdan koparız. Sanki bir anlamda içimizde-
ki yaşam durur, biz hâlâ yaşamın içinde fonksiyonel olsak bile, 
içinde yaşadığımız bedenle, nefesimizle, yaratıcılığımızla, bağ 
kurabilme kapasitemizle, kendi özgün ifademizle var olma hâ-
limizden kopmuşuzdur. İşte Svagito tam burada okuyucuyu ve 
öğrencilerini bir uyanışa çağırıyor; daha derin bir içsel anlayışa 
varmak, sevgiye ve farkındalığa, daha doygun bir yaşama doğ-
ru yolculuk yapmak için… Her şeyden önce de ölümün ger-
çek vakti gelmeden, gerçekten yaşamaya başlamak için…

Başarılı bir terapi kişinin, psikolojik ve fiziksel olarak geç-
mişteki bir şeyi tamamlaması ve bugünkü yaşamında var olabil-
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mesi, kendi hayatına gidebilmesi için bir kapasite inşa etmesine 
yardım etmektir. Bu kitap insan doğasını anlamak ile ilgili pek 
çok farkındalık getirdiği gibi aynı zamanda bu kapasitenin inşası 
için de pek çok teori, anlayış ve kendi kendinize de yapabilece-
ğiniz meditasyon ve egzersizler içermektedir. Bu açıdan kitap in-
sanlarla zaten çalışan kişilere, öğrencilerimize harika bir başucu 
kitabı olacağı gibi, bireysel olarak da harika bir kaynak ve destek 
olacaktır. Yaşam Durduğunda, Aile Dizimi,  Sevgi, Travma ve 
Bağlanma gibi yaşamımızı çok temel etkileyen kavramları işler-
ken aynı zamanda suçluluk, utanç gibi daha az konuşulan ama 
derinden çoğumuzun yaşamını pek de fark etmeden etkileyen 
kavramlarla ilgili de içgörü ve anlayışlar kazandırıyor. 

Her şeyin ötesinde bu kitabın en özel yanlarından biri ben-
ce, Svagito'nun sevgili eşi Meera'nın beş yıl önce bir kaza ile 
yaşamını kaybetmesinden sonra kendi yaşamının da durması 
tecrübesi ve yaşadığı süreçler de ele alınarak çok büyük bir ki-
şisel deneyimin içinden geçerken çok büyük bir içtenlikle ya-
zılmış olmasıdır.

Svagito her zaman olduğu gibi neredeyse bir guru bilgeliği 
ve derinliğindeki var oluşu, keskin zekâsı ve derin ama kolay 
anlaşılır anlatımı ile kırk yılı aşkın insanlarla çalışma deneyi-
mini kitabın her satırında sanki okuyucunun zihnine ve hüc-
relerine işler gibi.

Yirmi yılı aşkın süredir hem kendi derinleşme yolculuğum-
da inanılmaz dokunuşlarına şahit olduğum öğrencisi hem de on 
yılı aşkın süredir birlikte uzmanlaşma programları verdiğim or-
tak eğitmeni olarak yıllardır şahit olduğum Svagito'nun; insan-
larla çalıştığında yarattığı sihirli dokunuş ve değişimleri, kitapta 
da yapabildiğini, böylece çok daha fazla insana dokunabileceği-
ni, uyandırabileceğini görmek beni çok heyecanlandırıyor.

Bu anlamda ülkemize içeriği gerçekten çok özel ve çok de-
ğerli kitaplar kazandıran Sola Unitas Yayınları'na ve  sevgili 
Umut Kısa'ya bu harika kitaba da aracı oldukları için tüm kal-
bimle teşekkür ediyorum. 
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Dilerim okuyucu için bu özel kitap gerçek bir yaşam rehbe-
ri olur; sevgi ve farkındalıkla kendini ve yaşamını kucaklaya-
bilmek için…

Devani Dilek Yıldız Işık
www.thehomeworkshops.com
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Teşekkür

Bu kitap, sevgili eşim ve hayat arkadaşım Meera’nın ani 
kaybından sonra yaşadığım travma ve iyileşme sürecinin bir 
sonucudur. Onun süregelen sevgisini hissetmeden bu müm-
kün olmazdı. Bana aşkın; bedenin ve zihnin, zamanın ve 
mekânın ötesinde olduğunu öğretti. Onun canlılığı, neşesi ve 
masumiyeti kalbimde yaşıyor.

Devasa bir resim mirası ve sanat terapisi çalışması bıraka-
rak, çalışmamın odağını daha çok yaratıcılığa ve bilinmeyene 
ya da daha doğrusu ‘bilinmesi mümkün olmayana’ kaydırma-
ma yardımcı oldu. Şu an hayatımda yapmayı hayal bile ede-
meyeceğim şeyleri yapıyorum.

Osho ve Meera benim en büyük ilham kaynaklarım olma-
ya devam ediyorlar.

Ayrıca bu kitabın her bölümü hakkındaki çok değerli ge-
ribildirimleri de dahil olmak üzere inanılmaz sevgi dolu des-
teği için Anu'ya, düzenlemede bana çok hassas bir şekilde 
yardımcı olan Pankaja’ya ve gerçekten çok güzel başka bir ta-
sarım yaptığı için Hamido’ya çok minnettarım.

Ayrıca hayatımın en zor döneminde yanımda olan pek 
çok arkadaşıma, tüm Meera Sanat Vakfı ekibine ve Mee-
ra’nın çalışmalarını sürdürme konusundaki özverilerine, 
Ingrid’e ve onun sevgi dolu ve mantıklı seanslarına, keşifle-
ri bu kitabın temellerinden biri olan Bert Hellinger ve Pe-
ter Levine de dahil olmak üzere birçok öğretmenime derin 
bir şükran duyuyorum. Ayrıca bunca yıldır çalışmalarımı 
desteklemeye devam eden birçok ülkedeki tüm organiza-
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törlerimi, yüreklerini ve yaralarını güvenle açan ve iyileşme 
yolculuklarında onlara eşlik etmeme izin veren öğrencilerimi 
anmadan geçmek istemiyorum.
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Önsöz

Kişisel Not

Gençlik yıllarımdan itibaren, kısmen kendim hakkında 
daha fazla bilgi edinme ve kısmen de o yıllarda başkalarıyla 
derin, sevgi dolu bağlara sahip olma özlemimden hareketle, 
insanlarla çalışmayı öğrenmeye karşı bir ilgi geliştirdim. Psiko-
loji okudum; avangart bir öğrenci ve öğretmen grubunun par-
çasıydım. Ancak bu yine de tüm alternatif yaklaşımların fazla-
sıyla entelektüel olması nedeniyle sevgi ve neşeyi deneyimleme 
susuzluğumu gidermedi.

1980 yılında manevi hocam Osho* ile tanışmam ve beni 
entelektüel kavramların ötesine taşıyan meditatif bir yola gir-
memle beraber hayatım büyük ölçüde değişmeye başladı. Üni-
versitede öğrendiklerimi bir kenara bıraktım, her türlü kişisel 
gelişim grubuna katıldım ve şimdiye kadar kendimi keşfederek 
birçok terapötik ve spiritüel yaklaşım deneyimledim. Birçok 
arkadaşımın yaptığı gibi bir psikolog olarak kariyer yapmak 
yerine, uzun yıllar içinde yaşadığım ve her türlü işi yaparak 
çalıştığım Osho’nun manevi topluluklarından birine katıldım. 
Bu, kendim ve insanlarla nasıl birlikte yaşayacağıma dair bakış 

* Osho, Doğu meditasyon yöntemlerini Batı terapi teknikleriyle birleştiren 
aydınlanmış bir mistiktir. Hayatı boyunca, insanları gerçek doğalarına uyandırmak 
için statükoya karşı bir duruş sergilemiştir. 1990 yılında bedeninden ayrıldıktan son-
ra bile vermek istediği mesaj ve meditasyon teknikleri, dünya çapında binlerce kitap, 
video ve terapi kursları aracılığıyla yayılmaya devam ediyor.
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açımı tamamen değiştirdi. Ancak daha sonra, psikolog olarak 
çalışmaya geri döndüm ve birçok şeyin üniversiteden farklı ol-
duğunu gördüm. Danışanlarla tekrar çalışmaya başladım an-
cak artık onları daha çok yol arkadaşları olarak görüyordum.

1986’dan bu yana, dünya çapında yaklaşık yirmi beş ülkede 
kurslar ve eğitimler veriyorum ve danışanlarım değişen derece-
lerde olsa da çoğunlukla kişisel gelişim, meditasyon veya spiri-
tüel gelişim ile ilgileniyor.

2006 yılında ‘Aile Dizimi’ ile ilgili kitabımı yazmamın ar-
dından, terapi ve meditasyon üzerine iki kitap daha yazdım 
ve 2016’da sistemik travma anlayışını somatik yaklaşımla bir 
araya getirme fikriyle travma üzerine başka bir kitap yazmaya 
hazırlandım. Ocak 2017’de kitabın ana hatlarını hazırladıktan 
ve bazı notlar aldıktan sonra, yirmi beş yıllık hayat arkadaşım 
olan sevgili eşim Meera ile Güney Afrika seyahatine çıktık. Ve 
orada, beni sonsuza kadar değiştirecek olan hayatımın en bü-
yük travmasını yaşadım.

Şubat 2017'de birlikte tüplü dalış yaparken Meera dramatik 
ve ani bir şekilde vefat etti. Yaşamım ve zihnim tamamen dur-
du, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Bir şok durumuna 
girdim ve bunu takip eden haftalar ve aylar boyunca acı içinde, 
birinin ışığı kapattığı ve bir yanımın birdenbire ortadan kaybol-
duğu ve benim de öldüğüm duygusuyla karşı karşıya kaldım.

Kendi işime olan tüm ilgimi kaybettim. Hayata devam et-
memi sağlayan tek şey Meera’nın resimlerinin ve insanlarla yap-
tığı çalışmalarının yok olmamasını sağlama dürtüsüydü. Nere-
deyse tüm hayatı boyunca tanınmış bir ressam ve sanat terapisti 
olmuştu. Çalışmalarını halka sunmak, sanatını gelecek nesiller 
için korumak ve asistan ekibinin eğitim ve yaratıcılık kurslarına 
devam etmesine destek olmak benim görevim oldu. Meera Sa-
nat Vakfı'nı (MAF) kurdum, dünya çapında birçok sergi düzen-
ledim ve Meera'nın uzun yıllar boyunca geliştirdiği eğitimlerin 
bir parçası hâline geldim. Birçok kaynaktan aldığımız yardımla, 
İtalya’da Meera’nın bazı resimlerinin sergilendiği Meera Sanat 
Müzesi (MAM) adında küçük bir müze bile oluşturduk.
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Bir süre sonra kendi işim ve derslerimle de ilgilenmeme 
rağmen tüm tavrım ve ilgim yeni bir şekil almaya başladı. Ki-
şisel ve profesyonel olarak meditasyona, hayatta neyin önemli 
olduğunu düşünmeye ve özgün yaratıcılığın özünün ne oldu-
ğunu keşfetmeye daha fazla odaklandım.

Şimdi dünyam altüst olalı beş yıl oldu ve bu kitap proje-
sini tamamlamanın zamanının geldiğini hissettim. Başlangıç-
ta beklenenden farklı bir tarzda yazdım ve sevgili karımı kay-
betme deneyimimi kitaba dahil ettim. Kitap boyunca, travma 
hakkında öğrendiklerim, uzun yıllar boyunca sistemik dizim 
üzerine çalışma deneyimim, beden odaklı travma terapisi ve 
kendi doğrudan travma deneyimim iç içe geçmiş durumda. 
Bu, teorik anlayış ve deneyimi doğrudan bir araya getirmenize 
yardımcı olabilir.

Okuyucunun öğrenim, kişisel deneyim ve vaka çalışmala-
rı arasında net bir ayrım yapmasını sağlamak için tüm kişisel 
deneyimleri, tüm vaka çalışmalarını ve ayrıca tüm alıştırmaları 
ve meditasyonları ana metin içinde italik olarak yazdım. Böy-
lece okuyucu, bu bölümleri dışarıda bırakmayı veya okumayı 
seçebilir. Ayrıca, Meera’nın vefatına yol açan olayların seyrinin 
çok kişisel ve bir öğrenim kitabına tam olarak uymayabilecek 
bir kronolojisini de kitaba dahil etmeye karar verdim. Evet, 
bu kişisel hikâyeye yer verdim çünkü bu deneyim okuyucuyu 
entelektüel olmayan diğer bir düzeyde etkileyebilir. Sonuçta, 
travma ile çalışmayı öğrenmek, başka bir kişiyle rezonansa gir-
me yeteneğine ihtiyaç duyar. Ancak okuyucu elbette bir son-
raki bölümü atlamakta ve hızlıca Birinci Bölüm'e geçmekte 
özgürdür.

Benim bakış açıma göre, tüm iyileşme -travma da dahil- 
ancak sevgi, şefkat ve farkındalıkla; beden ve zihinde meydana 
gelen travma tepkileri tarafından tamamen ele geçirilmeden 
kalmamıza yardımcı olan bir tanık olma kapasitesi geliştir-
mekle mümkündür. En acılı anlarımda, sık sık bana olanı 
kabul etmemi ve ondan kaçmadan onu hissetmeme izin ver-



Svagito Liebermeister

16

memi söyleyen bir mesaj aldım. Aynı zamanda, bırakmanın, 
acıya kapılmamanın ve başka şeyler de yapmaya devam etme-
nin zamanının geldiğini hissettiğim anlar da yaşadım.
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Travma nedir? 

Bir olayın bir kişi için travmatik mi yoksa sadece stresten 
kaynaklı mı olduğunu nasıl anlarız? Vücudumuz zorluklarla 
veya stresle nasıl başa çıkar?

Yaşam Durduğunda, bu soruların izinde, kişisel ve kolektif 
travmanın bedenlerimiz ve zihinlerimiz üzerindeki etkilerini 
mercek altına alıyor. Travmanın etkilerini en aza indirgeyerek 
hayatımızı kolaylaştırmanın sanılanın aksine oldukça basit 
yöntemleri olduğunu aktarıyor. ‘Aile dizimi’ başta olmak 
üzere bu yöntemler, çekirdek ailemizin ve atalarımızın başına 
gelen olayların farkına varmak ve bunları dönüştürmek için 
son derece güçlü ve etkili bir bakış açısı sağlıyor. 

“Kitap boyunca, travma hakkında öğrendiklerim, 
uzun yıllar boyunca sistemik dizilim üzerine çalışma 
deneyimim, beden odaklı travma terapisi ve kendi 

doğrudan travma deneyimim iç içe geçmiş durumda. 
Bu, teorik anlayış ve deneyimi doğrudan bir araya 

getirmenize yardımcı olabilir.”

Almanya'da Münih Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi alan 
Svagito Liebermeister, yaklaşık kırk yıldır dünyanın birçok 
yerindeki danışanlarla bir araya geliyor, iyileşme süreçlerin-
de onlara rehberlik ediyor. 




