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Önsöz

Bu rahatsız edici bir kitap çünkü insanları, çözülmemiş so-
runları için bir mazeret olan hastalıktan mahrum ediyor. Has-
tanın, doğanın bir tuhaflığının masum kurbanı değil, aslında 
kendi hastalığının yaratıcısı olduğunu göstermeyi amaçlıyor. 
Böylece çevre kirliliğiyle, medeniyetin hastalıklarıyla, sağlıksız 
yaşam ya da buna benzer tanıdık günah keçileriyle muhatap 
olmayacağız; bunun yerine, hastalığın metafizik yönünü ön 
plana çıkaracağız. Bu açıdan bakıldığında, semptomlar, sem-
bolizmleri aracılığıyla hastanın mevcut sorunlarını ortaya çı-
karırlar; psikolojik çatışmaların bedensel dışavurumları olarak 
görülmektedirler.

Bu nedenle, bu kitabın ilk bölümünde, bu yaklaşımın al-
tında yatan teorik varsayımları sunuyoruz ve bir hastalık felse-
fesi açıklıyoruz.

Bölüm 2’ye geçmeden önce, bu ilk bölümün dikkatlice ve 
ayrıntılı olarak -bir kereden fazla- okunmasını şiddetle tavsiye 
ediyoruz. Her ne kadar bu yeni kitaba kendi kendine yeten bir 
kimlik kazandırmak için çok uğraşmış olsak da, bu kitap, bir 
önceki kitabın The Challenge of Fate’in (Coventure, 1984) de-
vamı ve hatta detaylandırılması olarak tanımlanabilir. Bununla 
birlikte, özellikle bu kitabın teorik kısmı herhangi bir zorluk 
teşkil ederse, The Challenge of Fate’i iyi bir hazırlık ve hatta ta-
mamlayıcı bir okuma olarak tavsiye ederiz.

Bölüm 2’de en sık görülen hastalık belirtileri, sembolik 
yönleriyle sunulmakta ve psikolojik sorunların ifadeleri olarak 
yorumlanmaktadır. Kitabın sonundaki bireysel semptomların 
bir dizini, okuyucunun ihtiyaç duyulduğunda herhangi bir 
semptoma geri dönerek göz atmasını sağlayacaktır. Yine de, 
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okuyuculara semptomların anlamlarını tanımalarını ve kendi-
lerine göre kendi yorumlarını geliştirmelerini sağlayacak yeni 
bir bakış açısı öğretmek için, açıklamalarımızı bir araç olarak 
kullanmak birincil amacımızdır. Aynı zamanda, hastalık konu-
sunu, uygulamaları hastalığın dar kapsamının çok ötesine ge-
çen bir dizi felsefi ve ezoterik tema için bir tamamlayıcı olarak 
kullandık.

Bu zor bir kitap değil ama aynı zamanda temel konsepti-
mizi anlamayanlar için göründüğü kadar basit veya banal da 
değil. Bu kitap, ‘bilimsel’ de değil çünkü herhangi bir ‘bilim-
sel sunum’da zorunlu olarak yer alan ihtiyattan yoksun. Öylece 
çitlere oturup boş cümlelerle vakit kaybetmek isteyenler için 
değil, yola koyulmaya hazır insanlar için yazılmıştır. Amacı 
aydınlanma olan insanların, rasyonalist bilime ayıracak vakti 
yoktur; ihtiyaçları olan şey bilgidir. Bu kitap, epey bir muha-
lefetle karşılaşacak olsa da aynı zamanda, onu hayat yollarında 
bir yardımcı olarak kullanmak isteyenlere (az ya da çok) ulaşa-
cağını da umuyoruz. Bu kitap sadece ve sadece o insanlar için 
yazılmıştır. 

Yazarlar
Münih, Şubat 1983



BİRİNCİ BÖLÜM

Hastalık ve İyileşmeyi Anlamak için 
Teorik Ön Koşullar



1.

Hastalık ve Semptomlar

İnsan anlayışı
Doğru talimatı kavrayamaz.

Ama şüphe içindeyseniz
Ve anlamıyorsanız

Benimle bir şeyleri seve seve tartışabilirsiniz.
Yoka Daishi: ‘Shodoka’
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Modern tıbbın, mucizevi yetenek ve güçlerinin yeni 
kanıtlarını sürekli sunduğu bir zamanda yaşıyoruz. 

Aynı zamanda, modern tıbba ve onun neredeyse her şeye ka-
dirliğine temel bir güvensizlik duyanlar, seslerini her zaman-
kinden daha yüksek çıkarıyorlar. Giderek artan sayıda insan; 
yan etkiler, semptom değişimleri, vicdani eksiklik, korkunç 
maliyetler ve daha fazlası gibi eleştiriye çok çeşitli hedefler su-
nan günümüzün son derece bilimsel Ortodoks tıbbından zi-
yade doğal şifa yöntemlerine (çok eski veya oldukça modern 
olsunlar) veya homeopatik terapilere çok daha fazla güven-
mekte. Yine de eleştirinin ayrıntılarından çok daha ilginç olan 
şey, eleştirinin gerçekleşiyor olması. Çünkü eleştiri, rasyonel 
biçime indirgenmeden önce, bir şeyin artık olması gerektiği 
gibi olmadığına ve seçilen yolun, kapsamlı uygulamasına rağ-
men (hatta doğrudan bu nedenle) sonuca götürmediğine dair 
belirsiz bir duygu olarak ortaya çıkar. Tıbbi uygulamalarla il-
gili bu tedirginlik, birçok genç doktor da dahil olmak üzere 
çok sayıda insan için ortak bir deneyimdir. Ancak konu yeni, 
alternatif çözümler önermeye geldiğinde bu fikir birliği hızla 
ortadan kalkıyor. Bazıları kurtuluşu tıbbın sosyalleşmesinde, 
bazıları ise kemoterapiyi doğal ve bitki bazlı ilaçlarla değiştir-
mekte görüyor. Bazıları dünyevi radyasyon araştırmalarını tüm 
sorunları çözmenin anahtarı olarak görürken, diğerleri home-
opatiye yöneliyor. Akupunkturcular ve refleksologlar, tıbbi ba-
kışımızı salt morfolojik fenomenlerden, genel vücut sürecinin 
daha enerji odaklı bir bakış açısına dönüştürmek için ellerin-
den geleni yapıyorlar. Tüm alternatif yöntemleri ve girişimle-
ri özetlemenin belki de en iyi yolu, yalnızca çeşitli yaklaşım-
lara açık kalma çabasına değil, her şeyden önce psikosomatik 
olarak kişinin bütününü gözden kaçırmama çabası nedeniyle, 



Hastalığı kabullenmek, üzerine çalışmak ve onu tamamen saf dışı 
bırakmak elinizde!

Bu kitap, hastalıkla ilgili kabul edilen fikirlere, onun savaşılacak bir 
düşman olmadığını öne sürerek meydan okuyor. Belirtilerinizi 
psikolojik veya ruhsal çatışmaların bedensel ifadeleri olarak gördü-
ğünüzde, bunları içsel çalışma için kılavuz olarak kullanabilirsiniz. 
Enfeksiyon, alerji, solunum, sindirim, cilt, sinir sistemi, kalp ve 
dolaşım, cinsellik ve hamilelik, hatta kazalarla ilgili sıkıntılara bile 
kalbi ve zihni iyileştiren pratik eylemlerle cevap verebilirsiniz.

Hastalığın bizi iyileştirebileceğini hiç düşündünüz mü?

Işık ve karanlık birbirinin karşıtıdır. Yine de biri diğerine bağlıdır. 
Tıpkı sol ayağın basmasının sağ ayağa bağlı olduğu gibi. Kulak 
verdiğiniz belirtiler aslında sizlere hastalığın çözümünü söylüyor.

Yazarlar, biri ruhsal geleneklerde, diğeri doğal şifa ve psikoterapide 
eğitilmiş psikologlardır. Onların arketipsel veya yorumlayıcı tıbbı-
nın amacı, her hastalık kalıbının belirli bir içeriği ifade etmesi gibi, 
vücudun her organının ve her bölgesinin özel bir önemi olduğunu 
görmemize yardımcı olmaktır. Bir ‘bulaşıcı sağlık’ alanı oluşturabil-
memiz ve kendi yaşam misyonumuzu ve gelişim yolumuzu bulma-
da kontrolü ele alabilmemiz için Hastalığın İyileştirici Gücü’nü 
keşfetmek zorundayız.
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