
Öncelikle daha iyi bir hayat yaşamak istiyorsan, kendinin farkında olmalı, kim
olduğunu bilmelisin. Meditasyon kendini tanımaya, farkında ve anda olmaya uzanan
bir yoldur.

Meditasyon dinsel bir inanç veya öğretiye bağlı değildir. Hiç bilmeyenler belirli bir
dine veya öğretiye bağlı şeklinde bu yanılgıya düşebiliyor. Dini inançlarda, öğretilerde
meditasyonun çeşitlerini, farklı isimlerle bulabilirsiniz. Bunlar zikirler, mantralar ve
çeşitli ritüeller şeklinde olabilmekte.

Birçok insan zihni dolu şeklinde hayatına devam etmekte. Zihinde düşünceler, istekler,
pişmanlıklar, üzüntüler, kaygılar, hırslar sürekli yer almakta. Uyurken bile devam ede-
bilmekte. Meditasyon bu karmaşık zihni bırakma halidir.

Meditasyon gündelik yaşamın bir parçası haline geldiğinde, zihin rahatlar ve yaşama
yönelik daha huzurlu, sağlıklı ve olumlu bir tutum elde edilmiş olur.

Meditasyon şimdide olma, şu anı fark etme ve yaşama halidir. Şimdinin farkında olma
halidir.

Meditasyona ne kadar devam etmek gerekli şeklinde sorular gelmekte. Meditasyonu
bir yaşam tarzı haline getirmelisiniz. Meditasyon sadece  oturup sessiz kalmak değildir.
Gündelik yaşamınıza uygulamanız gerekiyor.

Gündelik yaşamda yaptıklarınızda meditatif halde olmanız, anda olmanız gerekmek-
tedir. Bu aslında bir çaba değil olma halinde olmalıdır.

Örneğin yemek yerken, ne yediğini bil, lokmalarını farkındalıkla ye, baharatlarını his-
set, yemeğin tadını çıkart.

Her adımını farkındalıkla at, çevrende olup biteni gör, duy, hisset.
Meditasyon bu şekilde hayatında olmaya başlayacaktır.
İlk etapta belki senin için çok kolay olmayacak. Unuttuğumuzu hatırlamaya aslında

çalışıyoruz.
Spor yapmaya başladığını düşün, ilk zamanlar zor gelecektir. Bir süre sonra alışacak,

kasların güçlenecek ve hayatının bir parçası haline gelecektir. Meditasyonda da aynı
durumları yaşaman gayet doğal.

Meditasyon beklenti ile çaba ile, yok ben ne zaman aydınlanırım düşüncesi ile
yapılmaması gerekiyor. Çünkü beklenti ile zihin sürekli devrede olacaktır. Meditasyon
ile iç dinginliğini oluşturduktan sonra gerisi de olması gerektiği zaman gelecektir.

Şöyle düşünün keyifle bir şarkı söylediğinizde, dans ettiğinizde kendinizi ona
kaptırıyor ve anın tadını çıkartıyorsunuz. Eee şimdi şarkı söyledim de ne oldu veya ne
olacak şeklinde bir beklentiniz olmuyor, işte meditasyonda böyle.

İşlerimizi büyük bir zevkle yaptığımız durumlarda bizi meditatif hale sokabilmekte.
Meditasyon hayatında yoksa bir terslik, olumsuzluk var demektir. Hayatta meditasyon

yapabilmek için fırsatlarını gör.
Peki zihnimizi susturmak için nasıl bir meditasyon ile başlayabiliriz.
Her gün kendine 5-10 dakika zaman ayırmalısın. Gözlerini kapatıp bu süre içerisinde

sadece nefes alışverişini gözlemleyerek meditasyon yapabilirsiniz. Bunu yaparken
aklınıza düşünceler gelecek, bu durumda yine nefese odaklanıp o düşüncelerden
sıyrılabilirsiniz.

Meditasyon ve anda kalma ile ilgili kısa bir hikaye ile yazımı tamamlıyorum.
Bir öğrenci, ustasını, rehberini görmeye gelmiş. Hava yağmurluymuş ve içeri girmeden

ayakkabılarını çıkarmış, yanına şemsiyesini koymuş. Ustası ile selamlaştıktan sonra, usta
ona şemsiyesini ayakkabının hangi yanına bıraktığını sormuş.

Öğrenci bu nasıl soru diye şaşırmış. Ustasından çakra nedir, meditasyon nasıl yapılır,
yaradan ile ilgili falan sorular gelmesi gerektiğini düşünmüş. Bunun spiritüellikle ne il-
gilisi var. 

Öğrenci hatırlayamamış, size sorulsa sizde ne saçma soru diye düşünebilirdiniz.
Öğrencisini kabul etmemiş, git yedi yıl daha meditasyon yap demiş.
Öğrenci sırf bu küçük hatadan dolayı yedi yıl mı demiş?
Usta, hatalar küçük ya da büyük değildir.. Sorun senin meditasyonu hayatına

katmamış olman, hepsi bu.
Bu aslında önemli bir mesajdır. Dikkatli ol, anda ol. Küçük büyük ayrımı, önemli,

önemsiz ayrımı yapma. Dikkatini ilgini her an oluştur, her şey sana bağlıdır.
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