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Bu kitap, doktorların 
tıbbi tavsiyelerinin yerini almayı amaçlamamaktadır. 

Okuyucu, sağlığı ile ilgili tüm konuları 
ve özellikle tanı ya da tıbbi müdahale gerektiren 

herhangi bir semptomu düzenli olarak doktora danışmalıdır.



Berraklık Arındırır ve 
Dr. Habib Sadeghi’ye Övgüler

“Yürekten güvenmek... Bu iki kelime, bunları anlamaya 
yönelik yolculuğum ve bunları bana öğreten adam hayatımı 
değiştirdi. Dr. Sadeghi’nin Berraklık Arındırır adlı eseri, ken-
dini kaybolmuş ya da parçalanmış hissedenler (başka bir de-
yişle, herkes) ve daha iyi, daha güçlü ve daha cesur olarak şifa 
bulmak isteyenler için vazgeçilmez bir yapıt. Şiddetle tavsiye 
ediyorum.”

– Anne Hathaway, aktris

“Berraklık Arındırır – bu bir EZBER BOZAN! Yerinizde 
saymaya son vermeye hazırsanız haritanızı buldunuz demek-
tir. Berraklık Arındırır, vücudunuzu duygusal ve fiziki açıdan 
arındırarak hayatınızı daha bilinçli bir şekilde kontrol etmeniz 
ve gerçekten sağlıklı, mutlu ve özgür yaşamanın tadına varma-
nız için olmazsa olmaz bir öğreti! Doktor Sadeghi kesinlikle 
olağanüstü.”

– Demi Moore, aktris
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Habib Sadeghi // Berraklık Arındırır

“Bu muhteşem ve ilgi çekici kitap, açık ve deneyimli yazarı 
Habib gibi müşfik ve nazik: Banyo suyunuza beş damla lavanta 
yağı ekleyin. Bir fincan dolusu Epsom tuzu da işe yarayacaktır.

Bu kitabı bitirdiğinizde yeni bir arkadaş edinmiş ola-
caksınız.”

– Coleman Barks, Hz. Mevlana’nın Şiirleri

“Habib Sadeghi rahatsızlık, hastalık ve iyileşme sürecinde 
oluşabilecek gizli tuzaklar ve engeller konusunda yeni bir ba-
kış açısı sunmaktadır. Berraklık Arındırır daha sağlıklı ve daha 
mutlu bir yaşam sürebilmemiz için neler yapabileceğimiz ko-
nusunda taze ve yenilikçi bir yaklaşım.”

– Tim Robbins, aktör

“Dr. Sadeghi hayatımda bir berraklık yolu bulmama yar-
dımcı oldu. Zihin ve vücudun işleyişi arasında köprü kurmam 
konusunda bana destek verdi. Umarım başkaları da onun şef-
katli öğretilerinde şifa bulur.”

– Jessica Chastain, aktris

“Dr. Sadeghi’nin sezgileri korkularınızın üstesinden gel-
mek ve sınırlarınızı aşmak için size cesaret verecek. Bu ki-
tap, insanları koşulların kurbanı olmayacakları şekilde güç-
lendiriyor.”

– Toby Maguire, aktör
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Habib Sadeghi // Berraklık Arındırır

“Böyle zamanlarda, duygusal durumumuzun fiziksel sağ-
lığımız üzerinde önemli bir etkisi olduğunun farkında olma-
mız şarttır. Yine de insanların hastalandıklarında hâlâ, sanki 
duyguları ve düşünme biçimleri hastalıklarında hiç rol oyna-
mazmış gibi, sadece palyatif, şifa sağlamayan tedavilere razı 
gelmelerine tanıklık ediyorum. Berraklık Arındırır, müşterek 
uyarı işaretimizdir. Dr. Habib Sadeghi, sağlıklı olarak yaşamak 
istiyorsak duygularımızı, tavırlarımızı ve genel fiziki durumu-
muzu irdelemenin çok önemli olduğuna açıklık getirmiştir.”

– Elena Brower, Practice You 
(Kendi Üzerinde Çalışmak) kitabının yazarı

“Berraklık Arındırır, kişisel gelişimin gizemini ilginç ve ko-
laylıkla erişilebilir bir şekilde çözüyor. Sağduyu yaklaşımı, sizi 
hayatınızda daha fazla güç ve gelişime yaklaştırıyor. Dr. Sadeghi, 
size kişisel hikâyenizi anlatmak cesaretini gösterdiğiniz ve böyle-
likle başkalarının iyileşmesine olanak sağladığınız için teşekkür 
ederim. Kitaptan öğrendiklerimden dolayı size müteşekkirim.”

– Annabelle Wallis, oyuncu

“Berraklık bilinçli bir yaşam sürmenin anahtarıdır ve Dr. 
Sadeghi bunu tanıdığım herkesten daha iyi kavrıyor. Berrak-
lık Arındırır, yaşam koşullarımızı nasıl yarattığımızı ve bilinçli 
olarak bu gücü etkili bir şekilde işlememizi anlamanın pratik 
bir yoludur.”

– Tony Florence, 
NEA Venture Capital’in Sınırsız Sorumlu Ortağı
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Habib Sadeghi // Berraklık Arındırır

“Dr. Sadeghi, kendinizi yeniden keşfetmenizin ne demek 
olduğunu yeniden keşfetmiş ve bu, sadece hayatınızı apaçık 
görmekle değil, ileri gitme cesaretini bulmakla da ilgili... O, 
sevgi ve şükran vasıtasıyla insanların günlük mucizeler yara-
tabileceğinin bir numaralı canlı kanıtıdır. Ona sonsuza dek 
minnettarım.”

– Penélope Cruz, aktris

“Sevgi dolu ve yardımsever arkadaşım Dr. Sadeghi kendi-
ni güçlendirme olgusunu ulaşılabilir ve kolay kavranabilir kıl-
maktadır. Bunun sebebi, Dr. Sadeghi’nin hayatında onun reh-
berliğini bu kadar yararlı kılan şeyin üstesinden gelmiş olma-
sıdır. O, başkaları yalnızca hastalıklı karanlığı görürken, tedavi 
edici ışığı görmelerine olanak sağlayan bir ruh doktorudur.”

– Javier Bardem, aktör

“Dr. Sadeghi adeta hayatımı kurtardı. Değişmez dürüstlü-
ğü ve merhameti, muazzam becerisiyle birleşince, onu tıp ala-
nının en değerli sesi haline getirdi. Onun hem vizyonu hem 
de rehberliği yol göstericidir. Bu kitap size daha iyi bir yaşam 
için hayatınızı basitleştirecek ve güçlendirecek araçları vere-
cektir. Aynen birinin kendini tedavi etmesi gibi, bu program 
da sizin hem iyileştiğinizi hem de sevildiğinizi hissetmenizi 
sağlayacaktır. Ve en iyi kısmı: Bu, berbat çalkantılar olmaksı-
zın yapılan bir tedavidir!”

– Jenni Konner, 
yönetmen, yazar ve Girls’ün yapımcısı
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Habib Sadeghi // Berraklık Arındırır

“Berraklık Arındırır, iyileşmek adına etkili bir yol sunuyor. 
Bu kitapta Dr. Sadeghi zihin ve bedenin yanlış olan ikiliğini 
açıkça gösterir; aslında zihin ile beden birdir ve içdünyalarımız 
sürekli olarak ve derin bir şekilde fiziksel bedenimizde yan-
sıtılır. Dr. Sadeghi kolayca okunabilir, erişilebilir ve anlaşılır 
bir biçimde, negatif duygusal enerjinin fiziki bedenimize na-
sıl hapsedildiğini ve hem zihinsel hem de fiziksel çöküşe, hatta 
güçten düşüren hastalıklara neden olabileceğini gösteriyor. En 
önemlisi, bizi berraklığın kültürü kanalıyla somut 12 adımlık 
bir yolda iyileştirmeye yöneltiyor. Baskılamanın farkına varıp 
ıstırabın içeriğine ulaşarak beden ve zihni tedavi etmemize, ya-
pımıza zehirli olan şeyleri boşaltmamıza ve o anda mevcut olan 
alanı yenilenmiş bir yaşam gücü ile değiştirmemize yardımcı 
oluyor. Emniyet ve güvenlik, iyimserlik ve umut algıları ile has-
talık ve rahatsızlıktan gelişme ve güzelleşmeye doğru yaptığı-
mız yolculukta bize yol gösteriyor.”

– Dr. Alane Daugherty, 
Kaliforniya Devlet Teknik Üniversitesi, 

Pomona’da kineziyoloji profesörü; 
(Kal. Ün.) 

Zihin ve Kalp Araştırma Laboratuvarı’nda müdür yardımcısı 
ve Claremont Teoloji Okulu’nun 

Bağlantılı Duyarlık Merkezi’nde araştırma uzmanı

“Berraklık Arındırır, kendi temponuzda yapabileceği-
niz etkili ve sevecen bir yolculuktur. Dr. Sadeghi hayatımı 
değiştirdi.”

– Jennifer Meyer, stilist
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Habib Sadeghi // Berraklık Arındırır

“Kızılderililerin töresel bilgilerine göre korku, varlığımızı 
dünyaya yaymayı öğrenme konusunda baş düşmandır. Ber-
raklık, korkumuzun korkusunu ve utancımızın utancını gide-
rir. Dr. Sadeghi, bunu kendi hikâyesini anlatma riskini alarak 
açıklıyor. Berraklık, gelişmemizi engelleyen şeylere karşı daha 
bilinçli sezgilerle göğüs germemizi sağlayan, kontrol dışı ve kı-
sıtlama içeren eylem olarak tanımlanabilir. Hem hasta hem de 
arkadaş olarak bunu doğrudan tecrübe ettim.”

– Dr. Gary David, Epistemik: Öğrenme Sanatı

“Mesleki hayatımda beklentilerimin ötesinde yükseldim, 
ama buna karşılık kişisel hayatım boştu. HIÇ KIMSE BOŞ-
LUĞU kabullenmez! Berraklık Arındırır’da Dr. Sadeghi amaç, 
gelişim ve sevgiyi bulma konusunda beni kendi mucizeme gö-
türen adımları ana hatlarıyla belirtmiş.”

– Jeanie Buss, Los Angeles Lakers’ın patronu

“Dr. Sadeghi ile birkaç yıl birlikte çalışmak, şimdiye dek 
kendime bağışladığım en güçlü ve karşılığını veren deneyim-
lerden biri olmuştur. Şimdi, bunu siz de kendiniz için yapa-
bilirsiniz! Berraklık Arındırır içinizdeki gücü keşfetmeniz için 
erişilebilir bir araçtır.”

– Daniela Villegas, stilist

“Çığır açıcı ve canlandırıcı, iyileşmek için aydınlık ve harika 
bir yöntem.”

– Yolande Yorke-Edgell, koreograf
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Habib Sadeghi // Berraklık Arındırır

“Insanın tümünü –zihin, beden ve ruhu– tedavi eden bir şi-
facı ender bulunur. Dr. Sadeghi böyle bir şifacıdır, hastalıkları-
nın duygusal ve ruhsal nedenlerini bulmaları konusunda insan-
lara yardımcı olan bir ustadır. Berraklık Arındırır, bu nedenleri 
açıklar ve kişinin kendi yapısını iyileştirmesi konusunda pratik 
ve temel bir rehber sunar. Dr. Sadeghi’nin 12 adımdan oluşan 
zihin-beden-ruh tedavi ve bakım programı, insanların sağlık 
ve mutluluğu karşısında duran engelleri kaldırmaları ve tekrar 
hayatlarını kontrol etmelerini sağlamak konusunda etkili bir 
ilaçtır. Eğer sizi daha iyi hale getirmesi için bir hap arıyorsanız, 
o zaman bu sizin kitabınız değil. Ancak, kendinizi iyileştirme-
nin ve tatminkâr bir yaşam sürmenin sırlarını keşfetmek isti-
yorsanız, o zaman bu kitabı seveceksiniz.”

– Sydney Ross, şarkıcı, medikal antropolog ve 
Dressed To Kill’in (Öldürmeye Hazır) yazarı

“Hayatınızın daha derinlerine inmek istiyorsanız, aradı-
ğınız cevapları bu kitapta bulabilirsiniz. Zihninizi, kalbinizi, 
bedeninizi ve ruhunuzu nasıl uyandıracağınızı keşfedin. Sahip 
olduğunuzun hiç farkında olmadığınız kendi kendinizi güçlen-
dirmeyi keşfedin!”

– Dan McCarroll, Warner Bros Records 
ve Capitol Records şirketlerinin eski başkanı

“Yaşamın fırtınalarının merkezinde dinginleşmenin ve ken-
diyle barışık seçimler yapabilmenin vazgeçilmez bir rehberi.”

– Dr. Colin C. Blaydon, kurucu müdür, 
Özel Sermaye ve Girişimcilik Merkezi, Dartmouth Üniversitesi
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Habib Sadeghi // Berraklık Arındırır

“Dr. Habib Sadeghi’nin gerek şahsi bir hastası gerekse çalış-
malarının destekleyicisi olarak, tarifi olanaksızı anlatmaya za-
man harcayıp, özen gösterdiği dikkatimi çekti. Birkaç yıl önce, 
hayatın trajik bir kandırmacası ile karşı karşıya kaldım. Sağlı-
ğım ve tüm bana bel bağlayanlar için yolumu güvenle bulma 
gücüne nasıl ulaşacaktım?

Berraklık Arındırır, dengesizlik, kimliğin yanlış saptanma-
sı ve zaaf gibi içinizde bulunan alanları yıkıp bunları yeniden 
oluşturarak tüm potansiyelinizin farkına varmanıza yardımcı 
olacak içten bir eğitim ve uygulama öğreticisidir. Bu farkında-
lığa da bir sonraki aşama için desteklenmesi gereken içinizdeki 
küçük çocuğu bulmak amacıyla, köklerinize yapacağınız yolcu-
lukla ulaşabilirsiniz.

Berraklığa doğru yapılan bu tamamıyla içten dalış, haya-
tın birçok katmanını soyup çıkarır. Bunlar sizi daha düzgün, 
güçlü, mutlu ve sağlıklı yaşamaktan alıkoyduğunu hissettiğiniz 
katmanlardır. Bunu hak ediyorsunuz ve ben bu inanılmaz, çok 
disiplinli, deha Dr. Habib Sadeghi’nin SIZIN için olduğuna ta-
nıklık edebilirim.”

– Tracy Anderson, 
Tracy Anderson Metot’un kurucusu 

ve sağlık & zindelik uzmanı

“Berraklık Arındırır, mevcut olabileceğini düşündüğümüz 
cevapların haritasını sağlar. Kendi kendine yeten güç, mutlu-
luk, sağlık ve barışa açılan kapıdır.”

– Kurt Rambis, 
baş antrenör yardımcısı, New York Knicks
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Habib Sadeghi // Berraklık Arındırır

“Berraklık Arındırır, böyle bir şeyin gerçekten var olup ol-
madığını hepimizin merak ettiği iyileşme yaklaşımına çok çar-
pıcı bir bakıştır. Layık olduğunuz hayatı anlamak için sezgileri-
nizi, kalbinizi ve gerçeğin ruhunu açarak başlar.”

– Michael Watkins, aktör

“Dr. Habib Sadeghi, hastalığın aktif nedenlerini ele alan 
usta bir kitap yazmıştır; birinin sağlık sorunlarına değinen 
en ileri ve en iyi yaklaşım, bizi kendi sezgilerimize güvenme 
konusunda güçlendirirken, kanımca bizi doğruca kendi iç 
doktorumuzla irtibatlandırır. Kitabında yer alan daha önemli 
ana hatlardan biri, güncel tıbbi modellerin çoğunun, gözlemle-
diğimiz her şeyin oluştuğu, görülmeyen iç enerji dünyasından 
habersiz somut dünyada kapana kısılmış olduğu gerçeğidir. 
Dr. Sadeghi bizi kendimiz ve parçası olduğumuz dünya konu-
sunda daha fazla anlayış ve farkındalık yolculuğuna çıkarıyor. 
Kitabımda, eğer insanlar değişim istiyorsa, bu değişimi ger-
çekleştirmekten kendilerinin sorumlu olduklarını belirttim. 
Berraklık Arındırır, bize daha iyi sağlık ve refaha ulaşmak için 
ihtiyaç duyduğumuz şeyleri sağlar.”

– Dr. Steven A. Ross, Dünya Araştırma Vakfı başkanı 
ve And Nothing Happened... But You Can Make It Happen’ın 

(Hiçbir Şey Olmadı... Ama Sen Olmasını Sağlayabilirsin) yazarı


