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Dr. John F. Demartini, Şifa Felsefesi Bilgelik Okulu’nun kurucusudur. 
Demartini, deneyim alanı ve çalışmaları pek çok alana yayılmış eşine az 
rastlanan, üstün yetenekli bir insandır. Kariyerine kayropratik doktoru ola-
rak başlamış ve arkasından 200 farklı disiplinde Yaşam ve Sağlığın Evrensel 
Prensipleri adını verdiği çalışmalar yapmıştır. Aynı zamanda uluslararası bir 
konuşmacı olan Dr. Demartini, dinleyicilerine aydınlatıcı perspektifi, insan 
doğası ile ilgili mizahi gözlemleri ve pratik önerileri ile yepyeni bir bakış açı-
sı kazandırır. Onun bilgelik dolu sözleri zihinlere ilham verir, kalpleri açar 
ve insanları harekete geçirir. Koşulsuz sevgi anlayışı ve felsefesi psikolojiyi 
tekrar şekillendirmektedir. Ayrıca, geliştirdiği devrim niteliğindeki kişisel 
gelişim metodolojileri dünya üzerindeki milyonlarca kişinin hayatını değiş-

tirmiştir. 
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DR. JOHN DEMARTINI

Dönüştüren
Deneyim

“Yolunuzdan çekilin ve geçmişinizin kurbanı değil, 
geleceğinizin mimarı olun.”

Çevirmen: Ayşe Deniz Yurdakul
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ÖNSÖZ

Psikiyatri dalında çalıştığım son yirmi sene boyunca en iyi 
eğitimcilerle çalışma imkânına sahip oldum. Sadece, eğitimi-
mi tamamladığım Teksas’taki Baylor Tıp Fakültesi ile kalma-
yıp dünyanın her tarafına seyahat ederek çalışmalarımı sür-
dürdüm. Hastalarımın derin acılarını dindirecek bir yöntem 
arıyordum. Seneler içerisinde büyük ses getirmiş olan çeşitli 
psikiyatrik programlarla karşılaştım. Bir arkeolog gibi bilgelik 
ve kavrayışı arayıp parçaları bir araya getirdim. Hastalarımın 
farkındalıklarının genişlemesine yardımcı olmak istiyordum. 
Okuyarak, pek çok fikir edinmiş ve bilincin çeşitli boyutlarını 
anlamıştım. Bu arayışım sırasında, kendilerine “zihin astronot-
ları” adını verdiğim çok değerli kişilerle çalışma imkânına sa-
hip oldum. İçimdeki bilim insanı, uzaya gidip evrenin düzenini 
ve simetrisini deneyimlemek istiyordu. Peki burada buldukla-
rımı Dünya’ya nasıl getirecektim?

Mohandas K. Gandi’ye göre dilekleriniz saf ve temiz-
se, gerçek olurlar. Yolculuğumun bir noktasında Dr. John F. 
Demartini’nin çalışmalarına rastladım. En sonunda insanların 
hayatında ciddi bir fark yaratmamı sağlayacak olan pratik dil 
ve öğretiye kavuşmuştum. Dr. Demartini bu metoda Kuantum 
Çökme İşlemi adını veriyor, bense bir psikiyatr olarak, Kuan-
tum Çökme Terapisi demeyi tercih ediyorum.

Çökme İşlemi, insanların kendi sorumluluklarını tamamen 
ellerine alarak ne kadar harikulade olduklarını anlamalarını 
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sağlıyor. Çökme İşlemi daha iyi olmak, gelişmek ya da değiş-
mek için değil tam bir dönüşüm geçirmek için uygulanıyor. 
Her hücrenin bir biçimi vardır. Doku sağlıklıyken hücre mü-
kemmel bir simetriye sahiptir. Düşüncelerimiz de hücrelerimiz 
gibi kötü düşünceler, hisler ya da inançlar sonucunda deforme 
olurlar. Çökme İşlemi, deforme olmuş düşünce, inanç ve his-
leri tekrar mükemmel simetri ve düzen içine sokar. Düşünce-
lerimiz dönüşünce duygularımız da dönüşür ve sonunda haya-
tımız dönüşür.

Bu kitap yeni jenerasyona aittir. Yeni milenyuma verilmiş 
bir hediyedir. Buradaki bilgelik, ilham ve taze bakış açıları çok 
kıymetlidir. Bu öğretiler, okura, zihni kontrol eden yasalar ile 
ilgili daha berrak ve daha güçlü bir anlayış vaat etmektedir. Dr. 
Demartini bize, varoluşumuzun amacı çerçevesinde ana planı-
mızı hayata geçirebilmek için ilham verici bir rehberlik sunuyor.

Dr. Demartini’nin benzersiz, orijinal ve dâhice yaklaşı-
mı psikiyatrik tedavilerde devrimci bir yaklaşım başlattı bile. 
Bundan yarım asır önce muhteşem Dr. Sigmund Freud bilin-
çaltından bahsetmiş ve onu anlayabilmek için çeşitli teknikler 
geliştirmişti. Dr. Demartini’nin öğretileri bizim sadece bilin-
çaltını değil, bilincin bizzat kendisini de anlamamızı sağlıyor. 
Dr. Demartini’nin öğretileri bana, hastalarımın “geçmişlerinin 
kurbanı değil, geleceklerinin mimarı” olmalarını sağlayacak 
birçok değerli araç ve fikir sağlamıştır.

– Dr. Blanca Diez
New Dimensions Gündüz Tedavi Programı Yöneticisi, 

Houston/Teksas
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YALNIZ YÜRÜMÜYORUZ

Bir adam, bir gece rüyasında her şeyin kaynağı olan ilahi güç 
ile beraber yürüdüğünü gördü. Yürüdükleri sırada gökyüzünde 
adamın hayatından birtakım sahneler görünüyordu. Çoğu sah-
nede kumda iki çift ayak izi vardı fakat en zorlu ve en sıkıntılı 
olayların yaşandığı sahnelerde sadece bir çift ayak izi görünü-
yordu. Bu durum adamı üzdü.

Yanındaki gölgeye döndü: “Bütün yaşantım boyunca sana 
itaat ettim ve seni aradım. Bunun karşılığında senin de benimle 
ilgileneceğini düşünmüştüm. Oysa şimdi görüyorum ki hayatı-
mın en zor zamanlarında yalnızmışım. Neden sana en çok ihti-
yacım olduğu zamanlarda beni yalnız bıraktın?” İlahi güç cevap 
verdi: “Evladım, sen her zaman benim kalbimdesin, seni zor 
zamanlarında terk etmedim. Kumda bir çift ayak izi gördüğün 
zamanlar, benim seni taşıdığım zamanlardır.”

– Mary Stevenson
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BİRİNCİ BÖLÜM

YAŞAMIN ÖZÜ

“Bir kişi her ne sebeple olursa olsun sıra dışı bir yaşam sürme 
fırsatını yakaladıysa eğer, artık hayatını kendine saklama hak-
kına sahip değildir.”

Jacques-Yves Cousteau

Sizinle, benim için çok derin anlamı olan bir mesajı paylaş-
mak istiyorum. Bu, benim bu dünyadaki görevim ve hizme-
timdir. Sizi benimle birlikte bir yolculuğa çıkmaya davet ediyo-
rum. Bu yolculukta, “her birimizin içimizde büyük bir yücelik 
ve ölümsüz bir deha taşıdığı” gerçeğini kendi hayatımdan vere-
ceğim örneklerle ortaya koyacağım. Görünüşümüz nasıl olursa 
olsun, hangi koşullarda yaşıyor olursak olalım, yaşadığımız her 
şey bizi içimizde taşıdığımız o hediyeye, o potansiyele doğru ta-
şır. Yaşamımızdaki kişiler ve olaylarla ilgili olumlu ve olumsuz 
düşüncelere sahip olsak da gerçekte hayatımızdaki herkes ka-
derimizi gerçekleştirmemiz ve olmamız gereken kişi olmamız 
için gerekli olan “mükemmel” rolü oynamaktadır.

Beni tamamen dönüştüren, özgürleştiren deneyimi, bir grup 
sağlık uzmanına bir program sunmak için Houston/Teksas’tan 
Quebec/Kanada’ya uçarken 1989 yılında yaşadım. Uçakta me-
ditasyon yapıyordum ve yaklaşık 30.000 fit yükseklikteyken bir 
düş gördüm. Bu düş benim iç bilincimden geliyordu ve şöyle 
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diyordu: “Daha Yüksek Güce Ulaşın: Vizyon, İlham ve Amaç 
Semineri.” Sadece seminerin ana hatlarıyla özeti değil, katılan 
kişi sayısı gibi daha birçok detayı da gördüm.

O günden sonra, onlarca ülkedeki binlerce kişi, biraz sonra 
sizin de çıkacağınız yolculuğa çıkarak programı tamamladı ve 
hepsinin hayatı edindikleri yeni sezgi ve deneyimler sayesin-
de tamamen değişti. Daha sonra “Dönüştüren Deneyim” adını 
verdiğim bu vizyon, gerçekten müthiş ilham vericiydi. İlhamla-
rınızı ve sezgilerinizi takip ettiğinizde kişisel değeriniz, potan-
siyeliniz artar ve gerçek kapasitenize ulaşabilirsiniz. Bu hayata 
bir amaçla geldiniz, ona ulaşabilmek için hayalinizi, sezgilerini-
zi ve ilhamınızı takip etmek çok önemlidir. O işaretler size ge-
len mesajlardır, o mesajlar sizi ulaşabileceğiniz en yüksek bilgi 
kaynağına bağlarlar.

Amacım, bu kitabı bitirdiğinizde size ne kadar harikulade 
bir varoluşunuz olduğunu gösterebilmektir. Dünya üzerinde 
bulunan çeşitli inanç ve felsefeler sebebi ile insanlar kendileri-
nin mükemmel olduğunu unuttular. Ne kadar başarılı, ünlü ve 
güzel olurlarsa olsun, kendilerinin berbat ve işlevsiz olduğunu 
düşünme eğilimindeler. “İşlevsiz aile” miti üzerine kurulmuş 
bir psikolojik hareket bile mevcut, oysaki ben bugüne kadar 
yaptığım çalışmalarda üyelerine ihtiyaç duyduğu şeylerin ta-
mamını sağlayamayan, dengeyi tutturamamış bir aileye henüz 
denk gelmedim.

Bu kitapta ortaya koyacağım fikirleri ve araçları kullandı-
ğınızda aslında ne kadar harikulade olduğunuzu ve başınıza 
gelen her şeyi, sizin eşsiz varoluşunuz için özellikle yaşamış 
olduğunuzu anlayacaksınız. Bunu iyimser, hayali ve Pollyan-
navari bir şekilde söylemiyorum. Şu an olduğunuz halinizle ne 
kadar harikulade olduğunuzu ve dünyaya ne kadar büyük bir 
katkınız olduğunu son derece güçlü ve derin bir şekilde anla-
yacaksınız.


