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Meditasyon temelinde sessizce ve hareketsizce oturup nefesinizi 
izlemek kadar sade ve basit bir uygulamadır. 
 
Meditasyon içsel uyumu ve dengeyi sağlar, kendi gerçek özünüzle 
buluşursunuz. 
 
Düzenli uygulamalar bakış açınızı ve netliğinizi genişletir. Zihnin 
tekrarlayan düşünceleri, geçmiş anıları, gelecek endişeleri gibi sürekli 
devam eden düşünce ve his kalabalığı yerine saf bilinç haline 
ulaşırsınız.  
 
Farkındalığınızı meditasyon uygulamaları ile genişlettikçe kendinizle 
ve yaşamla ilgili sürekli olarak tekrarladığınız hikayeleri bırakırsınız, 
kim olduğunuza ve limitlerinizin neler olduğuna dair ödünç aldığınız 
bilgileri bırakırsınız, yetersiz kaldığınız, yeterince o veya bu 
olamadığınız gibi suçlamaları bırakırsınız. Özdeşleştiğiniz şeyleri 
bırakıp, gerçek özünüze yaklaştıkça kendi doğal durumunuz olan 
bütünlük ve sevgi durumuna doğal olarak dönersiniz.  
 
Meditasyon uygulamaları hem uygulanır uygulanmaz hem de 
tekrarlanan pratiklerle uzun süreçte fayda sağlar. Uykuyu düzenleme, 
konsantrasyonda artış, kan basıncında dengelenme, bağışıklık 
fonksiyonlarında düzenlenme bazı faydalarındandır.  
 
Meditasyonun zihinsel, duygusal ve fiziksel olarak ne kadar değerli ve 
iyileştirici olduğu bir çok bilimsel çalışma ile kanıtlanmıştır. Sekiz 
haftalık meditasyon çalışması sonrasında kişilerde anksiyete 
seviyesinde  azalma, sakinlik hissinde artış, beynin hafıza, empati, 
benlik hissi ve stres düzenleyici kısımlarında büyüme görülmüştür. ( 
Harvard Üniversitesinde yapılan bilimsel araştırma sonuçları )  
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Teknikler dikkatimizi üzerine yerleştirmek için bazı şeyleri kullanmayı 
içerir; nefesinize odaklanmak, bazı sesleri tekrarlamak, bazı nesneleri 
meditasyon için kullanmak gibi. Yanı sıra bazı teknikler fiziksel aktivite 
içermektedir, bu teknikler  beden, zihin, duygular üzerinde çeşitli 
etkiler yaratmakta ve tasarlanan biçimde sürecimizi 
desteklemektedir. Teknikler; bizi ulaşmak istediğimiz noktaya götüren 
araçlar gibidir.  
 
Konsantre olmak için çabalamak, fazla sonuç odaklı olmak, doğru 
yapıp yapmadığımız soruları gibi şeylere takılmak meditasyonu 
zormuş gibi gösterebilir.  
 
Meditasyon hakkında bilinen bir numaralı yanlış;  düşüncelerimizi 
durdurmak veya zihnimizi boşaltmak gerektiğidir. Bunlar sadece stres 
ve bitmeyen içsel bir gevezelik yaratır.  
Düşüncelerimizi durduramayız veya kontrol edemeyiz ama onlara 
dikkatimizin ne kadarını vereceğimizi seçebiliriz. Meditasyon 
düşüncelerin arasında halihazırda var olan sessizlik anlarını 
keşfetmemize yardımcı olur.  
 
Meditasyon yapmak için zaman olmadığı fikri de en çok karşılaşılan 
engellerdendir. Meditasyona zaman ayırmak ve hayatınızın bir 
parçası haline getirmek yaptığınız her şeyi daha dingin bir beden zihin 
ruh haliyle yapıp daha kısa sürede ve verimli bir biçimde 
tamamlamanızı sağlayacaktır. Yani meditasyon uygulamaları size 
zaman kaybettirmez aksine zaman kazandırır.  
 
Meditasyon yapmak için herhangi bir kritere sahip olmak gerekli 
değildir, herkes uygulamalara katılabilir.  
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En iyisi meditasyonu deneyimli ve ne yaptığını bilen bir öğretmenden 
öğrenmektir. Böylece hem doğru yönlendirilir hem de bunun aslında 
ne kadar eğlenceli olduğunu keşfetme fırsatı bulur, uygulamalarınızda 
en yüksek verimi alırsınız. Öğretmeniniz deneyimlediğiniz şeyi 
anlamanızı sağlar, çok bilindik engelleri aşmanız konusunda yardımcı 
olur ve sonuçta çok besleyici destekleyici bir günlük uygulamayı en 
hızlı ve etkili yoldan öğrenmiş olursunuz.  
 
Çalışma içeriğinde;  

- Aktif meditasyonlar,  
- Nefes meditasyonları,  
- Merkezlenme meditasyonları,  
- Enerji artırmak için meditasyon teknikleri,  
- Bilinci genişleten meditasyon teknikleri,  
- Korku ve kaygıların ötesine geçme teknikleri,  
- Rehberli meditasyonlar                           bulunmaktadır.  

 
 
 

KATILIM BEDELİ : 950 TL  
 
BAŞLANGIÇ TARİHİ : 1 MAYIS 2021 CUMARTESİ 21:00  
 
Derslerimiz cuma ve cumartesi günleri 21:00 da zoom uygulaması 
üzerinden yapılacaktır.  
 
Çalışmamız 10 dersten oluşmaktadır ve 5 hafta sürecektir.  
 
KAYIT İÇİN : 0542 492 03 85  
 
NOT: Mareechi Asu’nun kullandığı bütün teknikler sadece 
meditasyon ve farkındalık içerir. ASLA tıbbi müdahale, teşhis ve tıbbi 
tedavi yöntemi değildir.  Sağlık konuları ve sorunlarınız için sağlık 
uzmanları ve doktorunuz ile iletişime geçin. 
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Alt seviyelerdeki gerçeklikleri kelimeler aracılığıyla ifade edebiliriz. 

Bu yüzden aşk kelimesi aşkı ifade edemez. Çünkü aşk üst seviye bir 

hakikattir. Sessizlik kelimesi de sessizliği ifade edemez. Çünkü aslında 

kelimelerin içinde gizli bir gürültü vardır.  

Hayatımız derinleştikçe ve bilincin üst seviyelerine yükseldikçe, 

kelimelerden daha çok kelimesizliğe ihtiyaç duyarız. Karşılaştığımız 

gizemli dünyayı ifade edemez, sadece deneyimleyebiliriz. Kelimeler 

deneyimlediğimiz anlamı ifade etmek için eksik kalırlar. Yanlış 

anlaşılmaya çok açıklardır.  

Meditasyon derinleştikçe sessizlik kelimesi bile olmadan bir sessizliği 

deneyimleriz. Varlığımızın merkezinde oluruz. Bu bilincin en üst 

seviyesidir. O zaman yüzeydeki gürültüler bizi rahatsız etmez. Çünkü 

tarif edilemeyen bir coşkuyu yaşarız. 

MAREECHİ ASU  

                                                                            
 
 
 
 
 
 

 
 
 


