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12 dersten oluşan eğitimimiz sonunda günlük yaşamda kullanabileceğiniz bir çok 
meditasyon tekniği ve farkındalık aracı öğrenmiş olacaksınız.  

Birinci ders : Zihnin işleyişini anlamak  



Birinci derste bütün odağımızı uygulama sanatı üzerine yoğunlaştıracağız. 
Öğreneceğiniz teknik ve araçları kullanmaz, onlar üzerinde uygulama yapmazsanız 
ilerleme kaydedemezsiniz. Sonrasında zihnin çalışma sistemini inceleyeceğiz. 
Zihnin işleyişini anlamanın kendimize verebileceğimiz en değerli hediyelerden 
birisi olduğunu bu inceleme sonrasında anlayacaksınız.   
Yaşamlarımızı zihinlerimizle yaratırız fakat zihni nasıl kullanacağımızı anlamamız 
gerekir bunun içinde zihnin işleyişini bilmek en temel anahtardır.  
Bu derste zihnin işleyişine dair farklı bakış açılarını paylaşıp konuşacağız. 
Farkındalık ve zihin arasındaki ayrımı iyice anlayacak, size vereceğimiz günlük 
pratiklerle zihnin farkındalığına ulaşacaksınız.  

İkinci ders: Farkındalığın kaptanı olmak   
Farkındalığımızın etrafımızdaki insanlar ve eşyanın kontrolünde oluşu üzerine 
konuşacağız. Farkındalığımızın yönelmiş olduğu her şey ile enerjisel olarak bağ 
kurarız. Bazı pratik uygulamalarla farkındalık ne demek, zihin ne demek 
deneyimleyip, anlayacaksınız. Bu uygulamanın amacı farkındalığı dilediğimiz yere 
yönlendirebilmektir.  

Üçüncü ders : Farkındalık ve enerji arasındaki ilişki  
Üçüncü derste farkındalığımızı yönlendirebilirsek enerjimize de 
yönlendirebileceğimizi ve bu yoldan istediklerimizi gerçekleştirebileceğimizi, 
yaşamımızı şekillendirebileceğimizi öğreneceğiz. Farkındalığımızı zihnin pozitif 
yönlerine yönlendirirsek enerjimizi de aynı yerlere yönlendirmiş oluruz. Eğer enerji 
zihnin bir kısmına yönelirse o bölgeyi güçlendirir. Farkındalığımızı zihnin neresine 
yönlendirdiğimizi kontrol edebilirsek, enerjiyi zihnin bazı özel bölgelerine 
yönlendirebilir ve o bölgeleri güçlendirebiliriz.  

Dördüncü ders: Odaklanma; gelişimin en önemli aracı 
Bu derste odaklanmayı anlayacağız. Odaklanmanın bireysel gelişiminizde önemli 
bir araç oluşu hakkında konuşacağız. Odaklanmamanın gelişimin önündeki engel 
oluşunu da anlatacağız. Odaklanmanın bazı özel faydaları hakkında konuşacağız; 
örneğin bizi daha iyi bir dinleyiciye dönüştürmesi, daha iyi ilişkiler kurmamıza 
yardımcı olması vb. Odaklanmayı günlük hayatınıza yerleştirmenin pratik yollarını 
öğreneceksiniz.  

Beşinci ders : İrade; yaşamdaki en büyük güç  
Bu derste irade konusuyla meşgul olacağız ki o hayatımızdaki en büyük güçtür. 
İradenin önemi ve iradeyi güçlendirmenin yollarını konuşacağız. Hayatımızdaki en 
önemli konulardan birisi iradedir çünkü bizi istediğimiz şeylere ulaştırabilecek çok 
önemli bir araçtır.  

Altıncı ders : Meditasyonun temelleri 
İlk beş ders, altıncı dersin alt yapısını oluşturur. Meditasyonu uzun bir yolculuğa 
benzetebiliriz. Yola çıkmadan önce amacımızı ve yolculuğun araçlarını tanımalıyız. 
Nereye gideceğimizi bilmeden arabaya binmediğimiz gibi meditasyona bakış 
açımızda bu şekilde olmalıdır.  
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Meditasyonda hedefimizi nasıl bilebiliriz? Bu ders boyunca; “Yaşamımdaki en 
büyük dönüşümü sağlamak için hangi özelliği kendimde yaratmalıyım?” 
sorusunu soracağız. 

Yedinci ders : Meditasyon ve zihinsel imgeleme  
İmgeleme net bir zihinsel görüntü yaratmaktır. Bu eğitim sürecinde yapacağımız 
meditasyonlar için imgeleme önemlidir. Çünkü her şey zihinde başlar ve madde 
olarak tezahür eder. Bu derste imgeleme konusuna ve onu güçlendirmeye 
çalışacağız. Sabahları yapacağınız üç uygulama öğreneceksiniz. Aynı zamanda 
meditasyon ile ilgili konuşmalar yapacağız. Meditasyon bir dinlenme değildir, belki 
bir uyanış ve farkındalıktır. Meditasyonu doğru yapmak için meditasyon esnasında 
bedenin doğru pozisyonu üzerine çalışmalı, doğru yeri ve zamanı bulmalıyız.  

Sekizinci ders : İçsel enerjinin kontrolü  
Bu derste enerji ve onun işleyişi hakkında açıklamalar olacak. Modern fiziğe göre 
dünyada her şeyin enerjiden oluştuğunu bilmekteyiz. Kaliteli bir meditasyon hali 
için enerjimizle çalışıp onu yönetmeyi öğrenmek gerekmektedir. 
Farkındalık ve enerji birdir. Farkındalığımızı yönlendirmek, enerjimizi yönlendirmek 
anlamına gelir. Bedende enerjiyi hareket ettirmek için bazı basit teknikler 
öğreteceğiz. Sabahları uygulayacağınız iki farklı pratik öğreneceksiniz. Bir önceki 
ders öğrendiğiniz imgeleme tekniğini de kullanarak bedeninizi bir kap gibi enerji ile 
doldurmayı, içsel enerjinizi nasıl kontrol edebileceğinizi, enerjiyi bedenin farklı 
noktalarına taşımayı ve o farklı noktalardan da omurgaya doğru taşımayı 
öğreneceksiniz.  

Dokuzuncu ders: Farkındalık, nefes ve enerji ilişkileri  
Nefesimizi kontrol edebilmek farkındalığımızı kontrol edebilmektir. 
Farkındalığımızın nereye doğru yöneleceğini kontrol edebilmek enerjinin hangi 
yöne doğru akacağını yönlendirebilmektir. Enerjinin akışını kontrol ederek 
yaşamda gerçekleşmesini istediğimiz şeyleri gerçekleştirebiliriz. Bu derste iki 
farklı nefes tekniği öğreneceksiniz. 

Onuncu ders : Hissetmek; isteklerimizi yerine getirmede en önemli özellik 
Bu derste meditasyonun amacına hissetme özelliğini eklemeyi öğreneceksiniz. 
Bütün varlığınızla hedefinizi, isteğinizi hissetmeyi öğreneceksiniz. Bunun için iki 
özel teknik öğreneceksiniz.  

On birinci ders: Omurga; bedenin çapası  
Bu derste omurganın yaşamın enerji santrali oluşu ve enerjinin omurgada 
birikmesi hakkında konuşacağız. Enerjinizin omurganızda birikmesi kendi çapanızı 
bulduğunuz anlamına gelir. Bu derste çapa meditasyonunu öğreneceksiniz.  

On ikinci ders: Bütün derslerin birleştirilmesi 
Çok eski bir meditasyon tekniğini öğreneceksiniz. Bu teknik binlerce yıl içinde 
olgunlaşmıştır, herkesin kullanımına açıktır. Kendi varlığımızın derinlerine 
gidebilmek ve yüksek benliğimizi deneyimlemek için zihin ve farkındalığın işleyişini 
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bilmeliyiz. Bu son derste hakiki üstatların öğrettiği meditasyonun derin 
anlamlarını sizlerle paylaşacağız. 

Eğitim Başlangıç Tarihi : 17 Eylül 2020  Perşembe 22:00 /  
Eğitimimiz ZOOM ‘da gerçekleşecektir  
6 hafta / her salı ve perşembe 22:00 da derslerimiz olacaktır  
Katılım bedeli : 850 tl  
Kayıt ve Bilgi için : 0542 492 03 85 

   meditasyon_terapi 

www.niluferinuyanısı.com 
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