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Aydınlanmış, 
Bilinçli Ailenin Görevi

Ailenin bizi birbirimize bağlayan bir zincir değil,
Tomurcuklandığımız verimli bir toprak
Ve uçmayı öğrendiğimiz gökyüzü olduğu
Yeni bir başlangıç yapmanın zamanı geldi.

Nasıl görünürse görünsün aile 
Ebeveyn ve çocukla başlar
Bu ilişki, kalıpları kıran ve ruhu yeniden uyandıran bir güçle
Güneş enerjisi yayar

Aydınlanmış, bilinçli aile kimseyi beklemez
Şimdi, burada iyileşmeye başlar.
Bu kutsal bağların
Gezegeni dönüştürebileceğini anlar.

K İm o l d u ğ u m u z u n  gerçekten farkına vardığımızda, uyanırız, 
bilinçleniriz ya da aydınlanırız. Bu farkındalık, özgün olmanın 
– olmamız gerektiğini düşündüğümüz ya da başkalarının olma-
mızı istediği kişi değil, gerçek olmanın – ne kadar özgürleştirici 
olduğunu anlamamızı sağlar. Mutlak ruhumuzla bağ kurduğu-
muzda çocuklarımızın kendi ruhlarıyla ilişki kurmasına olanak 
yaratmak, ciddi bir ebeveynlik hedefi haline gelir. Aile bireyleri-
nin her birinin gerçek benliğini ortaya koymasına kendini adayan 
aydınlanmış, bilinçli aile, çocuklarının hem kendi varlıklarıyla 
hem de diğer insanlarla aralarındaki bağı beslemelerine olanak 
veren iç seslerini kabul etmeleri, keşfetmeleri ve dışa vurmaları 
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için onlara rehberlik eder. Kendi ruhlarını dışa vurma hakkının, 
şimdiki ve gelecekteki değişimlere ayak uydurmak ve güçlen-
mek için anahtar olduğunun farkında olan bilinçli aile şiddet 
içermeyen, şefkat ve refah üzerine kurulu bir dünyanın evriminin 
parçası olurlar.

Aydınlanmış, bilinçli ebeveyn, anne babanın çocuktan daha 
önemli görüldüğü geleneksel ebeveynlik paradigmalarının mo-
dern dünyada yerinin olmadığını ve bunların aile içinde sorun 
ve kopukluklara neden olduğunun farkındadır. Bunun yerine 
ebeveyn ve çocuğun eşit olduğu, artan bilinçliliğe dayanan bir 
gelişim yolunda ilerleyen yoldaşlar oldukları yeni bir ebeveynlik 
modelinin mimarı olmayı isterler. 

Aydınlanmış, bilinçli ailede, ebeveynler aile içindeki her iliş-
kinin bireylerin gelişmesine yardım etmek için var olduğunun far-
kındadır. Çocuklar, anne babalarının ne ölçüde gelişme ve olgun-
laşmaya ihtiyacı olduklarını görebilecekleri ayna vazifesini görür. 
Çocuklarındaki hataları düzeltmek yerine bu anne babalar, kendi 
olgunluk ve varlık düzeylerini yükselterek kendileri üzerinde ça-
lışırlar. Odak noktası çocuğun davranışları değil, daima ebevey-
nin farkındalığıdır. Kitabın özünde de bu bilgi yatmaktadır.

Anne babaların şimdiki anın farkında olarak, çocuklarıyla öğ-
renip gelişmesinden tüm aile kazançlı çıkar. Bireysel kaderlerini 
gerçekleştirmekte özgür olduklarından her bir aile bireyi engel-
siz ve korkusuzca yaşar. Özfarkındalıklarıyla güçlü, kendilerine 
inançları sınırsız, kendilerini ifade etme konusunda rahat olan 
her bir aile bireyi kendi gerçek varlıklarını keşfetmek, tanımak 
ve ortaya koymak konusunda kendilerini özgür hissederler. Ay-
dınlanmış, bilinçli ailenin misyonu da budur.
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Birinci Kısım

Yeni Bir Aydınlanma
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B İ R İ N C İ  B Ö L Ü M 

Yeni Bir Yol Öğrenmek

“Ha y ı r a n n e,  İs t e m İy o r u m!”  diye itiraz etti kendi bildiğini 
okuyan kızım. “Arkadaşının sıkıcı davetine gitmek zorunda de-
ğilim.” Öğleden sonrası için yaptığım planın Maia’nın ilgisini 
çekmediğini bilsem de, bana arkadaş olması için onun da gel-
mesini istiyordum. Hem bu tür etkinliklere katılmasının “onun 
iyiliğine” olduğunu düşünmüştüm. 

Ancak ergenlik çağına yaklaşan çocukların yapabileceği gibi 
öfke, ayak direme ve küstahlıkla karışık bir tepki vermişti. Arka-
sını dönüp odasına girmiş, kapısını kapatmıştı. 

Ağzım açık kalakalmıştım. Kızımı bağımsız olmaya teşvik 
ederek yetiştirdiğimden bir yanım isteklerini ortaya koyuş biçi-
mine hayranlık duyuyordu. Ancak diğer yanım benimle böyle 
konuşmasından rahatsız oluyordu. “Arada bir de olsa, kendisin-
den istenilenleri yapması gerekiyor” diyordu içimdeki ses. 

Hangi sesin diğerini bastırdığını tahmin ediyorsunuzdur; ne 
olduğunun farkına bile varmadan bir hışımla kızımın odasına 
girerken buldum kendimi. “Bir daha benimle bu ses tonuyla ko-
nuşmayacaksın” diye bağırdım. “Bana saygısızlık yapmayacak-
sın. Özür dileyip benimle geleceksin.” Birkaç dakika önce onun 
yaptığı gibi arkamı döndüm ve kapıyı çarparak odasından çıktım.

“Dersini aldı!” dedim kendi kendime gururla. “ Çatımın altın-
da terbiyesizliklere izin verecek değilim. Ne olursa olsun, dedik-
lerimi yapmak zorunda.”

Kızımla yaşadığımız ilk sözlü tartışma değildi bu. On iki ya-
şına bastığında, kendini anlamlandırmakta zorlandığı bir duygu 
girdabının içinde bulmuştu. Ergenliğe yaklaşan çocukların ihti-
yaç duyduğu gibi değil de o yaştaki kızların anneleri gibi ben de 



16

çoğu zaman sakin ve şefkatli bir şekilde onu anlamaya çalışmak 
yerine kendi duygularıma kapılıp gidiyordum.

Bu defaki kavgamızın nedeni ise Maia değil, bendim. Günün 
ilerleyen saatlerinde sakinleştikten sonra, kavgamızı masaya ya-
tırmak için kızımın yanına gittim. Birbirimizi nasıl kışkırttığımı-
zı konuşurken, özür dileyerek “Seni bu şekilde zorlamamalıy-
dım; sonuçta anne ve yetişkin olan benim” dedim. 

Olağanüstü bir açıklıkla kızım gözlerini gözlerime dikerek 
“Neden anne? Ben de saygısızca yanıt vermemeliydim. Daha 
düzgün davranmalıydım! Sonuçta on iki yaşındayım!”

Bunu kabul etmek zor olsa da bir tarafım, kızımın benim gibi 
kötü hissettiğini duyduğunda aslında rahatladı. Tek hatalının 
kendimin değil, kızımın da suçlu olmasından bu yanım gizli bir 
haz duymuştu. 

İşte o anda, içimde çelişen iki yanım olduğunun net bir biçim-
de farkına vardım – Maia’nın doğuştan gelen gücünün farkında 
ve ona derinden bağlı yanım ve antipati ve kopukluk yaratarak 
ona körü körüne, düşünmeden tepki veren öteki yanım. Bun-
lardan birinin gerçek hislerim, diğeri de irrasyonel– ya da ço-
ğunlukla “ego” olarak adlandırdığım - yanım olduğunun farkına 
vardım. 

Zihnimde yankılanıp bana Maia’nın “kendisine söylenenleri 
yapması” gerektiğini söyleyen sesin gerçek ben değil, egom ol-
duğunu anladığımda, onu dinlemekten vazgeçtim. “Bugün neler 
yapmam gerektiğini bana yeterince söyledin” diye fısıldadım.

Sakinleşip kendime geldiğimde, yaşanan tüm bu çirkin du-
rumun egomdan kaynakladığını artık kendime itiraf edebiliyor-
dum. Şefkatli bir ebeveyn olarak özüme sadık davransam, iste-
mediği halde gitmesi için baskı yapmaya çalıştığım bu faaliyete 
kızımı zorlamazdım. Davranışım, sadece bencil nedenlerden ve 
kızımı kontrol etme çabamdan kaynaklanmıştı. 

Yıllar içinde, zihnimde kontrol edici, talepkâr ve öfkeli ses 
olarak kendini gösteren egomun asıl ben olmadığını anlamayı 
başardım. Aslında hiçbirimiz o değiliz. Ego, daha çok harekete 
geçirildiğinde birden canlanan tepki verme alışkanlığı - farkına 
vardığımızda kontrol edebileceğimiz duygu yüklü yanımızdır.
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Egomuzu ne kadar iyi terbiye edersek – birçok irrasyonel 
duyguyu ortaya çıkaran çoğunlukla çelişkili ve olumsuz iç ko-
nuşmalarımızı susturursak – o ölçüde kendi öz benliğimizle baş-
kalarıyla ilişki kurabiliriz. Bu benlik, özümüz ve gerçekte kim 
olduğumuzun yanıtıdır. Çoğu zaman egonun durmak bilmez ko-
nuşmalarının ve duygusal tepkilerinin altında boğulsa da daima 
derinlerde, içimizdedir. Danışanlarımdan biri bir defasında şöy-
le sormuştu: “Egonun, yani düşünmeden tepki veren yanımızın, 
zihnimizde konuşan sesin asıl benliğimiz olmadığını mı söylü-
yorsunuz?” Evet, tam da bunu söylüyorum. İlk kitabım Bilinçli 
Ebeveyn’de anlattığım gibi:

Egoyu, yanımızda taşıdığımız zihnimizdeki bir resim – öz 
varlığımızdan çok farklı olabilen kendimize dair resmimiz 
- gibi görüyorum. Her birimiz, kendimize dair bu resimle 
yetişiyoruz. Büyük ölçüde başkalarıyla olan etkileşimleri-
mize dayanan bu resim, küçüklüğümüzden itibaren şekil-
lenmeye başlar. 

“Ego” olarak kullandığım terim, yapay bir benlik duy-
gusudur. Çoğunlukla başka insanların görüşlerine daya-
nan, kendimize dair algımızdır. Biz olduğuna inanageldi-
ğimiz ve bizzat kendimiz olarak düşündüğümüz kişidir. 
Bu öz imgemiz, asıl varlığımızın üzerindeki bir tabakadır. 
Çocukluğumuzda öz imgemiz şekillendikten sonra, ona 
sıkı sıkıya tutunuruz.

Bilinçli ebeveynliğin anahtarı, zihnimizdeki bu susmak bil-
meyen sesin ve yanlışlarının, yani egomuzun farkına varmaktır. 
İyi anne babalık yapabilmek için, gerçek varlığımızın ego olma-
dığını anlamamız zorunludur. Böylece egonun sesini ve tuhaflık-
larını tanımaya başladıkça, egomuzun istediği gibi çocuklarımı-
za körü körüne tepki vermeyiz. 

Zihnimizdeki bu sesin, tepkisel davranmamıza yol açmasının 
nedeni, kökenini korkudan almasıdır. Bu sesin çocuklarınızla il-
gili söylediği sonu gelmez şeyleri dinleyecek olursanız, birço-
ğunun korkudan kaynaklandığını fark edeceksiniz. İster çocuk-
larınıza ve gelecekte neler başaracaklarına dair abartılı, yüksek 
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hayalleriniz olsun, ister çocuklarınız için kaygılanıyor ya da on-
lar tarafından hayal kırıklığına uğratılmış olun, hepsinin en niha-
yetinde kökeni korkudur. 

Örneğin, çocuklarınızın yaşamlarında başarılı olmalarını isti-
yorsunuz. Peki, ama bu sizin için neden bu kadar önemli? Ya-
kından bakarsanız, dünyayı korkutucu bir kurtlar sofrası olarak 
gördüğünüzden çocuğunuzun geleceği için kaygı duyduğunuzu 
göreceksiniz. Ya da çocuklarınızın yetenekli olmalarını ve onlara 
hayranlık duyulmasını istiyorsunuz. Peki, bu arzunun ardında ne 
yatıyor dersiniz? Sadece çocuklarınızın yeteneklerini takdir et-
mek mi? Ya da çocuklarınızın çevrelerine ayak uyduramayacak-
ları, belki de toplumun gözünde oldukça sıradan, önemsiz kişiler 
olarak görülecekleri korkusu mu? 

Bu kitap boyunca, çocuklarımızı yetiştirirken karşılaştığımız 
sorunların büyük bölümünün, egonun temel özelliklerinden biri 
olan korkudan kaynaklandığını öne sürüyorum. Korkularımız, 
çocuklarımız için son derece yıkıcı olmakla birlikte en nihaye-
tinde istenmeyen davranışlarının önemli bir bölümünün de nede-
nidir. Aynı zamanda bu korkunun temelsiz olduğunu, korkmak 
bir yana çocuklarımıza inanmak ve geleceklerine güvenmek için 
her türlü nedene sahip olduğumuzun farkına varmalıyız; çünkü 
her biri gelişmemiz ve büyümemiz için tasarlanmış olan hayatın 
getirdiği olayları bizimle birlikte yaratan, daha büyük bir amaca 
hizmet eden bir evrende yaşıyoruz. Elbette bazı olay ve kişilerin 
salt kötü olduklarını söyleyebilirsiniz. Yalnızca korku ve güven-
sizliğe neden olan bu tek taraflı bakış açısı yerine, ben insanın 
sahip olduğu bu güçleri psikolojik nüanslar olarak anlamayı ter-
cih ediyorum; böylece birbirine karşı olmak yerine bunların asıl 
tabiatını anlıyor, bu bilgiyle de kendi özümüzü kavrıyoruz.

Felaketlerin üstesinden gelmek için bizi içimizdeki güce 
ulaşmaya iten iyi ve kötü hep var olmuştur. Yüreğiyle bağlantısı 
zorla kopartılan bir çocukluktan kaynaklanmadıkça, şiddetin ne-
den var olduğunun mantıklı bir açıklaması yoktur. Bu bilgisizlik 
daima varolageldiğinden, bilinçli ebeveynlik yapmak son derece 
önemlidir. Çocuklar düşünmeden tepki vermeyi evde öğrenir; 
bu da onların toplum içinde kontrolden çıkmalarına neden olur. 
Bu nedenle, tepkisel davranışları ev içinde kontrol altına almak, 
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kişinin dış dünyayla daha bilinçli bir ilişki kurması için zemin 
hazırlamak ebeveynin görevidir.

Ancak ebeveyn egomuzdan kaynaklanan kör tepkiselliğimiz-
den boşandığımızda, çocuklarımıza nerede olurlarsa olsunlar 
uyum yaratmayı öğretebiliriz. Barış dolu bir dünyaya giden yol, 
öz değer duygusunun ve kendimize sadık olabilme özgürlüğünün 
ışıl ışıl parladığı çocuklukta başlar.

Peki, egomuz nasıl gelişti? Çoğu zaman kendini şiddetli bir 
biçimde ortaya koysa da – benliğe ya da başkalarına karşı – as-
lında ego, ruhun çaresizliğinden doğar. Büyürken karşımıza çı-
kan bilinçdışı unsurlardan kendimizi koruma ihtiyacından ortaya 
çıkar. Her birimiz “-meli, -malı’larla” ve nasıl olmamız gerek-
tiğine dair bir dolu dogmatik yaptırımlarla yetiştirildiğimizden, 
öz benliğimizi karıştırmaya başlıyoruz. Bu nedenle de çocuklu-
ğumuzda mesela ebeveynlerimiz ya da kardeşlerimiz tarafından 
kolayca ağladığımız için alay konusu edilmişsek, dayanıklı ve 
duygusuz bir karakter geliştirmemiz oldukça olasıdır. Hisseden 
benliğimiz asıl tabiatımıza sadık kalsa da sevdiklerimizin iğne-
lemelerinden ve alaylarından kendimizi korumak için küçükken 
takındığımız soğuk duruş, egonun maskesidir. Ya da kendi iç 
kaoslarından, acılarından ve yaralarından ötürü ihtiyaç duydu-
ğumuzda ebeveynlerimiz yanımızda olmadığından dikkatlerini 
çekmek için ya kusursuz ya da aşırı olmamız gerektiğine inanıp 
uyumlu veya asi bir karakter geliştirmiş olabiliriz. Terapist ola-
rak çalıştığım yıllar boyunca çocukların tabiatları gereği değil, 
yetiştirilme biçimlerinden ötürü boyun eğen ya da başkaldıran 
rollere bürünmeye zorlandığı sayısız örneğe şahit oldum. Birço-
ğumuz çocukluk gerçekliklerimizle başa çıkabilmek için önceleri 
anne baba sevgisizliğinden kendimizi korumak için geliştirdiği-
miz ama sonunda elimizi kolumuzu bağlayan zincirlere dönüşen 
yanlış yollara başvurduk.

Egomuz, çok önceden ne olup bittiğini anlayamayacak kadar 
küçük yaşlarımızda biçimlendiğinden, zihnimizdeki sesin kimli-
ğimiz olduğunu düşünmeye öylesine alışırız ki, bu sesin aslın-
da gerçekte düşündüklerimiz ve hissettiklerimiz olmadığını, tam 
tersine hayatta kalmak için geliştirdiğimiz sahte bir kimlik oldu-
ğunu fark etmek için durup düşünmeyiz. Ebeveynliğimizi büyük 
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ölçüde biçimlendiren, korku içinde hayatta kalmaya odaklanmış 
bu yanlış düşünce yapısıdır. Çocuklarımızla aramızdaki kopuşun 
ilk tohumlarını atan da işte bu sahte kimliktir. Bizi olandan uzak-
laştırıp ya olursa ya da olmalı tarzındaki düşünce biçimine iter. 
Çocuklarımızın tabii yaratılışlarına sırtımızı dönüp onlara kendi 
şartlarımızı, inançlarımızı ve korkularımızı dayatırız. Çocukları-
mızın aslında oldukları kişilere ne kadar sırtımızı dönersek, o öl-
çüde onların gerçek ruhlarını reddetmiş oluruz. Asıl kimliklerini 
tanımamak, onlara yapabileceğimiz nihai ihanettir, çünkü şunu 
merak ederler: “Annem neden kim olduğumu görmeyi başaramı-
yor? Kötü biri olduğum için mi? Ya da “Babam benim doğal ha-
limi neden ayıplıyor? Değer görmeyi hak etmeyen biri olduğum 
için olmalı!” 

Anne olarak, egomun tepkiselliğinden ötürü kızıma asıl his-
settiklerimin kolaylıkla maskelendiği sayısız an yaşıyorum. Ona 
ihtiyacı olduğu şekilde yaklaşmak yerine, aklıma çoğunlukla 
şimdiki anla hiçbir ilgisi olmayan bin bir türlü düşünceye kapı-
lıyorum. 

Örneğin, geçenlerde kızım yalnız kalmak istediğinde, kendi-
mi zihnimde kızımın beni istemediğini söyleyen sesten etkile-
nirken buldum. Bu ses, egomun sesinden başka bir şey değildi. 
“Bana neden ihtiyaç duymuyor?” diye soruyordu zihnimdeki ses. 
“Benim bilgimi ve yanında olmamı istemiyor mu?” Kızımın yal-
nız kalma isteğinin, sağlıklı ve doğal bir istek olduğunu görmek 
yerine, zihnimin içindeki sesin söyleyip durduğu reddedilme 
hikâyesine kapılmıştım. 

Bu şekilde egomuzun peşinden sürüklendiğimizde, gerçekten 
çocuklarımıza destek olmak söz konusu değildir. Başka bir insa-
nın yanında olmanın ne anlama geldiğini bilen tek yanımız yani 
gerçek benliğimiz, ego tarafından gasp edilir. Bu sahte kimliği-
miz de, doğal olarak çocuklarımızın kim olduklarını görmeme-
mize, onların da bize uyum sağlamak için kendilerini sahte bir 
kimliğe bürünmeye zorlamalarına neden olur. Böylece onlar da 
ego hastalığına yakalanırlar!

Bu aynı zamanda, kendi gelişimimiz için çocuk sahibi olmanın 
son derece yararlı olabileceği durumlardan biridir. Çocuk, ebevey-
nliğimizin ne kadar bilinçsiz olduğuna dikkatimizi çekme beceri-
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sine sahiptir. Kızım tam anlamıyla benim dikkatimi buna çekmeyi 
başarıyor. Görmeyi isteyerek bakarsak, o çok kolaylıkla karıştırdı-
ğımız düşünce ve duygularımızla, yani temelde kendi çaresizlik ve 
reddedilmişlik hissimizden doğan ve türlü şekillerde - emirler ve-
rip bağırıp çağırarak, cezalar yağdırarak, üzerinde gerçek anlam-
da düşünmeden disiplin uygulayarak - tepki vermemize yol açan 
düşüncelerle, çocuğumuzun davranışı ya da ortaya çıkan durum 
hakkındaki gerçek hislerimiz arasındaki inanılmaz farkı anlarız.

Egonun bu hırçın zihinsel ve duygusal faaliyetlerinin farkına 
varmak, onu kendi öz benliğimizden ayırmamıza yardım eder. 
Bilinçli ebeveynlik yapmayı istiyorsak, bunu başarmak elzem-
dir. Egonun anı yaşama yeteneğimize nasıl müdahale ettiğinin 
farkına vardığımızda, belirli bir davranış ya da duruma en uygun 
yanıtı düşünebilir; korkularımızla değil, çocuklarımızın ihtiyaç-
larıyla uyum içimde hareket ederiz.

Egonun Kükreyişi

Zihnimdeki seslerin egomun konuşmaları olduğunu fark ettiğim-
de, on iki yaşındaki bir çocuğun anlayabileceği biçimde kızıma 
egonun nasıl çalıştığını anlatabilirdim.

“Üzüldüğümüzde ya da anlaşılmayacağımızdan korktuğu-
muzda” diye başladım sözlerime, “kendimizi korumak için yır-
tıcı bir kaplana dönüşürüz. Senin yaşadığın da buydu. Seni anla-
maya çalışmadığımı fark ettiğinde, çaresizlikten dişlerini göste-
rip pençelerini çıkardın. Elbette kendi yetiştiriliş tarzımdan yola 
çıktığımda, içimden ‘Ne kadar terbiyesiz’ diye düşündüm. Sonra 
ben de anne kaplan olarak dişlerimi gösterip pençelerimi çıkar-
dım. Senin, korkmuş ya da kapana kısılmış gibi hissetmeden asla 
saldırıya geçmeyeceğini bilmeliydim.”

Maia söylediklerimi dikkatle dinledi, derin bir oh çekip kuca-
ğıma sokuldu. Kızım anlaşıldığını ve takdir edildiğini bilmenin 
verdiği memnuniyetle bana sarıldığında, ben de nasıl böylesine 
kör bir tepki verebildiğimi düşündüm. Nutuk çekmiş, vaaz ver-
miş ve uyarmıştım – bunların hepsi de her şeyi bildiğini ve her 
şeyi kontrol ettiğini zanneden egoya dayanıyordu. Doğal olarak 
da kızımın kendini koruma içgüdüsü harekete geçmişti.


