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M. Barış Muslu

Gecikmeli Teslimiyet

Bu kitapta yer alan iyileşme hikâyeleri, gönüllü olarak canlı
yayınlarımıza katılarak yaşadıklarını paylaşan veya merkezimizde
uzman psikologlarımızdan bire bir danışmanlık alan kişilerin
anlattıklarından derlenmiştir. Kişilerin mahremiyetlerini korumak
adına tüm hikâyelerde isimler değiştirilmiş, anlatılar
anonimleştirilmiştir.
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Giriş

Kitabıma hoş geldiniz!
Öncelikle sizi tebrik etmek isterim. Sağlığınız, mutluluğunuz
için güzel bir adım attınız. Bu kitabı satın almak son zamanlarda
kendiniz için yaptığınız en iyi şey olabilir.
Şunu tüm kalbimle inanarak söyleyebilirim:
Kitabı bitirdiğinizde artık başka bir hayatınız olacak. Başka
biri olacaksınız.
Tamam, size evrenin sırrını vermeyeceğim. Açıkçası evrenin
sırrına ben de ermiş değilim. Ama uzun, sağlıklı, mutlu bir varoluşun sırrına ulaşmak için en temel formüle eriştiğimizi söyleyebilirim.
Şimdi siz de bu bir anlamda basit, bir anlamda mucizevi sırla
tanışmak üzeresiniz.
Zorlu günlerden geçtik. Son bir yıl belki yüz yılda bir görülebilecek bir dönüm noktası oldu; hem bizim için hem de tüm ülkeler için. Bir anda bütün dünyayı pençesine alan bir virüsle tanıştık, bir anlamda virüslerin sınır tanımadığını kavradık, kayıplar
yaşadık. Şimdi yeni normallere belki de yeni bir dünya düzenine
doğru ilerlediğimiz günlerdeyiz. Hani hep derler ya: Artık hiçbir
şey eskisi gibi olmayacak diye. Kim bilir, belki de o miladı hep
birlikte yaşadık.
Mikroskopla bile görülemeyen bir virüs tüm dünya insanlarının hayatında bir kırılma noktası yarattı. Korkuları tetikledi, can
kayıplarına neden oldu, ekonomileri altüst etti.
Ve biliyor musunuz? Milyonlarca insanın ruhunda travmalar
da yarattı.
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Bireysel, kişiye özel sorunlar bir yana bu travmayı iyileştirmek
için de elinizdeki kitap çok değerli bir kaynak aslında.
Bu benim beşinci kitabım. Önceki kitaplarımı okuyan yüzbinlerce okurum NeuroFormat tekniğiyle mucizelere imza attılar.
Kronik rahatsızlıklarını iyileştirdiler. Fobilerini, bağımlılıklarını
yendiler. Kilo sorunlarından kurtuldular. Geçmez denen alerjilerini, hayatlarını karartan kronik ağrılarını ve daha birçok ciddi rahatsızlığı alt ettiler.
Hâlâ her gün binlerce teşekkür, minnet mesajı alıyorum okurlarımdan, takipçilerimden. Fırsat buldukça, her akşam yaptığım
canlı yayınlarda “mucize”yi yaşayan binlerce kişinin hikâyelerine
tanıklık ediyoruz.
Şimdi elinizde tuttuğunuz kitabımda ise bir anlamda yöntemin
çekirdeğine inmiş olacağız.
Kalbine demeli belki de. Çünkü ben de bu süreçte yepyeni bilgiler edindim. Kendi geliştirmiş olduğum bu sistemin her seferinde bir üst sürümüne doğru ilerlediğine şahitlik ettim.
“Şahitlik ettim” diyorum çünkü yaşadığım deneyimleri ancak
bu kelimeyle anlatabilirim.
İlk kitaplarımı okuyanlar bilirler. NeuroFormat sistemi tamamen kendi fiziksel bir rahatsızlığımı ortadan kaldırmak için yaptığım araştırmalar sonucu geliştirdiğim bir yöntemdi. Klasik tıptan,
bildik yöntemlerden fayda görmemiş, kendim bu işi çözeceğim diye hırs yapmıştım. Malum mühendis kafası, analiz ederek, beyin
üzerine pek çok yöntemi inceleyerek, kendi üzerimde uygulayarak NeuroFormat sistemini geliştirmiştim.
Ama süreç içinde bilgiler, deneyimlerden elde edilen geribildirimler sistemin kendisinin de adeta tecrübelerle bir üst sürüme
geçen bir metot olduğunu gösterdi. Geri dönüşlerinizde anlattığınız mucizevi iyileşme hikâyeleri her gün bunu tekrar tekrar ispatlıyor.
NeuroFormat sisteminin geldiği noktayı daha net ortaya koymak için çığır açıcı bir vakadan çok kısaca bahsetmek isterim. Bu
aşağıdaki anekdot kadar çarpıcı daha pek çok hikâye okuyacaksınız bu kitapta.

Bildiğiniz gibi NeuroFormat sistemine göre yaşadığımız pek
çok sağlık sorununun temelinde travmalarımız yatıyor. Bunun neden böyle olduğunu bir kez daha anlatacağım ama şimdi örneğimize dönelim.
Şöyle bir deneyim paylaşayım. Bir kadın düşünün. Çeşitli sağlık sorunlarıyla eğitimlerimize katılıyor. NeuroFormat temizliği
sırasında aslında hamilelik döneminde bir travma yaşadığını görüyoruz. Bu travmayı temizliyoruz. Sağlık sorunlarında düzelmeler yaşamaya başlıyor. Şimdi sıkı durun! Olay burada bitmiyor.
Çok çok şaşırtıcı bir gelişme daha oluyor. Biz bu çalışmayı yaptıktan sonra danışanımızın oğlu, uzun yıllardır alerji sorunları yaşayan genç adam, annesine alerji kaynaklı cilt sorunlarının aniden
geçtiği müjdesini veriyor!
İşte NeuroFormat’ın geldiği, beni bile şaşırtan nokta. Siz de
şaşırdınız değil mi?
Yani oğluna hamileyken yaşadığı travmaları temizlemek hem
kendisini hem de oğlunu iyileştirmeye başlıyor!
NeuroFormat sisteminde de bir üst sürümlere çıktık derken
kastettiğim buydu.
Travmayı yaşayan anne, semptomlar hisseden oğlu ve anneyle
yaptığımız çalışma oğlunun da sorunlarının çözülmesini sağlıyor.
Aslında hepimiz birbirimize bağlıyız. İlerleyen zamanlarda bunu ve arkasındaki bilimi daha çok konuşacağız... Ama öncesinde
konuşacağımız o kadar çok konu var ki. Bu da yaşadığımız birçok
rahatsızlığın kendi yaşadığımız travmalarla ilgili olduğu gerçeği.
En temel mesajı vereyim; geldiğim noktada ulaştığım bilgi net:
Tüm kilitleri çözen anahtar teslimiyet, tevekkül!
Tevekkülden, teslimiyetten bahsediyorum, evet ama önemle
altını çizmek isterim. Anlattığım şey herhangi bir dini inançla ilişkili bir şey değil; bütün dini inançlardan bağımsız bir anlamda
kullanıyorum “tevekkül” sözcüğünü.
Şimdi konumuza dönersek: NeuroFormat sistemi bir anlamda
bir travma karşısında gösteremediğimiz tevekkülü gecikmeli olarak gösterme şansı veriyor bize. (Travma nedir, travma karşısında sakin, teslimiyette kalmak neden önemlidir... Bunları zaten
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ilerleyen sayfalarda anlatıyor olacağım.) Yaşadığımız her ne ise,
travma anında yaşadığımız tetiklenmeyi sonrasında temizlemek
bile çığır açıcı sonuçlar getiriyor.
Heyecanlandığınızı görür gibiyim.
Ben de çok çok heyecanlıyım çünkü müthiş bir keşfin eşiğinde olduğumuzu biliyorum, hissediyorum.
Şimdi bu yöntemin nasıl mucizevi bir şekilde çalıştığına beraberce bakalım. Önce NeuroFormat’ı anlamanız için biraz bilgi vereceğim, ardından da ezberinizi bozacak iyileşme hikâyelerine geçeceğiz.
Hani hayatımızda bir kırılma noktası yaratan pandemi için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demiştim ya.
Sizin hayatınızda da bu kitabı okuduktan sonra artık hiçbir şey
eskisi gibi olmayacak.
Ve bunu çok çok iyi bir anlamda kullanıyorum.
Hadi başlayalım!
14

İşgüzar beyin!

Mesajı en baştan vereyim: Konumuz ister sağlık sorunları olsun ister fobiler ister kilo ve alerjiler ya da kronik ağrılar, aslında
temelde yatan neden işgüzar bir beynimiz olması!
Evet, doğru okudunuz. Beynimiz işgüzar.
Hani bazı Amerikan filmlerinde görürsünüz. Tişörtlerin üstünde yazan sloganlardan biri de “Shit Happens”tır. Boktan şeyler
olur. Kötü şeyler olur. Böyle çevirmek mümkün sanıyorum. Yani
istediğimiz kadar hayatta yol alalım, kendimizi geliştirelim, her
şeyi en doğru biçimde yapmaya çalışalım, kötü olayların olmasını
engelleyemezsin. Olacak olur! Evet, hayat bir gül bahçesi değil,
elbette kötü olaylar da olur. Ama bu elimizi kolumuzu tamamen
bağlamak zorunda değil.
İşte bu kitabın konusu da bu.
Kötü olayların olmasını engelleyemesek de bize etkilerini engelleyebiliriz!
Şimdi bir soru sorayım: Beynimizin mükemmel olduğunu düşünüyor musunuz? Ya da şöyle diyeyim. Hani derler ya, aslında
beynimiz mükemmel ama biz onun yüzde bilmem kaçını kullanıyoruz. Hepsini kullansak ohooo, kendimizi durduğumuz yerde
ışınlamayı bile başarırız. 
Siz de böyle mi düşünüyorsunuz?
Mükemmel demek hatasız demektir.
Şimdi bu soruya kendi yanıtımı vereyim:
Hayır, beynimiz mükemmel değil!
Hatta girişte söylediğim gibi bir de üstüne üstlük işgüzar.
Nasıl olur mu diyorsunuz?
Anlatayım.
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Tamam kabul edelim. Belki de en değerli organımız beynimiz.
Her saniye binlerce operasyonu yöneten bir kumandan. Taa beş
yaşında yere düştüğünüzde üzerinizde hangi tişörtün olduğunu da
hatırlıyor, Malazgirt Savaşı’nın tarihini de. Bir de hormonlar, bezler yoluyla hiç durmaksızın beden dediğimiz inanılmaz organizmanın tıkır tıkır çalışmasını sağlıyor. Tam bir kumanda merkezi.
Robot gibi hiç yorulmaksızın çalışıyor.
“Robot gibi” dedim ve bu kelime tercihi bilinçli. Neden mi?
Çünkü bu şahane kumandan tüm yeteneğine ve kapasitesine rağmen biraz da olsa robot gibi. İşte onu işgüzar yapan da bu zaten.
Bir anlamda robota, otomatiğe bağlamış olması.
Yaşadığımız sıkıntı her ne ise aslında biz bu sıkıntıyı beynimizin defoları yüzünden yaşıyoruz. O defolar neler? Niye varlar? Bu
bölümün temel amacı bu konuları masaya yatırmak. Çünkü beynimizin defolarını ya da neden mükemmel olmadığını anlamadan
NeuroFormat sistemini anlamak mümkün değil.
Beyin derken bilinçaltı-bilinçüstü ayrımı yapmadan kullandığımın da altını çizeyim. İkisinin arasındaki farkı ilerleyen bölümlerde anlatacağım zaten.
Peki şimdi soralım:
Niye hasta oluyoruz?
Niye kanser oluyoruz?
Niye bir türlü geçmeyen kronik hastalıklarla mücadele ediyoruz?
Bir anlamda beynimiz mi hastalanıyor acaba? Beyin hasar mı
görüyor kötü olaylar karşısında ki bu bedenimize hastalık olarak
yansıyor?
Cevap: Hayır!
Çünkü biz insanlar beyin hasar gördüğü için hastalanmıyoruz.
Bilakis beyin bizi korumaya, ne pahasına olursa olsun “hayatta
tutmaya” çalıştığı için hastalanıyoruz.
Beyin bizi kötü olay karşısındaki travmadan, tehlikeden koruyor. İşin mantığını doğru anlamak gerek. Beyin bizi koruduğu için
hastalanıyoruz. Okurken kafa karıştırıcı gelecek belki ama iyileşmek için de o “korumayı” ortadan kaldırman gerekiyor. Ya da şöy-

le söyleyeyim. Şu işgüzar, işini bazen robota bağlamış gibi davranan beynimize şöyle dememiz gerekiyor: Gölge etme başka ihsan
istemem!
Anlayacağınız bir anlamda bizim en büyük mücadelemiz beynimize karşı. Kendi beynimizi ikna edebilirsek mutlu da oluruz,
sağlıklı da oluruz, daha uzun da yaşarız.
Ne ironik değil mi?
Mucizevi varoluşumuzu sürdürmemizdeki başkumandan, bizi
korumak adına bizi öldürebilir!
Bizi koruyor olmak için öldürebilir!
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