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Karma yasası "ne ekerseniz onu biçersiniz, ne yayarsanız size geri gelir"i ifade eder. Bu 
neden ve sonuç yasasıdır. Bu dünyada yaşayan birçok insanın yaptıkları şeylerin yanlarına kar 
kaldığını düşünen çok fazla insan  vardır. Hiç kimsenin yaptıkları yanına kar kalmaz. Edgar 
Cayce'nin dediği gibi, "Yasanın en küçük her şeyi yerine getirilir." 
 
Karma yasası ile ilgili ilginç olan şey, onun geçmiş yaşamlara uzanmasıdır. Birilerinin 
başkasından haksız bir şekilde faydalandığı ve zarar görmekten kaçmış olduğu görünse bile, 
gerçekte bu böyle değildir. Başka bir fiziksel bedene yeniden enkarne olsanız bile ruhun 
sürekliliği devam eder. Daha sonra Edgar Cayce dosyalarından araştırdığım bir çok örneği 
vereceğim. 
 
İsa "Başkalarının sana nasıl davranmasını istiyorsan, onlara aynı şekilde davran" dediği 
zaman karma yasasının mükemmel bir anlayışını verdi. Bu, insanın kavradığından daha 
abartısızdır. Karmanın farklı seviyeleri vardır. Şimdiye dek sözünü ettiğim insanın kişisel 
karmasıdır. Başka deyişle, bilincimizin ve zihnimizin gücüyle kişisel olarak eyleme 
geçirdiğimiz şeydir.  
 
İkinci tür karma grup karmasıdır. Bu dünyaya enkarne olduğumuz zaman, bir gruba doğarız 
ve gruplara katılırız. Deri rengimiz, dini bağlantılar vs ile ilişkili bir gruba doğarız. ABD'de 
siyah bir bedende doğan insan ırkçılık ve önyargı ile uğraşmak zorunda kalır. Siyah bir beden 
beyaz bedenden daha azı veya fazlası olduğundan değil, bu plandaki çok fazla ruhun ruhsal 
bilincinin düşük seviyesi nedeniyle. Zenci veya azınlıktaki bir insan o grubun karmik 
derslerini üstlenir.  
 
Bir diğer karma türü ulusal karmadır. Belirli bir ülkede doğarız ve sonra okul vasıtasıyla onun 
bencil özdeşleşmeleri aşılanır. Örneğin, komünist Çin ile ABD arasında nükleer bir savaş 
olsaydı, bu ulusal karmik derse yakalanmış olurduk.  
 
Sonra gezegensel karma vardır. Dünya adı verilen bu özel okulun, bu galaksi veya evrendeki 
diğer gezegenlerden oldukça farklı olan bazı eşsiz dersleri vardır. Gezegensel karma ile ve 
içine doğduğumuz tarih evresiyle başa çıkmak zorundayız.  
 
Ayrıca ruhlar olarak bizler deri rengimizi, ailelerimizi, hangi dinde, hangi ülkede 
yetişeceğimizi enkarne olmadan önce seçtiğimiz için tüm karmanın kişisel olduğunu 
söylenebilir, bir anlamda onu seçtiğimiz için tüm karmanın kişisel karma olduğu söylenebilir.  
 
Karma sözcüğü çoğu zaman "kötü karma" ile ilişkilendirilir. Başka deyişle, karmamız olduğu 
zaman öğrenilmemiş bir dersten benzer formda ıstırap deneyimleriz. Bu, inayet haline 
karşıttır.  
 
Evrendeki her şey yasalar ile yönetilir. Fiziksel yasalar, duygusal yasalar, zihinsel yasalar ve 
ruhsal yasalar vardır. Bir insan bu yasalarla uyum dışına çıktığı zaman ıstırap çeker. Bu 
nedenle karma cezalandırılma değil, bir armağandır, denge dışında olduğumuzun bir 
işaretidir. 
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Yaşamda gerçekleşen her şeye karşı doğru tutum," Benim iradem değil, Senin iraden 
gerçekleşsin. Ders için teşekkür ederim"dir. Budizm'de dirençsizlikten söz ederler. Psikolojide 
kabullenmeden söz ederler. Evren ile çatışmak yerine, fikir evren ile birlikte çalışmak ve 
evrenden öğrenmektir.  
 
Bu, gücümüzden vazgeçmek anlamına gelmez. Bunun tersidir. Gücümüze sahip çıkmak ve 
olmuş olan şeyleri bir öğreti, ders, meydan okuma ve büyüme fırsatı olarak görmektir. Fikir 
karmaya ruhun büyümesi için bir atlama taşı olarak bakmaktır. 
 
Istırap çekmeye gerek yoktur. Istırap Tanrı'nın tasarımı değildir, kendi tasarımımızdır. Bu, 
ruhumuzun değil negatif egomuzun veya ayrı düşmüş korkuya dayanan benliğin rehberimiz 
olmasına izin verdiğimizin işaretidir.    
 
Günah diye bir şey olmadığını anlamak önemlidir. Günah karakterimizdeki çıkarılamayan 
sabit leke gibidir. Günah egoist bir kavramdır, ruhsal bir kavram değildir. Günahlar yoktur, 
sadece hatalar vardır. 
 
Günahın gerçek anlamı, "hedefi tutturamamak"tır. Aslında hatalar olumsuz değil, olumludur. 
Fikir hatalar yapmak için yolumuzdan çıkmak değil, bunlar gerçekleştiğinde bunlardan 
öğrenmektir ve çoğumuz kendimizi bağışlarız, çünkü bunlar pozitiftir. Mükemmellik hiç hata 
yapmamak değildir. Gerçek mükemmellik insanın her zaman hataları için kendini bağışlama 
halinde olması ve sonra o deneyimden öğrenmeye çalışmasıdır. 
 
Karma ile ilişkili bir diğer çok önemli nokta, tüm derslerin kişinin kendi içinde 
öğrenilmesidir. Başka deyişle, eski bir arkadaşınız ile hırçın bir çatışmanız varsa, o kişiyi 
bağışlamayı, koşulsuz sevmeyi ve düşmanlığı bırakmayı seçerseniz, diğer kişi 
enkarnasyonunun geri kalanı boyunca kinciliğe tutunmayı seçse bile, siz karmadan 
özgürleşirsiniz. Bu çok özgürleştirici bir anlayıştır ve çoğu insan tarafından karıştırılır.  
 
Karma bize tüm seviyelerde geri döner: fiziksel olarak, duygusal olarak, zihinsel olarak ve 
ruhsal olarak. Bu yaşamda bedenimize nasıl baktığımız, eğer geri dönmek kaderimiz ise, 
sonraki yaşamda sahip olduğumuz fiziksel bedenin ne kadar sağlıklı olduğunu belirler.  
 
Eğer bu yaşamda duygularınızın üstadı olursanız ve huzurlu, sakin, neşeli ve mutlu olursanız, 
sonraki yaşama tekrar enkarne olduğunuz zaman, bir bebek olarak huzurlu, sakin, neşeli ve 
mutlu bir bebek olursunuz. Bazı insanlar "boş sayfa" veya beyaz sayfa fikrine inanır. Bu 
açıkça saçmadır. Doğduğumuz zaman boş sayfalar değiliz. Doğruyu söylemek gerekirse, 
gerçekte çocuklar gibi şeyler yoktur. Sadece bebek bedenlerinde yaşayan yetişkin ruhlar 
vardır. Ortalama bir insanın 200 ila 250 geçmiş yaşamı vardır. Kendi on iki ruh uzantısı olan 
ruhun ortalama 2,000 ila 2,500 geçmiş yaşamı vardır.  
 
Karma ile ilgili bir diğer çok ilginç nokta, ruhsal dünyada lineer zamanın olmadığı anlayışıdır. 
Zaman eşzamanlıdır, her şey aynı anda yaşanır. Geçmiş ve gelecek enkarnasyonlarınız 
gerçekte tam şimdi yaşanıyor. Çünkü şimdi aslında var olan her şeydir.   
 
Aynı zamanda hala enkarnasyonda olan diğer on bir ruhsal uzantınızdan gelen karmik 
sızıntıya sahip olmak mümkündür. Bu sızıntı geçmiş veya gelecekten gelebilir. Bunun bu 
planda anlaşılması çok zor bir kavram olduğunu kavrıyorum. Ben kendim bunu anlamakta 
zorluk çekiyorum. Bu, sol beyniniz yerine sağ beyniniz ile kavramaya çalışmanız gereken bir 
kavramdır.  
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Karmik sızıntı diyelim ki, aslında size ait olmayan deneyimlemekte olduğunuz fiziksel 
semptomlar şeklinde tezahür edebilir. Diyelim ki, ruh uzantılarınızdan biri kendi 
enkarnasyonunda ölüme yakın. Bunu deneyimleyebilirsiniz veya onların karmasının bir 
kısmını fiziksel bedeninizde çalıştırabilirsiniz. Bunu tek bir veya daha fazla ruh uzantınız için 
yapmak isterseniz yapabilirsiniz, ama böyle yapmak için net rehberlik almadıkça bunu çok 
fazla yapmanızı tavsiye etmem.  
 
Onlarla, size çok fazla bel bağlayan bir birbirine - bağımlılık gerçekleşebilir, ki bu iyi 
değildir. Başka bir deneyimde ben kişisel olarak Yükselmiş Üstat Djwhal Khul ile 
birlikteydim. Enerji alanımda sigara dumanı olduğunu söyledi. "Sigara dumanı mı, bu 
imkansız, çünkü ben hiç sigara içmedim." Ona bunun tütsü olmadığından emin olup 
olmadığını sordum, bazen tütsü yakarım. "Hayır, sigara dumanı" dedi. Nedenini daha derin 
araştırdı ve ruh uzantılarımdan birinden geldiğini gördü.  
 
Ruh veya ÜstRuh tarafından yönlendirilen ruh uzantıları kavramını anlamak için, Seth 
kitaplarından "ÜstRuh Yedi'nin Eğitimi" adlı kitabı okumanızı tavsiye ederim. Bu, eşzamanlı 
zaman kavramını ve ruh tarafından yönlendirilen ruh uzantıları kavramını daha iyi anlamanıza 
yardımcı olacaktır.  
 
Bu kitapta daha sonra fiziksel, zihinsel ve duygusal bedenlerimizde kişisel karmamızın kayıt 
cihazları olan üç daimi atom hakkında daha fazla konuşacağım. Üç daimi atom kendi kişisel 
akaşik kayıtlarımız gibi iyi ve kötü karmalarımızın hepsini kaydeder. Bu daimi atomlar aynı 
zamanda karmanın dağıtıcılarıdır. Karmik resimleri kan akışımıza dağıtırlar, bunun endokrin 
bezleri sistemimizde muazzam etkisi vardır. Bu, karma yasasını adil bir şekilde uygulamak 
için Tanrı'nın sisteminin bir parçasıdır.  
 
Karma ile ilişkili bir başka önemli nokta, size sadece kaldırabileceğiniz kadarının 
verilmesidir. Bu ruhunuz veya monadınız (BEN'im Varlığınız, Tanrısal Benliğiniz) tarafından 
kontrol edilir. Eğer insanın tüm karması aynı anda hep birden ona dökülseydi, hiç kimse 
bununla başa çıkamazdı.  
 
Eğer bunalmış hissederseniz yolunuza çıkan karmayı yavaşlatmak mümkündür ve ayrıca eğer 
daha hızlı büyümek isterseniz karmik derslerinizi hızlandırmak da olasıdır. Buna sadece 
ruhunuza, tanrısal benliğinize ve/veya Tanrı'ya dua ederek ulaşılır. Sizin en rahat 
hissedeceğiniz şekilde sizinle çalışmak onların işidir.  
 
İnisiyasyon bölümünde bahsedildiği gibi, tüm geçmiş yaşamlarımızdan ve bu yaşamdan gelen 
tüm iyi karmamız nedensel bedende veya ruhsal bedende saklanır. Bu nedensel bedenin 
oluşturulması yeniden doğuş çarkından özgürlüğe ulaşmanın başlıca gerekliliklerinden biridir.  
 
Aynı zamanda yükselişe ulaşmak için insanın tüm geçmiş yaşamlarından gelen karmasının 
sadece %51'ini dengelemesi gerektiğini kavramak önemlidir. Bu, diğer on bir ruh uzantınızın 
karması değil, kendi kişisel geçmiş yaşamlarınızdır.  
 
Yaşamlarımızda deneyimlediğimiz karmanın çoğunun geçmiş yaşamlarımızdan gelmesi 
gerekmez. Karmanın çoğunu bu yaşamda yarattık. Örneğin, diyelim ki, birisi araba 
kullanırken direksiyonda uyuyakaldı ve ciddi bir araba kazasına neden oldu. Ders, insan aşırı 
yorgun iken araba kullanacak kadar aptal olması olabilir.  
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Buradaki önemli ders, geçmiş yaşamlardan gelen tüm karmanın temelde bilinçaltı 
zihninizdeki ve üç daimi atomunuzdaki programlama olmasıdır. Bunların hepsi, ruhun 
hizmetinde ve koşulsuz sevgide, üç alt bedeninizin - fiziksel, duygusal ve zihinsel bedenler -  
üstadı olmayı öğrenerek bu yaşamda dönüştürülebilir. Bilinçaltı zihninizi ve üç daimi 
atomunuzu tüm negatif programlamalardan tamamıyla temizlemek ve bunların yerine pozitif 
programlamaları yerleştirmek mümkündür.  
 
Karma yasası cinsel ilişki ve gebe kalma sırasında çektiğiniz ruh türüne bile uzanır. Çekilen 
ruh türü büyük ölçüde paylaşılan ve sevişme deneyimi sırasında tezahür ettirilen hislerin ve 
sevginin niteliği ile belirlenir.  
 
Karma ile ilgili olan bir diğer çok ilginç nokta, karmanın kan aktarımı, organ nakli ve hayvan 
organı nakli ile nasıl ilişkili olduğudur. Djwhal Khul eğer mümkünse bunların üçünün de 
tavsiye edilmediğini söyledi.  
 
Örneğin kan naklini alalım. Diyelim ki siz üçüncü derece inisiyesiniz ve ruh birleşmesi 
inisiyasyonunuzu henüz aldınız. Hastaneye gidersiniz ve henüz kendi ruhsal yoluna adım 
atmamış sokaktaki bir insanın kanı size nakledilir. Fiziksel ve ruhsal olarak konuşursak, kan 
sizin titreşimiz ile tamamen uyumsuzdur. Siz aslında onların karmasını kendi kan akımınızda 
dolaştırıyorsunuz. 
 
Organ nakli örneği daha da kötü. Domuz karaciğerini insan bedenine koymak çok daha kötü, 
ki bunu şimdi yapıyorlar.  
 
Evrenin temel yasası realitemizi yaratan şeyin düşüncelerimiz olduğudur. Tüm karma bir 
hisse veya eyleme yol açan bazı kadim düşüncelerde kendi öncülüne sahiptir. Hipnoz altında 
insan geçmiş bir travmayı yeniden deneyimleyebilir, bu gerçek katalizör ve neden hakkında 
içgörüler verebilir.  
 

Geçmiş Yaşamlara ve/veya Gelecek Yaşamlara Uzanan Karma Örnekleri 
 
Araştırmalarımda Edgar Cayce dosyalarını kapsamlı şekilde inceledim ve karma yasasının 
geçmiş veya gelecek yaşamlara uzandığını gösteren bazı büyüleyici vakalar buldum. 
 
İlk örnek geçmiş yaşamında Roma'da yaşayan bir adam. Çok yakışıklı bir adamdı ve şişman 
oldukları ve kendisi gibi yakışıklı olmadıkları için diğer insanları eleştirerek etrafta 
dolaşıyordu. Şimdiki hayatında az çalışan bir hipofiz bezi vardı ve obezdi. Daha önce üç 
daimi atomun kan akışına karmayı salıverdiğinden söz etmiştim, bu endokrin sistemini ters 
şekilde etkiler. Bu, bu sürecin çok iyi bir örneğidir.  
 
Cayce'nin başka bir okumasında bir adam geçmiş yaşamında birini bıçaklayıp öldürmüştü. Bu 
yaşamında lösemiden sıkıntı çekiyordu. Başka benzer bir okumada bir adam birini öldürmüştü 
ve bu hayatta kansızlık ile kendi kanı azalıyordu.  
 
Sekiz yaşındaki bir oğlan çocuğunun anne babası kronik yatak ıslatma problemi için onu 
Edgar Cayce'ye götürdüler. Yatak ıslatmanın Salem, Massachusetts'te cadıları yargılama 
sırasında  geçmiş yaşamdan gelen karmik bir ders olduğu ortaya çıktı. Cadıları suyun altına 
batırıp metafizik inançları için onlara işkence eden adamlardan biriydi. Sekiz yaşındaki oğlan 
çocuğu, insan kardeşine yanlış davranmaktan derine gömülmüş bir suçluluk yaşıyordu, bu 
yatak ıslatma şeklinde tezahür ediyordu. 
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İki farklı okumada epilepsinin nedeni geçmiş yaşamda psişik güçlerin kötüye kullanılmasıydı 
ve bir diğer okumada cinselliğe fazla müsamaha göstermekti. Zenci bir çift Cayce'yi görmeye 
gitti ve neden bu ırkçı toplumun içinde olduklarını sordu. En son geçmiş yaşamlarında 
ABD'nin Güneyinde büyük bir çiftlikleri olduğu ve zencilere kötü davrandıkları ortaya çıktı. 
Bu bana İsa'nın söylediklerini hatırlattı, "sana nasıl davranılmasını istiyorsan, başkalarına aynı 
şekilde davran." Yasa aynen bu şekilde işliyor. 
 
Bir arkadaşımın suda yüzme korkusu vardı. İki farklı psişik ayrı ayrı ona Titanik'in batışında 
öldüğünü söylediler. Bu aynı arkadaşın bu hayatta başlıca ilgi alanları sanat, müzik ve 
Amerikan yerlileridir. Aynı psişik bunu bilmeden, ona son üç geçmiş yaşamında ünlü bir 
sanatçı, müzisyen ve Amerikan yerlisi olduğunu söyledi.  
 
Bir kadının bıçaklardan korkması İran'daki yaşamı ile ilgiliydi, istilacı güçler ona saldırıp 
bıçaklayarak öldürmüşlerdi. Başka bir okumada bir adamın çok ağrılı kalça durumu vardı, 
doktorlar kemik kanseri olduğunu söylemişlerdi. Cayce bunun Roma'daki geçmiş bir 
yaşamdan gelen karmik bir durum olduğunu söyledi, bu adam Coliseum arenasındaydı. Bu 
adam dövüşmekte olan insanlardan birinin ıstırabına kahkahalarla gülüyordu. 
 
Başka bir okumada, bir adam ciddi doğuştan katarakttan ıstırap çekiyordu. Cayce bunun 
İran'daki geçmiş bir yaşamdan geldiğini söyledi, bu adam diğer kabile üyelerini kızgın 
demirler ile kör eden barbarların kabilesindeydi.  
 
Cayce ürtikere garezin, kin beslemenin ve insafsız düşüncelerin neden olduğunu söyledi. 
Ayrıca komşusundan nefret edenlerin mide ve karaciğer problemleri olacağını söyledi.  
 
Başka bir okumada bir çocuk bir yaşındayken çocuk felci yaşıyordu. Her iki bacağı sakattı ve 
her iki ayağının büyümesi durmuştu. Cayce, bunun bir Atlantis enkarnasyonundan geldiğini 
söyledi, orada emirlerini izlemeleri için insanların uzuvlarını ve bedenlerini güçsüzleştirmek 
için uyuşturucular ve hipnoz kullanıyordu.  
 
Bir başka büyüleyici Cayce okuması bir adamın neden zencilerden nefret ettiğini anlatıyor. 
Adam bir Nazi ve Ku Klax Klan üyesi idi. Zencilerin hayvanlara benzediğini söylüyordu. 
Açıkçası bu adam bir okuma için gelmemişti, birisi bir insanın nasıl bu kadar nefretle dolu 
olabileceğini sormuştu. Bu ruhun, geçmiş yaşamda Fenikeli olduğu ortaya çıktı, sanırım M.Ö. 
500 idi. Görünüşe göre Fenikeliler ile Kartacalılar arasında bir savaş vardı ve adam yakalandı 
ve gemilerden birinde esir edildi.  
 
Gemiler Ben Hur filmindeki gemilere benziyordu, ayaklarını güvertenin altına zincirlediler ve 
kürek çektirdiler. Zenci bir adam davul çalıyordu ve tüm esirler davulun ritmine uymak 
zorundaydı. Bir başka zenci adam doğru ritme uymayan esirlere vuruyordu. Bu adam 
görünüşe göre gemiden gemiye aktarılarak, kürek çektirilerek ve sürekli dövülerek otuz yıl 
yaşadı. Bu hayatta bu, karmik sızıntının iyi bir örneğidir. O yaşamda o kadar çok nefret 
oluşturmuştu ki, tekrar enkarne olduğunda bu nefret ortaya çıktı. 
 
Başka bir okumada, bir adam deforme olmuş fiziksel bedende doğmuştu. İnsanlar her zaman 
neden bir insanın kutsandığını ve başka bir insanın lanetlendiğini merak ederler. Geçmiş 
yaşamda bu ruhun Roma yanarken lir çalan bir Roma imparatoru olduğu ortaya çıktı. Bu 
yanlış yola sevk edilmiş ruh o yaşamda o kadar çok kötü karma oluşturmuştu ki, deforme 
olmuş bir bedene sahip olarak bir hamlede bu karmayı dengelemeyi seçmişti.  
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Başka bir okumada bir kadın hayvanlardan çok korkuyordu. Bu korku Roma'daki bir 
deneyimden geliyordu, bu kadının kocası arenalardan birinde vahşi hayvanlarla 
dövüştürülüyordu.  
 
Başka bir kadın dokuz yıldır evliydi ve çok tatlı ve sevgi dolu bir kocası vardı. Kadın hala 
cinsel ilişkiye girmekten korkuyordu. Geçmiş bir yaşamda Haçlı Seferleri sırasında kocası 
onu bekaret kemeri ile kontrol ediyordu, bu kocasından nefret etmesine neden olmuştu. Bu 
karmik ders hala çözülmemişti.  
 
Aşırı adet kanamasına neden olan endokrin bezi rahatsızlıkları olan bir kadın Edgar Cayce'yi 
görmeye geldi, bu onun okula gitmesini imkansız kılıyordu ve aşırı depresyona ve sinir 
bozukluğuna yol açmıştı. Cayce, geçmiş yaşamında kadının 14 ncü Louis zamanında bir 
Fransız manastırında rahibe olduğunu söyledi. Haşin, soğuk ve insan zayıflığına karşı çok 
hoşgörüsüz idi. Kutsal kitabın düz anlamını anlıyordu. Üstünlük taslıyordu ve başkalarına 
karşı çok hoşgörüsüz idi. 
 
Başka bir okumada bir kadın evlenemiyordu. Cayce ona bu ihtiyatının Haçlı Seferleri 
sırasında geçmiş yaşamından kaynaklandığını söyledi, kocası onu terk etmişti. Başka bir 
kadının anormal bir utangaçlığı vardı ve arkadaş edinemiyordu. Bunun Fransa'daki bir 
yaşamdan kaynaklandığı ortaya çıktı, çok yetenekli ve güzeldi, ama kocasının kıskançlığı 
onun her doğal dürtüsünü soğuk ve acımasız zorbalıkla baskılamasına neden oluyordu.  
 
Başka bir okumada bir doktorun belirgin çok az konuşan bir doğası vardı. Cayce bunun bir 
Quaker (bir Hristiyan mezhebi) olarak sessizliği uyguladığı geçmiş bir yaşamdan geldiğini 
söyledi. Başka biri sağırdı. Bu, onun geçmiş yaşamda kulaklarını  başkalarının ıstıraplarına 
kapatmasından kaynaklanıyordu. Başka birinin sindirim problemleri vardı, buna 
açgözlülüğün, oburluğun olduğu geçmiş bir yaşam neden oluyordu.  
 
Bir sinema filmi yapımcısının çocuk felci vardı. Bu, Roma'daki bir hayattan geliyordu, orada 
Roma'daki Coliseum'daki dövüşlerde ölüme direnmedikleri için başkaları ile dalga geçiyordu 
ve alay ediyordu. Başka bir okumada bir adam rahip olmak isteyen bir eşcinsel idi. Bu onun 
için büyük bir kafa karışıklığı ve çatışmaya neden oluyordu. Geçmiş bir yaşamda Fransa 
mahkemesinde yergici ve dedikoducu biriydi, mahkemenin eşcinsel skandallarını karikatür 
yeteneğiyle teşhir etmekten özellikle zevk alıyordu.  
 
Bu yaşama taşınan kötü karmanın bir çok örneklerini verdim. Karma aynı zamanda pozitif 
doğada olabilir. Örneğin, Mozart beş yaşındayken piyano konçertolarını nasıl yaratıyordu? 
Önceki yaşamlarda ünlü bir müzisyen olduğu dört veya beş yaşamı vardı.  
 
Bu makaleyi okuyan her biriniz nasıl sağlıklı bir beden aldınız ve batılı bir ülkede 
büyüdünüz? Açlık çeken bir Somali'li olabilirdiniz ya da Çin'de büyüyebilirdiniz veya 
özgürlüğe sahip olmanıza izin verilmeyen binlerce başka yerde olabilirdiniz.  
 

Djwhal Khul - Karma ve Yeniden Doğuş Yasası Üzerine 
 
Bu bölümü Alice Bailey'in "Mesih'in Yeniden Ortaya Çıkması" adlı kitabında Djwhal Khul 
tarafından verilen 13 ifade ile bitirmek istiyorum. Bu 13 ifade tüm sürecin iyi bir özetini 
sunuyor. 
 
1. Yeniden Doğuş Yasası gezegendeki harika bir doğal yasadır.  
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2. Bu bir süreçtir, Evrim Yasası altında oluşturulur ve ilerletilir.  
3. Neden ve Sonuç Yasası ile yakından ilişkilidir ve bu yasa tarafından koşullandırılır.  
4. Bu, insanların düşüncesiz materyalizmin en kaba formlarından, insanın Tanrı'nın 
Krallığının bir üyesi olmasını sağlayan ruhsal mükemmellik ve zeki algıya ilerlemesini 
sağlayan ilerleyici bir gelişim sürecidir.  
5. İnsanlar arasındaki farklılıkların nedenini açıklar - Neden ve Sonuç Yasasıyla bağlantılı 
olarak (Doğuda Karma yasası olarak bilinir) - yaşamla ilgili durumlar ve tutumlardaki 
farklılıkların nedenini açıklar.  
6. Ruhun irade veçhesinin ifadesidir ve herhangi türde bir kararın sonucu değildir; sonraki 
gerekli derslerin öğrenileceği uygun fiziksel, duygusal ve zihinsel bedenleri seçen ve 
oluşturan, enkarne olan ruhtur.  
7. Yeniden Doğuş Yasası ruhsal planda faaliyete geçer. Enkarnasyon zihinsel planda ruh 
seviyesinden motive edilir ve yönetilir.  
8. Ruhlar gruplar halinde, dönemsel olarak, yasa altında ve Tanrı ve diğer insanlarla doğru 
ilişkilere ulaşmak için enkarne olurlar.  
9. Yeniden Doğuş Yasası altında ilerleyici bireyin ruhsal güçlerinin farkında varması büyük 
ölçüde "insan kalbinde nasıl düşünüyorsa, öyledir" zihinsel prensibiyle koşullandırılır. Bu 
kısa sözlerin en dikkatli şekilde düşünülmesi gerekir.  
10. Yeniden Doğuş Yasası altında, insan yavaşça zihnini geliştirir, sonra zihin hisleri, 
duygusal doğayı kontrol etmeye başlar ve en sonunda insan için ruhu ve onun doğasını ve 
ortamını ortaya çıkarır.   
11. Gelişiminde bu noktada, insan Geri Dönüş Yoluna yürümeye başlar ve kendisini giderek 
(bir çok yaşamlardan sonra) Tanrı'nın Krallığına yönlendirir.  
12. Gelişmiş zihniyet, bilgelik, uygulamalı hizmet ve anlayış vasıtasıyla, insan ayrı benlik için 
hiç bir şey istememeyi öğrendiği zaman, alt üç dünyadaki yaşam arzusunu bırakır ve Yeniden 
Doğuş Yasasından özgürleşir.  
13. O şimdi grup bilinci içindedir, ruhsal grubunun ve her türdeki ruhların farkındadır. Mesih 
benzeri bir mükemmellik aşamasını elde etmiştir.  
 
(Çeviri: Saffet Güler)  
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