
	   	   	  

 
Mucizeler Kursu 

Mucizeler Kursu tüm dünyada geniş yankı uyandırmış spritüel bir öğretidir. 
Kurs, zihnin özgürleşmesi üzerine tasarlanmıştır. Günümüzde; Şimdinin Gücü 
kitabının ve daha pek çok popüler spritüel kitabın yazarı Eckhart Tolle, Sevgiye 
Dönüş kitabı ile bestseller listelerinde çok uzun süre kalmış Marianne Williamson, 
küresel tanınırlığıyla Oprah Winfrey gibi dünyaca ünlü yazarlar ve düşünürler, 
Mucizeler Kursundan ilham almış ve bir çok alanda kursun bakış açısını 
kullanmışlardır.  

 Kurs, Zen öğretisine benzer bir şekilde adım adım ilerlemekte ve bilinç 
dönüşümü için çok detaylı özel çalışmalar içermektedir. Bir yıl boyunca her gün 
uyguladığınız uygulamalar sayesinde geçmiş düşünce kalıplarını ve duygusal 
molozları temizliyorsunuz. Bu sayede ego kimlikleri ortadan kalkıyor ve hakiki 
Benliğimizle buluşuyoruz. Kurs süreci uygulamaya dayanır ama teorik altyapı, 
öğretmen-öğrenci ilişkisi ile kuruluyor ve böylece uygulama süreciniz destekleniyor.  

Kurs zihninizi tam bir dönüşüme uğratarak her şeye karşı yaklaşımınızı 
değiştirmektedir. Kursun çalışma süreci bir yıldır. 365 ders vardır ve her ders her 
güne uygulanır. Bu şekilde zihniniz, geçmişin ağırlıklarından geleceğin yüklerinden 
kurtulur ve derin bir özgürlük ve neşe deneyimlersiniz. “Anda” olmak demek aslında 
zihninizin tüm korku düşüncelerinden arınmış olduğu, mucizelerin görünür olduğu 
zihinsel bir haldir. Kurs, kendisini sevgiye dönüş olarak tanımlamaktadır. Aslında 
sevgiye dönüş, Öze dönüştür. 

 Kurs hakkında çeşitli yorumlar ve kişisel görüşler vardır. Kursun hiçbir din, 
ırk, kültür veya düşünce sistemi ile ilişkisi yoktur. Tamamen bağımsız bir bilgi 
kaynağıdır. Herkesi, her şartta ve sorgulamaksızın kabul eden bir yapıya sahiptir. 
Çünkü bilgi özgür, kelimeler tamamen kişiseldir. 

Kurs Süreci: Mucizeler Kursu 365 ders içeriyor ve her ders bir gün için 
tasarlanmıştır. Dolayısıyla kursumuz 1 yıl sürecek. Her hafta Pazartesi günleri akşam 
19.00 ile 21.00 saatleri arasında yapılacak. Kaçırdığınız veya dinleyemediğiniz 
dersleri ses kaydı üzerinden internetten size gönderilecek adres üzerinden takip 
edebileceksiniz. Ayrıca işiniz olduğunda ve bu gibi durumlarda ders kaçırmış 
olmayacaksınız. Her hafta yapılacak dersler bir haftanın tüm derslerini içeriyor. 

 



	   	   	  

Kursun yazılış tarihi;  
Kursun yazılış süreci 1965 Ekim ve 1975 Mayıs ayları arasında gerçekleşmiştir. Kurs, 
ikisi de psikiyatr olan Dr. William Thetford ve Dr. Helen Schuman tarafından 
yazılmıştır.  

1965 yılında Helen Schucman duyduğu sesleri yazmaya başlar. Helen bu 
sesleri bir anda duymamıştır. Bir süredir onu rahatsız eden bir iç konuşmayı kaleme 
almaya karar vermiştir. Helen, aslında bu konuşmanın, zihninde duyduğu sesten öteye 
“gördüğü kelimelerden” oluştuğunu ve yazdığı şeyin gördüğü bu kelimeler olduğunu 
söylemiştir.  

İlk başta aldığı bilgilerin çoğu, üzerinde çalıştığı, beyin kanseri olan bir 
meslektaşını nasıl iyileştireceğine yönelik bilgilerdi. Fakat daha sonra duyduğu ses ile 
sohbet ederek, ona gelen mesajları daktilo etmeye başlamıştır. Bir süre sonra 
meslektaşı olan Bill, ona yardım etmeyi önerir ve Helen kelimeleri Bill’e okur, o da 
yazar. 

Kurs şu şekilde başlar; “Bu kurs, Mucizeler Kursudur. Lütfen not alın. 
Mucizeler arasında ilk bilinmesi gereken şey, hiçbir mucize arasında zorluk farkı 
olmadığıdır.” Daha sonradan editörlükten geçmiş ve düzeltmelere maruz kalmış 
metinde bu şekilde başlamaz fakat bunlar da ifade edilmiştir.  

 Helen Schucman, vefatından önce kursu İçsel Huzur Vakfına (Foundation For 
Inner Peace) verir. Daha sonra kurs bir şekilde milli kütüphane arşivlerinde yer alır. 
Fakat bir gün esrarengiz bir şekilde Kurs ile ilgili materyaller kopyalanıp internette 
yayınlanır ve bu şekilde kurs popüler olmaya başlar.  

 

Kursun Giriş Bölümü: 

Bu kurs, mucizeler kursudur. Seçmeli ders değildir, sınıfı geçmek için 
alınması zorunludur. Gönüllü olan şey sizin onu alma zamanınızdır. Özgür iradeniz 
vardır ama bu, kursun içeriğini sizin oluşturacağınız anlamına gelmez. Size verilen 
zaman diliminde ne kadarını alacağınızı seçme hakkınız olduğu anlamına gelir. 

Kurs, sevginin anlamını öğretmeyi amaçlamaz çünkü o, öğretilebilecek her 
şeyi aşar. Fakat bu kurs, sevginin sürekli olarak var oluşunun farkına varabilmenizin 
önündeki engelleri kaldırır. Sevgi farkındalığı sizin doğal mirasınızdır. Sevginin tersi 
korkudur. Fakat her şeyi kapsayanın karşıtı olamaz. 

Bu yüzden bu kurs şu şekilde özetlenebilir: 

Gerçek olan tehdit edilemez. 

Gerçek olmayan var olamaz. 

Burada Tanrı’nın huzuru yatar. 

 



	   	   	  

MUCİZELER KURSU ÇALIŞMA KİTABI 
 

GİRİŞ 
 

 
Egzersizlerin anlamlı olması için teorik bir temel gereklidir. Metin, bu temeli 

oluşturmak içindir. Yine de amaca ulaşmayı mümkün kılacak olan, egzersizlerin 
uygulanmasıdır. Eğitilmemiş zihnin bir sonuca ulaşması mümkün değildir. Bu 
egzersizlerin amacı, Kursun ileriye sürdüğü düşünceler seviyesinde düşünmek üzere 
zihninizi eğitmektir.  
 Egzersizler çok basittir. Birkaç dakika yeterlidir. Egzersizleri nerede ve ne 
zaman yaptığınız da önemli değildir. Hazırlanma istemezler. Sayıları vardır 1’den 
365’e kadar. Eğitim süreci 365 gündür. Günde bir dersten fazlasını yapmanıza gerek 
yoktur.  
 Bu egzersizlerin amacı zihnin dünyadaki her şeye karşı bakış açısını 
değiştirmek üzere eğitilmesidir. Çalışma kitabı iki bölümden oluşmaktadır. Birincisi 
şu andaki görüşünüzü iptal etmek, ikincisi de gerçek görüşün tekrar kazandırılması 
üzerinedir. Her egzersizin bir gün içerisinde birkaç kez tekrarlanması önerilir. 
Özellikle de bu tekrarların farklı yerlerde ve zamanlarda hatta mümkünse gününüzün 
uzun bir zamanını harcadığınız olaylar üzerine yapılması daha etkili olacaktır. Amaç, 
dersleri genelleyecek şekilde zihni eğitmektir. Böylece, anlayacaksınız ki her ders her 
durum için ‘eşit derecede uygulanabilir’dir.  
 Aksi söylenmedikçe dersler, gözler açık bir şekilde yapılmalıdır çünkü amaç 
nasıl görüleceğini öğrenmektir. Süreç içerisinde geçerli olan tek kural, egzersizlerin 
mümkün olduğunca spesifik unsurlar üzerinde yapılmasıdır. Her ders, kendinizi 
içinde bulduğunuz her duruma ve bu durum hakkındaki tüm düşüncelerinize 
uygulanabilir. Her günün egzersizleri, tek bir merkezi düşünce etrafında toplanacak 
şekilde planlanmıştır ve egzersizler de bu düşünceyi spesifik bir alana uygulanacak 
şekilde yapılmalıdır. Herhangi bir durumla karşılaşınca günün düşüncesinin bu 
duruma uygulanamayacağına karar vermediğinizden emin olun. Egzersizlerin amacı, 
ana düşüncenin her zaman, her şeye uygulanabilirliğini gittikçe artırmak olacaktır. Bu 
fazladan gayret gerektirmez. Sadece düşünceyi uygularken bazı istisnalar yapmamaya 
özen gösterin.  
 Bazı düşüncelere inanmakta zorlanabilirsiniz, bazıları da sizi tetikleyebilir. 
Önemli değil! Sizden istenen yalnızca bu düşünceleri bakış açınıza uygulamanız. 
Kullanıldıkları zaman size anlamlı gelecektir ve doğruluklarını uygulandıktan sonra 
fark edeceksiniz. Sadece şunu hatırlayın; bu düşüncelere inanmanız gerekmez, onları 
kabul etmeniz gerekmez ve hoş karşılamanız da gerekmez. Hatta bazılarına aktif bir 
şekilde karşı çıkabilirsiniz. Bunların hiçbiri önemli olmayacaktır. Bu onların etkisini 
azaltmaz. Fakat egzersizlerin verdiği düşünceleri uygularken istisnalar yapmamaya 
özen gösterin. Düşüncelere tepkiniz ne olursa olsun onları kullanın. Bundan fazlası 
sizden beklenmemektedir. 
 
 
 
 



	   	   	  

Ders 1 
 

“Bu odada (sokakta, pencereden, yerde) gördüğüm hiçbir şey  

bir anlam ifade etmiyor.” 

 
 

Şimdi yavaşça çevrenize bakın ve spesifik olarak gördüğünüz her şeye bu 

düşünceyi uygulamaya başlayın; 

 

“Bu masa hiçbir anlam ifade etmiyor” 

“Bu sandalye hiçbir anlam ifade etmiyor” 

“Bu el hiçbir anlam ifade etmiyor” 

“Bu ayak hiçbir anlam ifade etmiyor” 

“Bu kalem hiçbir anlam ifade etmiyor” 

 

Sonra yakın çevrenizden biraz daha uzağa bakın ve bu düşünceyi daha geniş 

bir alana uygulayın; 

 

“Bu kapı hiçbir anlam ifade etmiyor” 

“Bu vücut hiçbir anlam ifade etmiyor” 

“Bu lamba hiçbir anlam ifade etmiyor” 

“Bu işaret hiçbir anlam ifade etmiyor” 

“Bu gölge hiçbir anlam ifade etmiyor” 

 

 Bu ifadeler belirli bir sırayla sıralanmış değildirler. Ve uygularken 

gördüğünüz şeyler ne olursa olsun, istisna olmadan her birine rastgele uyguladığınıza 

emin olun. Egzersizin amacı budur. Bu ders sadece gördüğünüz şeylere 

uygulanacaktır. Bu düşünceyi gün içerisinde uygularken ayrımcılık yapmadığınızdan 

emin olun. Bu düşünceyi gördüğünüz her şeye topluca uygulamaya çalışmayın. Bu 

egzersizler bir ritüel değildirler. Sadece hiçbir şeyi istisna olarak atlamadığınızdan 

emin olun. Bu düşüncenin uygulanması söz konusu olduğunda her şey aynı statüdedir.  


