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VI

EDİTÖRDEN

Sevgili okuyucular,
Şu anda elinizde tutmakta olduğunuz bu kitabın sayfalarını çe-

virmeye başlamadan önce, kısa bir süre için, zamanı geriye almanızı 
ve kitapla karşılaşmadan önce nasıl bir ruh hali içerisinde olduğunu-
zu, neler yaptığınızı ve nelerden konuştuğunuzu düşünmenizi rica 
ediyorum... Bunu tespit etmeniz önemli, çünkü kitabın hayatınıza 
neden ve hangi amaca hizmet etmek için girdiğini daha kolay anla-
manızı sağlayacaktır.

Kitapla buluşmadan önce hangi soruların, çıkmazların cevabı-
nı arıyordunuz? İş ya da evlilik hayatınız mı iyi gitmiyordu? Moti-
vasyona mı ihtiyacınız vardı? Çok şey üretmek istiyor ama bir türlü 
nereden başlayacağınızı bilemiyor muydunuz? Kendinizi değersiz 
ve çekilmez mi hissediyordunuz? Bırakmaya çalıştığınız bağımlılık-
larınız mı vardı? Devam etmekte olan bir türlü çözemediğiniz sağ-
lık problemleriniz mi vardı? Artık yeter deme noktasına geldiğiniz 
sorunlarınız mı vardı? Nerede, kiminle idiniz? Ne yapıyordunuz? 
En son hangi konuda konuşuyor veya tartışıyordunuz? Ağzınızdan 
dökülen son cümleler nasıldı? Bütün bu sorular ve daha birçokla-
rı sizin bu kitaba neden ulaştığınızı anlamanızı sağlayacak ipuçları 
içermektedir.

Cevapları bulabilmeniz ve düşüncelerinize yön verebilmeniz 
için bu kitabın sihirli basamaklarına giden yol evren tarafından sizin 
önünüze şu andan itibaren açılmış durumda, devam ederseniz oku-
maya bunu göreceksiniz.

Vücudumuzun ruh, beden ve zihin üçlüsünün üzerinde durdu-
ğunu öğrenebilmek sadece düşünce yönümüzü değiştirmekle kal-
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mayacak, her şeyin, hastalıklarımız da dahil üstesinden gelmemizi 
sağlayacaktır.

Bu kitap sayesinde gerçekten hissedebilmeyi, görebilmeyi hatta 
duygu ve düşüncelerinizi kontrol ederek gerçek hayatınızı bunlar-
dan filizlendirmeyi, olumlamalar yapmayı, düşünceleri kelimelere 
dökmeyi ve tekrar tekrar ifade edebilmeyi, hayatınızdaki her tür zor-
lukla, hastalıklarınızla mücadele edebilmeyi öğrenebilirsiniz.

Okuyun ve görün…

Bana düşen son bir görev daha var: Deneyimlerini bize akta-
ran ve bu kitabı bizlerle buluşturan Sayın Valeriy Sinelnikov’a, kitabı 
hem çevirerek Türkçeye kazandıran hem de benim kitapla tanışma-
ma öncülük eden Sayın Esmira Mehdiyev’e sonsuz teşekkür etmek.

Doç. Dr. Demet Alaygut 
ORCID: 0000-0002-2164-4652

İzmir, 2015

alaygutdemet@gmail.com
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OKUYUCU YORUMLARI

Hayatımızın sorumluluğunu almak nedir? Yargılamadan sev-
mek. Tanrı’nın yarattığı bütün mucizeleri olduğu gibi kabul etmek. 

Valeriy Sinelnikov, “Hastalığını Sev” kitabi ile yeni bakış açıları 
kazandırırken, severek ve anlayarak hayatımızdaki düğümlerin çö-
zülebileceğini hatırlattı.

Prof. Dr. Gökhan Akbulut
----------------------------------------------------------------------
Gün olur sorular büyür içinizde, hele hastalık zamanlarınday-

sanız, ya da yaşamınızda değişmesi gereken durumlara sahipseniz, 
yeni başlangıçlarınız varsa ve yolunuzu tam tayin edemiyorsanız. 

Yaşamı, kendinizi, hissettiklerinizi anlama, bilinçaltınızın söy-
lediklerini duyma ve kendinizi onayla(t)ma ihtiyacınız varsa, güve-
nilir ve samimi yol arkadaşları, rehber dostlar ararsınız. Anladım ki, 
eğer gerçekten inanırsak ve hazırsak o güvenilir yol arkadaşları ile 
buluşmamız da zamanı geldiğinde mümkün oluyormuş.

Periton CA ile başlayan şifa arayışı sürecimde,  hastalığımla ba-
rış imzalama zamanlarımdı. İçimde büyüyen ve içten içe beni zorla-
yan sorularıma cevap arıyordum. Bir sosyal medya hesabı üzerinden 
küçük bir alıntı ‘merhaba cevabın ben olabilir miyim’ dercesine, sa-
tırlarına aradığım cevapları ve adeta duygularımı sığdırmıştı. 

İşte o alıntı ‘Valeriy Sinelnikov’a’ aitti ve ‘Hastalığını Sev’ kita-
bıyla buluşturdu beni. 

Kendi içinizde, yaşamda ve / veya hastalıklara bakış açınızda 
dönüşümü yaratacak cesarete sahipseniz, eminim ki siz de bu kitapla 
buluştunuz ve şimdi bu satırları okuyorsunuz... 

Valeriy Sinelnikov’a, birikimi ile şifa sürecime kazandırdıklarına, ha-
tırlatmalarına, “Hastalığını Sev” kitabıyla, yol arkadaşlığı ve rehberliğine,

Kitap sayesinde tanıştığım, değerli çevirmen ve editörlerine de 
ayrıca gönül dolusu teşekkür ederim.

Sevgilerimle.
Evren Balgöz
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TEŞEKKÜR

Sevgili okurlar, öncelikle bize göndermiş olduğunuz yorumla-
rınızdan dolayı sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Doktor 
Sinelnikov’un yazmış olduğu “Bilinçaltı Sırları” serisinin ilk kitabı, 
benim ise sizler için çevirmiş olduğum bu ikinci kitabı sizlere sun-
maktan sonsuz mutluluk duyuyorum.

Bu kitabın sizlerle buluşmasında emeği geçen herkese şükran-
larımı sunuyorum. Derin teoloji ve felsefi bilgileri ile bana desteği-
ni esirgemeyen Doç. Dr. Mehmet Kasım Özgen’e ve bu çalışmamda 
bana yakından eşlik eden sevgideğer arkadaşım Doç. Dr. Demet 
Alaygut, ilgi ve sevgileri ile bana cesaret veren yakınlarım ve meslek-
taşlarıma en içten sevgi ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Kitabın hazırlanmasında ve 3. baskısında emeği geçen bütün 
ekibe, yayınevine ayrıca teşekkür ediyorum.

Dr. Öğr. Üyesi Esmira Mehdiyev 
ORCID No: 0000-0002-1779-4682
Sivas, 2021

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Bölümü Öğretim Üyesi 
İletişim: esmiramehdiyev@hotmail.com
emehdiyev@cumhuriyet.edu.tr
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BİRİNCİ KİTAP

ÖN SÖZ

Sayın okuyucu,

Bu kitabım, ben henüz tıp fakültesinde öğrenciyken başladığım 
çalışmalarımın bir sonucudur. Bu kitap, insan organizmasının ge-
çirdiği hastalıkların derin nedenleri hakkında sizlere bilgi verecek, 
nedenleri kendi başınıza teşhis etmenizde, hastalıkları kısmen de 
olsa ilaçsız tedavi etmenizde ve hatta çoğu zaman onları önlemeniz-
de bile size yardım edecektir.

Bir doktor adayı olarak üniversitede şunu öğretmişlerdi: “Has-
tayı tedavi etmek için hastalığın nedenlerini bulup onları ortadan 
kaldırmak gerekir.” Zira ne üniversitede aldığım altı yıllık eğitim sü-
resince ne de eğitim sonrası gördüğüm iki yıllık staj süresince bu 
hastalıkları ortaya çıkaran nedenler hakkında kimse beni bilgilen-
dirmedi. Ben, sadece modern tıbbın bunu bilmediğini düşünmekle 
yetindim. Modern tıp nedenleri arıyor. Ve de uzun zamandan beri 
arıyor. Fakat henüz bulabilmiş değil. Bu durumda ortaya bir çelişki 
çıkıyor! Bir taraftan hastayı tedavi etmek için hastalığın nedenlerini 
bilmek gerekliliği, öte yandan ise bu nedenlerin tıp tarafından bilin-
memesi. Bu durum bizi şu sonuca ulaştırıyor ki modern tıp sadece 
hastanın acılarını dindiriyor, hastalığı ortadan kaldırmıyor.

Ama ben bu nedenleri bilmek istiyordum. Artık resmi tıbbın 
yüzyıllardan beri adım atmaya tereddüt ettiği bu yolda ben bilgilen-
mek için yola koyuldum. Daha sonraları hastalıkların tedavisinde 
yıllardan beri modern tıbbın durumunun çok az ilerlediğini ve hatta 
bir bakıma daha da kötüye gittiğini fark ettim. Modern tıbbın bu 
nedenleri tam da doğru yerde aramadığını anlamaya başladım. Has-
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talığa ve hastaya olan yaklaşım doğru değildi. Eğer bir mide ülseri 
hastane ortamında tedavi edildikten sonra tekrarlıyorsa bu demekti 
ki hastalık belli bir süre için ortadan kalkıyor. Eğer isilik, hormon 
içeren bir merhemin sürülmesi ile yok oluyorsa ve bir süre sonra 
tekrarlıyorsa o zaman buna tedavi denemez. “Tedavisi olmayan” diye 
tabir edilen (kanser, sedef hastalığı, şeker hastalığı, koroner arter 
hastalığı, skleroz, epilepsi vb.) ne kadar hastalık mevcut?

Farklı yollar arıyordum. Otlarla ilgilendim. Halk arasında kabul 
görmüş halk tababeti reçetelerini ve hastalıklarla ilgili ortaya çıkan 
belirtileri topladım. Bir süre çok tanınmış halk şifacıları ile çalıştım. 
Biyolojik alanın etkileri ile ilgilendim. Ama bunlar da beni tama-
men tatmin etmedi. Tüm bunlarda temel bir şeyin eksik olduğunu 
hissettim. İnsana ve hastalığa etki eden bilindik metotları kendinde 
birleştiren ortak bir modelin olması gerekiyordu. Bundan sonra ho-
meopati ile ilgilendim ve üniversiteyi bitirdikten sonra homeopat−
doktor olarak çalışmaya başladım.

Homeopati beni özel bir tıp alanı olarak ilgilendirdi. Bu alanın 
prensiplerinden biri, hastalığı bastırmak değil, organizmada denge 
yaratmaktı. Hastaya ve hastalığa olan yaklaşımı kendine özgü ve eş-
sizdi. Tüm bunların ötesinde bütün ilaçlar doğal hammaddelerden 
(otlar, mineraller, zehirler, böcekler, hayvan atıkları, insan hastalığı 
ürünleri) hazırlanmaktaydı. Bu şekilde hazırlanmış bir ilacın kulla-
nımı ile yan etki veya bağımlılık oluşması ise olasılık dışıydı. Ho-
meopatinin temel metotlarının yaratıcısı olan Samuel Hahnemann 
çağının iki yüzyıl ilerisindeydi.

Homeopati ile çalışarak hastalıkların tedavisindeki başarıları-
ma seviniyordum ve bu modele hayran kalıyordum. Modern tıbbın 
tedavi edemediği hastalıkları tedavi etmem bana şevk veriyordu. 
Fakat talihsiz durumlar da oldu. Bu durumlarda hastaların davra-
nışlarını dikkatlice incelemeye başladım ve bazen hastalıkların in-
sanlar için belli bir takım fonksiyonlar yarattığını anladım. Bazen bu 
fonksiyonlar apaçıktı, bazen ise gizliydi. Psikolojiyi ve psikoterapiyi 
öğrenmeye başladım, hipnoz konusunda uzmanlaştım. “Zarar ver-
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me!” buyruğuna dikkat ederek insanın bilinçaltı ile ilgili araştırma-
lar yaptım.

Giderek hastalıkların oluşma nedenlerinin insanın dışında değil 
içinde saklandığı kanısına vardım. Aslında insanlar kendi hastalık-
larını kendileri yaratıyordu. Farklı vakaları yüzlerce ve yüzlerce defa 
uygulamada inceledim ve her defasında gıda, iltihap ve benzeri dış 
etkenlerin hastalığın gelişmesi için sadece bir zemin oluşturduğu-
na ikna oldum. Bunlar veya diğer hastalıkların gelişimini belirleyen 
bir şeylerin insanın içinde derinlerde olduğuna inandım. Ayrıca bu 
hastalıkların psikolojik veya bedensel olmasının da bir önemi yoktu. 

O zamanlar R. Bendler’in ve J. Grinder’in Nörolinguistik Prog-
ramlama (NLP) ve Ericksonian Hipnoz hakkında çıkmış olan ki-
tapları tahminlerimi doğruladı ve onlar daha başarılı araştırmalar 
yapmam ve hastalıkları tedavi etmem için bana çok özel kaynaklar 
sağlamış oldular. Aynı zamanda Louise Hay, S. Grof, S. Lazerev, B. 
Jikapençev, G. Şatalov, K. Kastaned ve birçok yazarın Zen−Budizm, 
Sufizm, Yoga ve Daosizm hakkında yazdıkları kitaplar beni güçlü bir 
şekilde etkiledi.

Aklımda bir model şekillenmeye başladı. Ben onu “insan bi-
lincinin yeni modeli ve bilinçaltı programlama” diye adlandırdım. 
“Yeni” sadece ona göre ki, bu model insanların şuurunda kendini 
kurban veya tüketici bir kimlikle algılamaları şeklindeki mevcut 
dünya görüşünden oldukça farklıdır. Dünya kadar eski olan ve bel-
li yasalara dayanan bu görüşler yeni olmaktan çok uzak idi. Neden 
programlama? Beynimiz ve bilinçaltımız çocukluktan itibaren bizi 
çevreleyen dünyanın belli işlerine ve görüşlerine göre programlan-
mıştır. Daha sonra ise kendimize bir sürü problem ve acı yaratarak 
artık bu programlara göre yaşamışızdır. Bunu değiştirmek istiyoruz 
fakat nasıl değiştireceğimizi bilmiyoruz.

Ben bu modelin etkilerini kendi üzerimde denemeye başladım. 
Sonuç çarpıcıydı. Yaşamımda inanılmaz değişimler olmaya başladı. 
Bu değişimler sadece sağlığımla ilgili değil, yaşamımın bütün alan-
larına ait idi. Kendimi harika hissetmeye başladım. Önceleri hiç 
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hissetmediğim kadar sağlıklı ve dayanıklı. Beni çevreleyen dünyayı 
algılama kalitem değişti. Artık yaşamak daha güzel oldu.

Daha sonra bu modeli kendi hastalarımla çalışmalarımda uy-
gulamaya başladım. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Model mükemmel ça-
lışıyordu. Bu modeli edinenler, bütün hastalıklardan hatta nasıl 
derler, “tedavi edilemeyen” hastalıklardan bile kurtuluyordu. Fakat 
bir problemle karşılaştım. Kendi deneyim ve bilgilerimi insanların 
bilincine nasıl ulaştırmalıydım? Bütün insanların birer birey oldu-
ğunu ve köklü bir dünya görüşüne sahip kişilere kendi prensiplerimi 
dayatmanın gereksiz olduğunu fark ettim. Aslında benim modelim 
gerçekten basitti ama onu insanların bilincine ulaştırmam için ken-
dimi sürekli geliştirmem gerekiyordu. İşte bu yüzden bilinçaltı sırları 
hakkında kitap serisi yazmaya ve bu yolla kendi beceri ve bilgilerimi 
insanların bilincine ulaştırmaya karar verdim.

Böylece biriktirdiğim verileri kullanarak hastaların tedavisi için 
yeni, ilginç bir model geliştirdim. Hiçbir şekilde bu modelin tedavi 
için sıradaki bir yöntem olduğunu düşünmeyin. Bu sadece insana, 
onun yaşamına ve de hastalık diye adlandırdığımız bir varlığa yeni 
yaklaşımdır. Bu model birçok metot içeriyor. Onlardan biri içine 
dalma ve bilinçaltı programlamadır. Bu metotun sayesinde yüzlerce 
hastanın iyileşmesine ve mutlu olmasına yardım ettim. Daha sonra-
ları ise onu yaşamın değişik −iş, aile, ilişkiler, finans gibi− alanlarını 
düzene sokmak için kullanmaya başladım.

Şunun altını özellikle çizmek istiyorum ki, bu metot ne her der-
de deva olan bir ilaç ne de bir gerçektir. Bu farklı problemlerin çözü-
mü için sadece bir araçtır. Herkes bu modeli edinebilir ve kullanabi-
lir. Eğer hastalığınızın tedavisi için bir seçim yapmak zorundaysanız 
ya da birçok yöntem kullanmış ve beklenilen sonucu alamamışsanız, 
bu modeli, yani içe dalma ve bilinçaltı programlama metotunu de-
neyin.
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İKİNCİ BASKI İÇİN ÖN SÖZ

“Hastalığını Sev”in ilk baskısının ışık yüzü görmesinin üzerin-
den birkaç yıl geçti. Bu süre zarfında dünyanın değişik köşelerinden 
okuyucularımdan çok sayıda mektup aldım. Hepsine duygularından 
ve düşünsel katılımlarından dolayı çok müteşekkirim. Kitabımın 
birçokları için başucu kitabına dönüşmesini öğrenmek beni çok 
mutlu etti.

İlginç olan şu ki, okuyuculardan gelen mektupların çoğu tedavi 
olmaları nedeni ile yazdıkları teşekkür mektupları. Bir başka deyişle, 
birçok insan kitabımı okuduktan sonra, rahatsızlıklarından kurtul-
muş ve yaşamlarındaki bazı problemleri çözmüşler.

Anlaşılan okuyucularım adeta uzaktan tedavi almış gibi olmuş-
lar. Kitabım ise onlar için sadık bir yardımcı. Bence bu durum, be-
nim bu kitabı yazarken yalnızca eşsiz bilgileri değil bütün ruhumu 
ve kalbimi de bu kitaba koymuş olmamla mümkün oldu. Bu kitap 
insanı arındırma gücüne sahip, çünkü gerçekte hepimiz görülmez 
aidiyet bağlarıyla birbirimize bağlıyız ve tek bir organizmanın hüc-
releriyiz. Sevgili insanlar, bu kitap sizler için yazıldı. Böylece sizlerin 
kalbini ve evlerini ziyaret ediyorum.

Okuyucularımdan biri bakın ne yazmış:

Saygıdeğer Valeriy Vladimiroviç!

Sanırım, kız arkadaşım okumam için kitabınızı bana verdiği gün, 
benim için ikinci doğum günü oldu. Bu kitap hayatımı baştan sona 
değiştirdi. Sadece birçok hastalıktan kurtulmadım. Özel hayatımı da 
yoluna koydum. Genel olarak hayatım anlam kazandı. Yaşamak ilginç 
oldu.
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Arkadaşım kitabı geri istediğinde benim ne hissettiğimi anlaya-
bilirsiniz. Resmen ona yalvardım. Arkadaşım şaşırdı. “Kitap bana da 
gerekli. O benim başucu kitabım.” dedi. “Doktora yaz sana da kitapla-
rından göndersin.”

Şimdi sizden rica ediyorum, Valeriy Vladimiroviç. Bana kitap-
larınızdan iki nüsha gönderebilir misiniz? Birini kendim, diğerini ise 
ailem için istiyorum.

Bazen okuyucular beni daha önce hiç görmedikleri halde ay-
rıntılı bir şekilde anlatıyorlar. Zor zamanlarında problemlerinin 
çözümünde onlara ipucu verdiğimi söylüyorlar. Bazılarının ise (bu 
durum benim için de hiç beklenmedik bir şey) rüyalarına giriyor ve 
onlara seans uyguluyormuşum.

Valeriy Vladimiroviç! Bu gece ilginç bir rüya gördüm. Rüyam-
da bize gelmiştiniz ve beni tedavi ediyordunuz. Bana dediklerinizi 
hatırlayamıyorum. Fakat eski bir dilde dua okuyarak zor bir masaj 
yapıyordunuz. Ertesi sabah karnımın alt bölgesinde yıllardır bana acı 
veren ağrıların yok olduğunu şaşkınlık ve aynı zamanda sevinçle fark 
ettim…

Bu gizemli seans üzerinden artık yarım yıl geçti. O zamandan 
beri adet dönemlerinde kendimi iyi ve huzurlu hissediyorum. Aile içi 
ilişkilerimiz değişti, ailemizde anlayış ve sevgi arttı.

Kocam da “Hastalığını Sev” ve daha sonra da “Niyetin Gücü” ki-
taplarını okudu. Bu kitaplardan sonra işleri iyi gitmeye başladı. Size 
minnettarız!

Sabırsızlıkla gelecek kitaplarınızı bekliyoruz.

Bakın, kitabın yardımıyla sıra dışı bir tedavi daha…

Sayın Valeriy Vladimiroviç!

Uzun yıllardır belimde ve sol bacağımda kronik ağrıdan ıstırap 
çekiyordum. Modern tıbbın yanı sıra halk hekimliğinden de birçok ilaç 




