RUHU UYANDIRMAK

BIR MÜZISYENIN BEDENI, ZIHNI VE RUHU İYILEŞTIRME YOLCULUĞU
ANDREW SCHULMAN

YENİ KİTAP TANITIM BÜLTENİ
Pankreas kanserinden Johann Sebastian Bach’ın müziğini
dinleyerek mucizevi biçimde kurtulan ve iyileşir iyileşmez
kendisini gitarıyla hastaların acılarını dindirmeye adayan
bir gitaristin şaşırtıcı ve ilham veren yaşam öyküsü…

KİTAP ÜZERİNE

“Andrew Schulman’dan tıpta müziğin gücü üzerine mükemmel bir
kitap” - Kate Edgar, Oliver Sacks Vakfı
“Ağırbaşlı ama samimi bir anı kitabı… Schulman, hissettiğimiz acılarla sevdiğimiz şarkılar ve eserler arasında, kökleri aşkın bir ortakyaşama dayanan hassas bir ilişki olduğunu gösteriyor.” - Meghan Daum, The
New York Times Book Review
“İlham verici.” - Publisher’s Weekly
“Müziğin ve onun tıbbi tedavi sürecindeki sonsuz yararlarına dair
ilham verici bir tanıklık.” - Kirkus Review
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KİTAP TANITIMI

Müzik, hastaların iyileştirilmesinde binlerce yıldır kullanılıyor.
Elinizdeki ilham verici kitap, ölümün pençesinden müzik sayesinde
kurtulmasının ardından kritik durumdaki hastaları müziğiyle tedavi
etmekte uzmanlaşan bir adamın mucizevi öyküsünü anlatıyor. 57 yaşındaki profesyonel gitarist Andrew Schulman 16 Temmuz 2009 gecesi
ölümün kıyısına kadar gelmişken müzik sayesinde yaşama geri döner.
Mucizevi biçimde kurtuluşu onu öylesine derinden etkilemiştir ki New
York’ta bulunan Beth Israel Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde yatan kritik durumdaki hastalara gitarıyla şifa dağıtmaya kendisini adamaya karar verir. Andrew Schulman başından geçen inanılmaz öyküleri
anlattığı Ruhu Uyandırmak’ta bu serüven boyunca tanıştığı hastaların sıra dışı dünyalarına bizleri buyur ediyor ve müziğin modern bir
hastane ortamında nasıl da ‘yaşamsal’ bir rol üstlenebileceğini gösteriyor. Andrew Schulman artık bir ‘tıbbi müzisyen’ olarak tıp çevrelerinde
de kabul görüyor. Bu ikinci kariyerinde ilerlediği sırada müzik, nöroloji
ve tıp alanlarındaki uzmanlarla tanışıp onlardan çok şey öğrenen yazar
kitabında müzikle tedavi alanında geçmişten günümüze yaşanan tüm
gelişmeleri son derece akıcı ve keyifli bir dille anlatıyor. Ruhu Uyandırmak müziğin gerektiğinde ne kadar güçlü bir tıbbi tedavi aracı olduğunu ispatlayan benzersiz bir yaşam öyküsü…

YAZAR HAKKINDA

New York City’deki Beth Israel Hastanesi’nin Cerrahi Yoğun Bakım
Ünitesi’nde yerleşik müzisyen olarak görev yapan Andrew Schulman
ABD’de bugüne dek pek çok yerde konser veren Abaca Yaylılar Topluluğu’nun kurucusu ve sanat yönetmenidir. Solist olarak sürdürdüğü kariyeri boyunca Carnegie Hall, Londra Royal Albert Hall ve Beyaz Saray’da
sahneye çıkan Andrew Schulman karısı Wendy ile birlikte New York’ta
yaşamını sürdürüyor.

