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------------------------------------------ SEVGİLİ OKUYUCU DOSTLARIM -------------------------------------
Değerli Enkarnasyondaşlarım..! 

Bütün gelişmelere ve bilimsel 
ilerlemelere rağmen, insanoğlu mutlu değildir... 
Kederlidir, endişelidir, tatminsizlik içerisindedir... 

Ya bütün olanlar karşısında ilgisiz 
kalmakta ve ferdi bir yaşam sürmekte, ya da 
birçok şeylere el atarak, karmakarışık bir zihin 
ve ruh haline sahip olmaktadır... 

“Yaşamakta olduğu dünya üzerindeki 
beşeri hayatın sırrını yakalayabilmek, bu 
gidiş gelişleri anlayabilmek, Adem’den beri 
yaşanan kargaşayı, telaşı, dejenerasyonu ve 
tüm semavi öğretileri (dinleri) anlayabilmek 
güçlüğü çekmektedir...” 

Doğru bir genel görüşe, senteze, açık bir 
bilgiye sahip olamamanın bunaltısı içindedir... 
Zihninden kaynaklanan endişeler içerisinde, 
çevresine karşı samimi bir ilgi de 
göstermemektedir... 

Dünya yaşamımızın amacı; özümüzde 
saklı olan eksiksiz bilginin, gerçek ihtiyaçlarımız 
yönünde açığa çıkartılması ve kullanılır hale 
getirilmesidir... 

Dünya planeti, maddi ve manevi sahip 
olduğu her şeyi ile, bedenlenmiş ruhların madde 
ile olan ilişkisi sonucu, bilgi, görgü ve tecrübe 
sahibi olmaları için imal edilmiş kozmik bir 
tekamül okuludur... 

Bu okuldaki verilen derslerin, düzenlenen 
eprövlerin (deneyimlerin) ve bunlarla muhatap 
kılınan varlıkların tekamül seviyeleri birbirinden 
farklıdır... 

Bütün bu sonsuz seviyedeki anlayış, 
hissediş ve davranış farklılıklarına rağmen, 
müşterek olan tek hedef tekamüldür... Bu 
hedefe, yine çok çeşitli yollardan, deneylerden 
ve uygulamalardan geçmek suretiyle 
ulaşılabilir... 

İnsanların Dünya yaşamlarındaki 
müşterek olan amaçları, tekamül etmektir 
dedik... İşte insanlar, yüklenmiş oldukları bu 
ortak tekamül etme taahhüdünü, madde aracını 
kullanarak gerçekleştirirler... Dolayısıyla, Dünya 
üzerinde oluşturduğumuz tüm manzaralar, 
böylesine bir kozmik zaruretin ifadesinden başka 
bir şey değildir... 

İnsanlar, kendilerine verilen vazife 
paketini yerine getirdikçe tekamül ederler, 
değişirler, gelişirler... Vazifelerin yerine 
getirilmemesi veya ihmali, insanların ıstırap 
kaynağı olur... Vazifelerin yerine getirilmesi ise, 
mutluluk ve huzur veren vicdani parlaklıktır... 
İşte burada, varlıktaki bilginin ihtiyaçtan dolayı 
açığa çıkmasında kullanılan malzeme 
EPRÖVLERDİR (Deneyimler – Tecrübeler – 
Olaylar – Hadiseler)... 

Bu Dünya yaşamımızda bizler, 
birbirinden ayrı, sonsuz denecek çeşitlilikte 
haletler ve birçok da hayat yaşarız... Uyku ile 
uyanıklık realiteleri arasında çok sayıda 
hayatlarımız vardır... 

İnsan realitelerinin, görünenin ötesindeki 
kıymetleri sezebilmeleri nispetinde tekamül 
hamleleri yaptıkları gözlenebilen bir gerçektir... 

İnsanların Dünya yaşamındaki yaptıkları 
işler, kendi programlarını yaşamaktan ibaret 
olan işlerdir... Bu programlar yani bütün 
zaruretler, bir kozmik vazifenin çeşitli idrak ve 
şuur seviyelerindeki uygulamalarından ibarettir... 
Bu nedenle, bütün hayatlar ve evrensel canlılık, 
vazifelerini kendi kuvvet ve liyakatlerine göre 
yerine getiren varlıksal faaliyetlerdir... Her varlık, 
bilsin ya da bilmesin, kendi yaptığı programını 
yaşar yani varlıksal vazifesini yerine getirir... 
Buna hiçbir şey engel olamaz... Bu yöndeki bir 
iradeyi çelen başka bir irade yoktur… 
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EPRÖVÜN BİZLERE ANLATMAK İSTEDİĞİNİ 
İYİ ANLAMALIYIZ… 

Fakat bizler genel olarak, hadiselerin, 
olayların yani epröv’lerin içerisine bi’haber bir 
şekilde dalmaktayız... Daldığımız olayın bizlere 
hazırlamış olduğundan ziyade, burada, kendi 
hazırlayacaklarımız önemlidir... 

Gelişimimize, şuur seviyemize göre, olay 
ile kara bulutları indireceğimiz gibi, pırıl pırıl 
ışığa da kavuşabiliriz... 

Unutmamalıyız ki, planımız içerisinde 
cereyan eden hadisatın gidişatı, bizlere ait bir 
hususu teşkil etmektedir... 

Eprövlerimiz esnasında, sevinçlerimiz, 
sıkıntılarımız bizleri öylesine kaplar ki, asıl 
itibarıyla ne ile donandığımızın farkına dahi 
varamayız... Eğer üst şuur seviyesindeki 
beklentilerimiz sevinç kademesinde ise, 
donanım daima bizleri oraya doğru itme 
temayülü gösterir... Eğer ihtiyaçlarımız ıstırap 
kademesinde olmayı gerektiriyorsa, kendimizi 
ısrarla bu kademenin sonuçlarına zorlarız... 

Asıl itibarıyla eksik bilgi yoktur... Her 
olayın bilgisi tamdır... 

Bizler, bir elmayı kemiren kurtlar misali, 
sadece kemirdiğimiz oyukla meşgul olmaktan, 
meyvenin tümü hakkındaki bilgiye sahip 
olamamaktayız... Halbuki yapacağımız basit 
sentezler dahi karşımıza doğruları çıkartacak 
niteliktedir... 

Epröv’de, imkânların durumu ve 
koşulların zorluğu hiç önem arz etmemektedir... 
Önemli olan, varlığın durum karşısında 
göstermiş olduğu halet ve sarf ettiği çabadır... 
Varlığın kendisinin göstermiş olduğu ceht, daima 
geçerli ve yararlı olandır... 

EPRÖVLERİN VAZİFESİ… 

Fizik plana enkarne olan ruh varlığı, geliş 
sebebini, maddenin güdümü, duygusal 
donanımları vb. gibi birçok yatay tesir etkisi ile 
unutur... 

Tamamen fizik planın gereği olan 
kaçınılmaz ayrıntıları onu öyle bir sarar ki; fizik 
planın detaylarının önem arz etmediğini, önemli 
olanın ana prensiplere verilen ehemmiyet 
olduğunu bilemez... 

Aslında detaylar, tamamen sistem 
içerisinde gösterilen çabalardan ibarettir ve 
sadece bizlerin istekleri doğrultusunda yön alır... 
Yön ise, küçük müdahalelerle belirlenen bir 
şekildir… 

Dolayısıyla fizik plan enkarnasyonu ile 
provalarla dolu hayatın birini tamamlarken birini 
başlatan ruh varlığı, su yüzündeki akisleri 
göremez, su çalkalandıkça ancak yenilerini 
görür... Bu nedenle varlığa gittiği yolda en 
önemli hizmeti eprövler yapar... 

Eprövlerin vazifesi, bizlere bir kere daha 
ilerlememiz gereken doğru istikameti hatırlatmak 
içindir... 

Eprövler, varlıklara özel olabildiği gibi 
toplumlar, hatta fizik plan için de geçerli bir 
mevzudur... 

Amacın sevkıyat olduğunu düşünürsek, 
epröv’lerin ana gayesini de anlamış oluruz... 
Maksat, varlıklara yolları kullandırarak, sonucu 
yakalatabilme ameliyesidir... Açıklamaların 
eprövlerde gizli olduğunu bilmeliyiz... 

Ruh varlığı için ne gittiği yol amaçtır, ne 
de eprövler benimsenmelidir... Yol yürümek, 
epröv aşılmak içindir... 

En önemli husus, hayatın içinde 
yaşayarak öğrenmek ve elde edileni yine ona ait 
olduğu yerlere iade edebilmektir... Yoksa niye 
geldik..? Niye gidiyoruz..? 

Sevgi, Şefkat, Hoşgörü ve Barış, 
varlıklarımızdan eksik olmasın… 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

 
 
 

Vakıf Başkanı 
Nurettin ERSOY 
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---------------------------------------------------------- DİYOR Kİ ; ---------------------------------------------------- 
 
 Kıyam etmek; 1her zerremiz ile uyum ve 

elastikiyet içerisinde olabiliyorsak, ancak o 
suretle yüksek temasları 
sağlayabileceğimizin; 2

*** 

seviyemizi 
ilerlettikçe, çok şiddetli vakumlarla karşı 
karşıya kalma durumunda olacağımızın 
bilincine varmaktır…(MYP/C:031) 

 Kıyam etmek; 1beşeriyetin, kendi kendine, 
el yordamı ile gelmiş olduğu bu konumun, 
çeşitli imaların katkıları sayesinde son 
duruma hazır hale gelmekte olduğunun; 2en 
büyük anahtarın, kendi varlığının mahiyetini 
teşkil eden vaziyet olduğunu anlamaya 
başlamış olduğunun; 3

*** 

bu bilginin 
alınabilmesi için, elindeki değer zannettiği 
taşlaşmış tortulardan bir an önce kurtulması 
ve gerekli devrimin yapılabilmesi için ise, şu 
anda bulunduğu mevkii’nin çok üst 
seviyelerde olduğunu hissetmesi 
gerektiğinin bilincine varmaktır…(MYP/C:031) 

 Kıyam etmek; 1sıraya koymamız gerekenin 
ağır ağır ilerlemek olduğunun; 2basamakları 
teker teker çıkarken her basamağın ışığını 
yakmamız gerektiğinin; 3

*** 

ışıklanmayan 
basamağın, atlanan basamaktan da öte 
tepe taklak indirivereceğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:032) 

 Kıyam etmek; 1

*** 

bütün meselenin, sadeliği 
görebilmekte ve kargaşanın içinden ışığı 
çıkarıp pırıl pırıl parlatabilmekte olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:032) 

 Kıyam etmek; 1kainatta, yardımsız, yalnız 
bırakılmış hiçbir hareketin düşünülmemesi 
gerektiğinin; 2her yardımın pozitif yönde 
yöneldiğinin fakat ulaşım esnasında, 
ulaştığı noktanın ve planın özelliklerine 
bağlı olarak yine o özelliklerin tabi tuttuğu 
değerlendirmeye göre bazı çarpıklıklara 
uğramakta olduğunun; 3

sınırları göstermekte olduğunun; 

her varlığın uzanma 
kabiliyeti, belli ölçülere dayalı olarak, belirli 

4bu 
durumlardaki hareketin, ölçülerin 
zorlanması şeklinde olmayıp, iletişimin 
şeklini değiştirmesi yolunda olduğunun; 
5

*** 

varlığın uzanamadığı yerde varlığa 
uzanılmakta olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:033) 

 Kıyam etmek; 1

*** 

şükür’ün, sadece verdiği 
neticenin yararına bağlı olarak değil, 
alınacak olana bağlı olarak da yapılan bir 
dua olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:035) 

 Kıyam etmek; 1realite’lerin, yükselirken, 
beraberindekileri de kendine zemin yaparak 
ilerlediğinin; 2dikkat edilecek hususun, 
zeminin ayaklarımıza yapışmasına 
müsaade etmememiz hususu olduğunun; 
3

*** 

zira, daha ilerideki kat edilecek yolu takibe 
imkânımızın olmayacak olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:035) 

 Kıyam etmek; 1

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

artık, şaşıracağımız ve 
şüpheye düşeceğimiz bütün olguların 
varlığını reddetme durumunu idrak etmemiz 
gerekmekte olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:035) 
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----------------------------------------------- ŞUURDA UYANIŞ (01)------------------------------------------------ 
Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Bizler genelde çeşitli beşeri vasıflarımızın 
üzerimizde oluşturduğu kusurların sonucu olarak 
Yaratılış hakkında, Yaradan hakkında ve nihai 
olarak kendimiz hakkında çok fazla anlayışa 
sahip olamıyoruz... Bu anlayışa sahip olamama 
hali aslında kötü bir şey değil, tam olması 
gereken... Çünkü bizlere, Yaradan’ın birer 
tezahürü olarak yeryüzü fizik âlemine inmiş, ete 
kemiğe bürünmüş varlıklar olarak, zaten özellikle 
anlayamayalım diye bir takım donanımlar 
verilmiş... Bu donanımlar, yeterlilikleri kısıtlanmış, 
imkânları sınırlanmış ve özellikle geldiğimiz orijin 
hakkında çok fazla anlayış oluşturmamak üzere 
reostatik ayarlar yapılmış donanımlar... Yani 
beşeri beynimiz, bizim en önemsediğimiz, onunla 
iftihar ettiğimiz düşünceler üreten, fikirler üreten 
beynimiz dahi özellikle oranın anlaşılmaması için, 
yani Yaratılış mekanizmasının çok fazla 
anlaşılmaması için oldukça sınırlandırılmıştır... 

Bilim de, zaten biliyorsunuz, açıklıyor, sağ lop-sol 
lop, beynimizin % 15 kullanıldığı, % 7-8 diyenler 
dahi var, nasıl hesap ediyorlarsa, bir şeyin % 100 
ünü nasıl biliyorlar ki, % 7-8 diyorlar ama spiritüel 
bilgilerde bunun % 10-15 arasında değiştiği 
söyleniyor… Demek ki, özellikle kapasiteler 
düşürülmüş ki, Yaradan hakkında ve geldiğimiz 
menşeimiz hakkında çok fazla bir anlayış 
oluşturmayalım, ki bu Dünya’da vazifemizi 
yapabilelim... Bu bir haksızlık değil, bu bizleri 
Dünya’ya sabitlemek için, o fizik ötesi âlemle 
bağımızı mümkün olduğu kadar asgariye 
indirerek Dünya’ya yeteri önemi, yeteri faaliyeti, 
yeteri ilgiyi gösterelim diye yapılmış bir Yaradan 
prosesidir bu... 

“İnsan gücünün gerek psişik gerekse fizik 
olarak ortaya tam manada çıkamamasının 
sebebi, daimi olarak beyninize 
düşüncelerinize sınır koymanızdan ileri 
gelmektedir...” 

Bizim bu sınırları koymamız, aslında beynin de 
böyle bir imkânı olmasından kaynaklanıyor, bu 
da bizim işimize geliyor... Yani verilmiş olan 
imkânı, hiç üzerinde zorlama yapmadan 
kullanma rehaveti... Bu bizim, en çok rehavete 
düşkünlüğümüzden kaynaklanan bir kusur 
aslında... Düşünmekten imtina eden, düşünme 

tembeli ve düşünmeyen bir yapı Dünya beşerinin 
yapısı... 

Bizler, en düşündüğümüzü zannettiğimiz zaman 
bile düşünmüyoruz... Aslında bizim düşünme 
zannettiğimiz vasıflarımız aslında gerçek 
düşünceyi ifade etmiyor... Onlar akıl bedeninin alt 
seviyelerindeki duygu ve hareket bedeninin 
düşünce bölümleri... Etten kemikten bir yapıyız, 
duygumuz var, bir de içgüdümüz var, son derece 
karmaşık bir mekanizma, bir fabrika bu... 
Görünen ve görünmeyen kısmı ile... 

Bizlerin düşünceleri hep duygu bedeninin 
düşünce bölümü, hareket bedeninin düşünce 
bölümü, seks bedeninin düşünce bölümü... Yani 
düşüncelerimiz ya seks bedenine hizmet ediyor 
ya otomatik dediğimiz fizik bedene hizmet ediyor 
ya da duygu dediğimiz duygusallığa dönüşmüş o 
bedenimize hizmet ediyor ki, asıl aklın düşünce 
faaliyeti daha ambalajında açılmamış... 

Çünkü beynimiz şöyle bir düşünceyi talep eder 
bizden... Bir başlangıç ve bitiş olmalı... Yani iki 
ucu kapalı olmalı, nereden nereye kadar... 
Nereden geliyor, nereye gidiyor… Sınır koyma, 
yapısında var beynin... Dolayısıyla bizler sınırsız 
olanı yani sonsuz olanı, başlangıç ve sonu 
olmayanı kavramakta son derece güçlük 
çekeriz... Çünkü yapısal durumumuz buna müsait 
değildir... Onun için sonsuzluk anlayışını 
geliştirmekte beceriksiz kalmıştır beşeriyet... 
Milyonlarca yıldır Dünya beşeri, Dünya insanı, 
sonsuzluğu bir türlü anlayamamaktadır çünkü 
beyni o formasyona göre programlanmamış ve 
yapılandırılmamıştır... 

İkinci zorlandığımız nokta ise, giriftlik 
mevzuudur... Giriftlik; girişken kökenlidir, lineer 
olmayandır… Bu ne demek..? Belirli sebebin 
mutlaka belirli sonuca bağlanmadığı, bir sebebin 
birçok, hatta sonsuz sonucun olasılığını içerdiği 
anlayışıdır... 

Bir sebebin belirli bir sonucu ifade etmediği, o 
sebebin sonsuz sonuçların ihtimallerini 
bünyesinde taşıdığı ve her sonucunda sonsuz 
sebepler ihtimalini bünyesinde taşıdığı şekli 
giriftliktir… Ama yine bizim beynimiz, bizim beşeri 
yapımız, Yaratılışın kısıtlı donanımı olarak ne 
talep eder biliyor musunuz..? Sebep-sonuç ilişkisi 
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lineer olmalı... Yani 1+1=2 olmalı... Eğer siz 1’in 
üstüne 1’i koyarak bir sebep oluşturduysanız 
bunun sonucu iki’dir... Hayır değildir, olmayabilir, 
1+1 bazen kaotik düzen içerisinde üç de olabilir, 
dört de olabilir, sonsuz sayıda da olabilir diye 
düşünün... 

Mesela ben burada bir anlatım yapıyorum… Bu 
anlatım bir sebepse, bunun sonucunun mutlaka 
belirli bir kabulümün çerçevesine girmesi 
gerektiğini düşünürüm ben… Nedir o..? 
Anlattığım anlaşılmalıdır, anlattığım insanlar 
üzerinde bir gelişim, bir değişim oluşturmalıdır 
fikri, bu sebebin mutlaka böyle bir sonuca 
ulaşması arzusu, işte beynimin yanılgısıdır... 
Oysa ki, ben bu anlatımı yaparken bir sebep 
oluşturuyorum, bu sebep ille de geliştirici 
olmayabilir… Sonsuz olasılıklar, çok geliştirici, az 
geliştirici, daha az geliştirici hatta geriletici de 
olabilir… Böylesine meseleyi, girift ya da sonsuz 
olasılıklar şeklinde düşünmek lazım... Aslında bu 
anlatım, daha girift, daha da zihnimizi zorlarsak, 
benim gelişmeme sebep olacaktır… Sizlerle hiç 
ilgisi olmayan bir gelişim sonucu çıkabilir... 

Böylesine bir kaotik yapı... Onun için bizler 
Dünya fizik âleminin bilgisinin dışına çıktığımız 
anda, ki mutlaka sonsuzluk anlayışımızı ve 
giriftlik anlayışımızı zorlamamız lazım… Beynimiz 
patlarcasına eğer bunu yapabilirsek, Yaradan 
hakkında, Yaratılış hakkında, Üstün enerji ve 
Yüksek enerji dediğimiz Tanrı’nın enerjisi, 
Yaradan’ın enerjisi hakkında bir fikir sahibi 
olabiliriz... Eğer bunu zorlamazsak, lineerlik 
alışkanlığı ve sınırlılık anlayışı hala devam 
ediyorsa, Tanrı, Yaradan, Yaratılış ve kendimiz 
hakkında hiçbir bilgi sahibi olamayız... Tabii ki, bu 
bilgiler sizlerin zihinlerinde üreyecek sorularla 
beslenir... Zihninizde soru üretemediğiniz anda 
zaten bir gelişim temin edemeyiz... Zihninizde 
soru ürediği anda, bilgiye sizler kapaklarınızı 
açmaya başlarsınız... Yalnız sorularınız da yine 
lineerlik peşinde sorulan sorular olmamalı... 
Sınırlı sorular olmamalı, mesela Yaratılıştan söz 
ederken, ne zamandan beri sorusu Yaratılış 
hakkında sorulacak bir soru değildir, onu kim 
yarattı, öteki neydi, bu nereye varacak gibi sınır 
arayışında olan sorular yine bu tür bir anlayışın 
zihinlerimizde oluşturacağı sorular değildir... 
Mümkün olduğu kadar sınırlarımızı zorlayacağız, 
sonsuzluk ve giriftlik anlayışımız beynimizi 
patlatırcasına, hakikaten zorlanacağımızı 

hissederek eğer bunu yaparsak gelişeceğiz… 
Bunu yapabilirsek, Yaratılış hakkında bir şeyleri 
ucundan kıyısından anlamaya başlayacağız... Bu 
bizi nereye götürecek, sonsuzluk, giriftlik, 
Yaradan bilgisi derken, bir de bakacağız ki, ben 
hiçbir şey anlamıyorum, işte Yaratılış budur... 
Anlamıyorsanız hakiki manada Yaradan’ı 
ucundan kıyısından yakalamaya başladınız 
demektir... 

Aslında bizler beynimizin % 10-15 diye 
ifadelendirilen kullanım kapasitesini 
düşüncelerimize koyduğumuz sınırlardan dolayı 
öyle tutuyoruz... Eğer düşüncelerimize 
koyduğumuz sınırları bu söylediğimiz manada 
zorlar, genişletir, derin düşünce yani tefekkür 
faaliyetlerine girersek, beynin kullanım sahası da 
gelişecektir... Yani rakam vermeyelim ama, 
beşeri vasıfla talep edilen odur, eşkal 
arayacağız, sayı arayacağız, orantı, oran 
arayacağız, eğer beşerin maksimum beyin 
kapasitesi %15 ise, spiritüel olarak kendini 
geliştirmiş medyonamik yapıdaki bir varlığın 
beyin kapasitesi %30–40 tır... 

Müteal’le temas içerisinde olan varlık yani ruhsal 
alemin, fizik ötesi alemin o üstün enerji sahası ile 
ilişkide olan varlığın beyin kapasitesinde çok 
önemli transformasyonlar meydana gelir ve 
kapasite artırımları meydana gelir... Sağ lop, sol 
lop yani Dünya’sal hizmette olan kısımla-fizik 
ötesi olan kısımda her ikisinde de açılımlar 
meydana gelir… O varlık artık beynin sınırlarını 
genişletmiş, daha kapasiteli beyin imkânlarına 
ulaşmıştır… Bu da bunun biyolojik tarafıdır... 
Buradaki beyin ifadesi biyolojik kapasitenin 
artışını ifade eder... 

Düşünceler de, beynin bir türevi, bir fonksiyonu 
olarak bizim tarafımızdan da zorlanmalıdır... 
Beynimizi patlatırcasına sonsuzluk, giriftlik, 
sebep-sonuç ilişkilerini vs. yaparken göreceksiniz 
ki, düşünce kapasitenizde, algılama 
kapasitenizde, yorumlama kapasitenizde ve 
zamansızlık içersinde kavrama kapasitenizde 
artış olacak ve değişimin en önemli somutlaşan 
örneği olarak bunları göreceğiz... Belirli bir fikir, 
belirli bir felsefi ifade size geldiğinde daha 
önceden iki gün düşündüğünüz o mevzuu daha 
birinci cümle bitmeden anladım diyeceksiniz... 
Hatta bazı insanlar, bizler de nasibimiz oranında 
yaparken, bu kapasite oranına bağlı olarak daha 
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sorunun birinci cümlesi bitmeden biz onun neyi 
sorduğunu, sonraki paragrafta neler olduğunu, 
neye cevap aradığını hemen kavrayıveriyoruz... 
Ve ona anladım dediğinde karşı taraf saygısızlık 
olarak addediyor, ‘Daha sorumu sormadım, sen 
beni geçiştiriyor musun..?’ diyenler de oluyor... 
Onun için dinlemekte de yarar var aslında, yanlış 
yorumlanmayalım diye... Siz o zaman, 
konuşmalarda uzun uzun meşgul edici 
cümlelerden çok, net, sarih kısa cümle ile 
söylediğinizde karşınızdaki anlayacak, 
karşınızdaki de daha birinci sözcüğü söylerken 
siz anlayacaksınız... 

İşte beynin kapasite artışları meydana gelecek 
hatta bu kapasite öyle bir hal alır ki, karşınızdaki 

öyle bir bakar ki, tamam dersiniz, cevabımı 
aldım... Böyle halleri bilgi ile derin temas eden 
varlıkların varacakları merhaleler olarak 
düşünün... Gelişim ve değişim böyle bir şey... 
“Anlayışta sıçrama…” Çok konuşmaya gerek 
yoktur orada... Hatta öyle bir vaka olur ki, sizin 
dışınızdaki bir hadiseye, bir objeye, bir süjeye 
bakarsınız iki kişi ve dönersiniz birbirinize kafa 
salladığınızda oradaki mananın aynısını ikinizde 
kavramışsınızdır. Artık birbirinize tasvire gerek 
yoktur, gel tartışalım, yorumlayalım, hayır orada 
baktığını aynı gören varlıklar var, kapasite 
artmıştır… Bilgi, o baktığının cevabını ona 
vermiştir ve o varlık tamam der... (Devam 
Edecek) 

 
-------------------------- KENDİNİ BİLME – KENDİNİ TANIMA HAKKINDA (31) -------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Dünya tatbikat sahası enkarnasyon örtüleri... 

“Varlık, vazife şuuru ile Dünya hayatı içerisine 
akarken, kat etmiş olduğu mesafe kesafetlerine 
adeta bulanır...” 

Yani çok yüksek bir titreşim seviyesinde iken, Dünya 
madde alemine biraz iniyor, biraz kabalaşıyor, ona 
bulanıyor, örtünüyor, biraz daha inip kabalaşıyor, ona 
bulanıyor, örtünüyor... Yani kırk katlı bohça... Yani bir 
sarmışsınız bir paket, bir paket daha vs... Her kesafet 
üzerine bulanıyor adeta... Ve kendisine de, 
dolayısıyla sahip olduğu vazifeye de örtüler 
oluşturuyor bu varlık... 

Varlığın üzerini saran örtülerin burada güzel bir 
grafiği, en başta vazife ve rolü var, yani evvelde 
ruhsal ailesinden, planından yola çıkan ve Dünya’ya 
inmek üzere akit yapmış, sözleşme yapmış, taahhüt 
de bulunmuş olan varlığın o akdinin değişmeyen bir 
özelliği var... Vazife ve rolü var… Bu varlık, ruhsal 
âlemden çıkışında diyor ki; “ben bu vazifeyi 
üstlendim, tamam gidiyorum..!” diyor ve gidiyor... Var 
oluşun esas nedeni olan değişmez örtüdür bu… 
Değişmez... Dünya’ya evvelde gelişimizin örtüsü... 
Özümüzün evvelde planından ayrılışı esnasında 
yüklendiği taahhüdüdür bu... Vazifesi, rolü, bir 
enkarnasyondan diğerine değişmez özelliğidir 
varlığın... Ondan sonra diğer bir örtü… Şimdi bu 
özellikteki bir vazifeyi üstlenen bir varlık bu geliş 
esnasındaki kesafetlerin üzerine bulanması ile kırk 
katlı bohça oluyor ve bu vazifesini unutuyor… İşte şu 
anda hepimizin nedir, neyin nesidir demeye 
kalkmamızın sebebi bu... Bilmiyoruz... 

Ben neyim, ben hizmetkâr mıyım, ben şefkat dağıtıcı 
veya manevi hizmetkâr mıyım, ben mücadeleci 
miyim, ben lider mi olacağım..? 

Aşağı yukarı yedi tane skalayı şaşırmış vaziyetteyiz... 
Bu durum, yani varlığın bu örtüler ile varlığını 
örtmesindeki bu durumun sebebi, o anki şuuruna 
göre, en kaba ile temas edeceği için adeta vibrasyon 
ayarı temin etmektir... Demek ki, bunun kozmik bir 
maksadı var... Bunu çok istenmeyen bir durum gibi 
ifade ediyoruz ama Yaradılış Mekanizması’nda bir 
vibrasyon ayarı... Yani sen Yaradan’ın bünyesinin 
göbeğinden çıkıp da, Dünya maddesinin kaba 
titreşimine muhatap olamazsın... Keban’dan 300,000 
volt elektrik çıkıyor, getir buraya, 220 voltla çalışan 
ampule bağla, mümkün değildir... Ne yapacağız onu 
150,000 volt, 135,000 volt... İşte derken indire indire 
eve geliyor 220 volt... Bağlıyorsunuz ve ampul ancak 
onunla bir aradalık temin edebiliyor, yoksa ne olur 
ampul, patlar... 

Aynen bu şekilde mademki biz madde ile bir arada 
olacağız, yani beden denilen bir madde ile bir 
enerjitik yapının biraradalığı ile tatbikat yapacağız, 
yine madde ile haşır neşir olacağız, mutlaka bunun, 
şuur dediğimiz bu enerjisinin kısılması lazım... Bu 
kısılma, vibrasyon ayarı temin etmek için... Maddenin 
titreşimine, varlığın titreşimini öyle bir ayarlıyor ki, yan 
yana durabilsin... Yoksa biri diğerini patlatabilir... 

Bulunduğumuz fizik plan ile diğer planlar arasında da 
aynı ayar mevcuttur... Yani bütün yaradılışın 
bünyesinde hadise bu mekanizma ile çalışır... Her 
enerji çok farklı kabalıkta veya incelikteki bir enerjinin 
yanına şak diye gidemez... Bu yaradılışa aykırıdır... 
Ancak onunla yan yana durabilecek bir rezonans, bir 
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titreşim, bir vibrasyon ayarı yapılması lazım... Bu çok 
önemli bir husustur... Rezone olabilecek bir yakınlığa 
gelmesi lazım... Yani 3’le irtibat kurmak için ille 3 
olmak gerekmez, dört üçle yan yana durabilir ama siz 
sekizi üçün yanına getiremezsiniz... Beşi dörde 
indireceksiniz, beşle dört idare eder şeklinde... 
Dolayısı ile de varlıklar bu nedenle bu örtüleri 
giyerler... 

Şimdi bu örtüler içerisinde vazife, değişmez bir örtü 
olarak varken, Hedef diye bir örtü, her 
enkarnasyonda bizlerin seçip, kendi irade, kendi 
şuur, kendi talep, istek vs. ile seçip bu vazifeyi daha 
farklı bir imkânlar dizisi ile deneyimlemek... Farklı 
pozisyonlarla, farklı imkânlarla, farklı çeşitlilikte 
denemek için kalkarız, buradan aşağıdaki bütün 
özellikleri kendimize giyiniriz... Ne zaman giyiniriz 
bunu..? Her enkarnasyon öncesinde... 

Deriz ki dezenkarne olduktan sonra öteki âlemin 
şuuru ile; benim vazifem nedir, işte Dünya’da maddi 
yardımlaşma ve dayanışma yasasını uygulamak için 
ben bir maddi hizmet vazifelisiyim... Bu 
enkarnasyonda ben hedefimi farklı bir hedef seçeyim, 
tutumumu farklı bir tutum, ana özelliğim farklı, 
davranış biçimim farklı, beden merkezleri, alt beden 
merkezleri, duygu, akıl merkezlerini seçip, en 
aşağıda da beden tipimi seçip zayıf mı olacağım, 
şişman mı olacağım, uzun mu, kısa mı, astroloji tesir 
alanlarına bağlıdır bu kısım... 

Enkarnasyonu esas güdüleyici örtüdür HEDEF… 
Yani o varlık, o enkarnasyonda öyle bir hedef seçer 
ki, vazifesine hizmeten ama, asla vazifesine aykırı 
düşmemeli bu hedef… Öyle bir hedef seçer ki, bu 
hedef, o varlığın o enkarnasyonunu güdüleyici, 
gitmesi gereken istikameti ona daima işaret edici bir 
örtüdür... 

İşte böyle bir hedef örtüsü o varlığın şu değişmeyen 
vazifesini o enkarnasyonda da layıkıyla yapmasına 
yardımcı olur... Özümüzün her enkarnasyonda 
ulaşmayı amaçladığı özelliktir... 

Sonra bir de TUTUM örtüsü ile geliriz biz Dünya’ya… 
Tutum, demek ki bir başka örtüdür... Tutum örtüsü, 
enkarnasyonu esas güdüleyici örtüdür… Bu da, 
enkarnasyon tatbikatlarımıza bakış özelliğimizdir... 
Hedef ve Tutum, bizi güden yani o enkarnasyonda 
vazifemizi o kişilik özellikleri ile yapmamız için iki tane 
güdüleyici özellik… Hedef ve Tutum... 

Ben bu enkarnasyonumdaki tatbikatlarımda şöyle bir 
hedefi yakalamaya başlayacağım... İşte benim 
hedefim ille başarılı olma hedefi olabilir, kendini heba 
etme veya yıkma hedefi olabilir, vs. Hedef ve tutum 
beni bu enkarnasyonumdaki vazifemi başka bir 
çeşitlilikte daha önceki enkarnasyonlarımdan daha 
farklı bir perspektifte veya renkte veya çeşnide 

vazifemi yapabilmem için bu ikisi beni güdüyor... 
Tutumum ve Hedefim... 

Zaten modern psikolojide de bir psikanaliz 
yapıldığında, bilimin de varlık üzerinde incelediği 
bunlardır... Hayat içerisinde hedefi nedir, var mı bir 
hedefi, hedefsizlik mi veya hedefinin biz negatifi 
olarak tarif edeceğiz psikoloji de onun olumsuz bir 
hedef olduğunu ifade eder... Bunların hepsinin 
negatifi, pozitifi vardır...  

Bir de ana özellik diye bir özellik vardır, bu tam 
bunları çeldirici bir özelliktir... Enkarnasyonu esas 
çeldirici bir örtüdür, enkarnasyon hedefimizi saptırıcı, 
engelleyici bir özellik bürünür... 

Davranış biçimini de tespit eder varlık... Der ki, benim 
bu enkarnasyonda vazifem şudur, maddi hizmettir, 
ruhsal hizmettir, liderliktir, vs. ne yapacağım..? Şu 
davranış biçimi ile bu sefer bunu deneyimliyim... Yani 
vazifeyi, mesela bir bilgiyi aktarma gibi bir vazifeniz 
var... Bu bilgiyi aktarma vazifenizi ille tek bir davranış 
içinde yapmayabilirsiniz... Çeşitli kişilik özellikleri ile 
yaparsınız... Davranış biçimlerini göreceksiniz analiz 
yaptığımızda, göreceğiz ki yine kendi içerisinde 
yediye ayrılıyor böyle bir tablo çıkacak sonunda 
karşımıza... Hangi davranış biçimi ile yapacağımı ben 
önceden tespit ederim ve o örtü ile gelirim. İşte bu 
örtüyü doğduktan sonra öyle örtüler örter ki, zaten 
enkarne olmadan önce vazifesi kesafetlere bulanmış 
olan bütün örtüleri ile koşullandırılmış olan varlık, 
doğduktan sonra o koşullandırmaların tekrardan 
anne, baba, örf, adet, inanç, ahlak kuralları, her türlü 
felsefi anlayışlar, fikirler tekrar örter. Ve varlık o 
enkarnasyonunda açığa çıkaracağı o asıl kimlik 
özelliklerini kaybeder, alakasız bir kimliğe bürünür... 

Davranış biçimini diyelim ki X davranış biçimini 
seçmiş, anne baba doğduktan sonra demiş ki ona 
bizim ailede erkekler şöyle davranır, kızlar böyle 
davranır, sen böyle olmalısın, şöyle olmalısın, çocuk 
bambaşka bir davranış biçimine giriyor... Nasıl bir 
davranış biçimine giriyor..? Ona empoze edilen 
davranış biçimi, onun davranış biçiminin yerini 
alıyor... Ne oluyor varlık, kendini kaybetmiş, kimliğini 
kaybetmiş, enkarnasyon kişilik özelliklerini yitirmiş bir 
varlık oluyor... Ve dolayısıyla da sahte bir davranış 
biçimi, sahte bir tutum, sahte bir hedef, sahte ana 
özellik, sahte merkezi kullanmak ve sahte beden 
tipiyle ortaya çıkıyor... Niye sahte beden..? Çünkü 
ona gençlik yaşında annesi babası diyor ki, ona 
hemen bak erkek adam topaç gibi olur, ye... Buldun 
mu yiyeceksin... Çocukta kişilik yapısında öyle bir 
değişiklik olur ki, çocuk zayıf ve başka bir beden 
yapısı ile planladığı beden yapısını tombul vs. bir fizik 
yapısına dönüştürür... Hatta beden yapısı bile örtüler 
ile yani sahte kişilik örtüleri ile örtünüyor, orijinal tipini 
kaybediyor... Yoksa bizler enkarnasyon öncesi imaje 
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ettiğimiz fizik yapımızı koruma imkânına da sahibiz, 
koruyabilsek mükemmel sağlıklı varlıklar oluruz... 
Bütün sağlıksızlığımız bizim genelde böylesine 
sonradan yaftalanan empoze edilen örtüler... (Devam 
edecek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21 GÜNLÜK REİKİ ŞİFA MEDİTASYONU… 

Dünyada eşi benzeri olmayan bir çalışmanın bu yaz 
Reiki Huzur Vadisi’nde ikinci yılını gerçekleştirdik. 
Temmuz ayında başlayan bu çalışma 21 gün 
sürüyor. O tarihlerde Huzur Vadisi’ne özel olarak 
gelen gönül dostlarımız bu şifa çalışmasını Vadi 
merkez olmak üzere tüm dünyaya ve kozmosa 
yaymak üzere niyet ettiler. Bu çalışmanın esası Reiki 
sembollerinin mantra olarak kullanılmasına 
dayanıyor. Çalışmanın en önemli yanı ise bu 
mantraların 21 gün boyunca 24 saat hiç durmadan 
söylenmiş olması. Yarım veya bir saatlik nöbetlerle 
gerçekleştirdiğimiz bu çalışma sırasında mucize ile 
mutat olan artık yer değiştirir olmuştu. 21 gün bilindiği 
üzere hakiki bir değişim için gerekli olan fiziki bir 
zamandır da aynı zamanda. 21 günün bu değiştirici 
özelliği ve mantraların dönüştürücü etkileriyle 
beslenmeden başlayarak, duygusal, zihinsel ve diğer 
aura katmanlarında olmak üzere niyetimiz hep bu 
yönde oldu. 

Çok yüksek duyguların yaşandığı bu dönemde 
hepimizin birbirimiz için var olduğumuzun derin 
anlayışlarını da edindik. Öyle günler oldu ki bazı 
arkadaşlarımız sadece bir geceliğine bile Reiki Huzur 
Vadisi’ne gelerek o mantraları söylemek üzere 
sandalyelerde yerlerini aldılar. Tüm bunların yanı sıra 
yine bu yıl da oldukça eğlenceli anekdotlara imza 
atmadık denemez. Biz katılanlar ve bu süreci duyup 
da katılamayanlar olarak böylesine çok yönlü ve 
kapsamlı bir çalışmanın içinde bulunabilmenin 
gerçekten de çok önemli bir liyakat olduğunu 
düşünüyoruz. En büyük dileğimiz tüm Reiki ile 
çalışan ve kalbi Yaradan aşkı ile dolup taşan 
herkesin bu kâinat çorbasında bir tuzunun olması…  

 GANESHA HAFTASI... 

Temmuz ayının son haftasını Huzur Vadimizde Reiki 
Bolluk ve Bereket – Ganesha haftası ilan ettik ve 
bütün hafta boyunca bu enerjiye ait mantralar 
çekerek bilgi çalışmaları yaptık. Lord Ganesha olarak 
da bilinen Ganesha şansın ve irfanın efendisi olarak 
bilinir ve doğum tarihin 04 Mayıs olduğu 
söylenmektedir. Bilgisiyle karşılaşıldığı andan itibaren 
şansın pozitif manada döndüğüne inanılır. Aynı 
zamanda Sevgi - Sadakat - Sabır ile engelleri kaldırır, 

mekânın koruyucusu ve bilginin taşıyıcısıdır. Sevgili 
hocamız Sn. Sevgi Ersoy’un yönettiği bu çalışmalara 
katılan arkadaşlarımız maksimum yarar sağlayarak 
aramızdan ayrıldılar. Dileğimiz meditasyonlar 
sırasında bizlere vermiş olduğu hediyeleri ve bilgileri 
hayatımıza geçirerek kullanabilir hale gelmek. 
Aşağıdaki resimde görülen her detayın birer sembol 
olduğunu ve çok derin anlamlar yüklü olduğunu 
bilmek gerekiyor. Önümüzdeki yaz Ganesha 
haftasında buluşmak üzere diyoruz... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REİKİ HUZUR VADİSİ… 

Merkez Bilgi Alanı Vakfı’nın, yurdumuzun güney 
bölgesinde, Batı Toros dağları üzerinde 
gerçekleştirdiği yeni vazife yuvası Reiki Huzur Vadisi. 
Antalya ile Isparta illeri arasında, Karacaören 1. Baraj 
gölünün hemen kıyısında, sanki cenneten bir köşe. 
Yoğun çam ormanlarının ortasında, yüzünü göle, 
sırtını kanyonun sarp kayalıklarına dayamış, bir 
Kendini Tanıma ve Kendini Bilme okulu. Hemen 
yanıbaşındaki derin Kanyon, 2000 yıllık antik YAZILI 
KAYA’sı ile tarih kokuyor. Kayaya oyularak yazılmış 
metin ise M.S. 050 tarihli eşsiz bir bilgelik beldesi. 
Araba yolculuğu ile 45 dk. ulaşılan eşsiz yaylanın 
rakımı 2750 mt... Reiki Huzur Vadisi sanki 23 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK..! 
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dönümlük bir evde yüzlerce ferdi olan tek bir ailenin 
yaşam deneyimi. Tarlamızdan sebze, bahçemizden 
meyve, ağacımızdan zeytin, tavuğumuzdan yumurta, 
ineğimizden süt ve yoğurt. Gölümüzü besleyen 
Kanyonun buz gibi suyunun ürettiği balık bereketi. 
Yediğimiz besinleri, içtiğimiz kaynak suyunu, teneffüs 
ettiğimiz havayı, bastığımız toprağı ve bastığımız 
çevreyi fark ediş...   

Bu mekan, tam bir Kendini Tanıma ve Kendini Bilme 
yani varlığımızı yeniden var etme Merkezi… Buranın 
mana ve maksadını bilen ve bu mana ve maksadı 
kendine uygun bulan herkese kapılarını açtı bu yaz… 
Mükemmel fiziki imkanlarıyla, yüksek ruhi imkanlarını 
ziyadesiyle paylaşmaya hazır sizleri beklemekte. 
Yaradan’ın tüm cömertliği ile donattığı doğa 
güzellikleriyle mükemmel bir mekan… Saf, sessiz, 
sakin bir köyün en hakim kayalığının üzerine 
kurulmuş yemyeşil bir yuva… Sırtını dayadığı Şahin 
Kaya’sıyla, kayaların içinden fışkıran yeşil çam ve 
zeytin ağaçlarıyla, hemen önüne uzanmış masmavi 
gölüyle, pırıl pırıl görünen gökyüzüyle tam bir 
cennet…  

Böylesine fizik imkanları, ruhsallığın en deriniyle 
birleştiren Reiki Huzur Vadisi, insanın içsel ışığını 
yakabilme fırsatını bulabileceği ender öğreti 
mekanlarından biri… Mucizeler mekanı… Kozmik 
enerjilerin dans ettiği platform burası… Bütün 
enerjilerin somutlaştığı, varlıklara fiziken temas ettiği 
bir inisiyasyon alanı… Güneşin doğuşundan, batışına 
kadar her anın mucizelerle dolu olduğunun 
görülebildiği bir mekan… Zamanın farklı işlediği, 
herkesin insan olduğunu hissettiği bir yer… Gün boyu 
ruhun kendini ifadelendirmesine imkan bulduğu 
yuva… Hakiki insan ilişkisi, hakiki Sevgi, Şefkat ve 
hakiki kendin ile buluşma okulu… 

 

 KISSADAN HİSSE… 

Sahip olduğum her şey senindir. Bu sözcüklerin ne 
kadar muhteşem olduğunu düşün ve ondan sonra da 
bilincini genişlet ki onları kabul edip, gerçek 
anlamlarını bilebilesin. O sözcüklerin yaşamının 
gerçeği haline geldiğini gör ve bir daha asla 
sınırlamaları kabul etme, çünkü Benim tüm verdiğim 
sözler yerine gelecektir; onlar boş vaatler değildir. 
Sadece güven ve inançla onlara tutun ve güveninin 
ve inancının sarsılmasına asla izin verme.  

Bana kendini adayan ve tüm inancını, güvenini bana 
dayandıran ruhlara her şey akar. Mucize üstüne 
mucizenin gözünün önünde gerçekleşmesine tanık 
ol. Gözlerini aç ki, hiçbir şeyi kaçırmayasın; yüreğini 
aç ve sevgin aksın. Sevgi sevgiyi çeker. Her ruhun 
sevilmeye ihtiyacı vardır; neden sevgi vermeyesin? 
Sen sevgi verdikçe, sevgi alacaksın. Ancak, hiçbir 
karşılık beklemeden, özgürce vermeyi öğren ve 
yaşamın tadını doya doya çıkar. 
 

“İÇİMİZDEKİ KAPILARI AÇMAK” 

Eileen CADDY 

 

---------------------------------------------------- ETKİNLİKLERİMİZ ------------------------------------------------ 

Vakfımız İstanbul içi etkinliklerine 01.06.2006 tarihi itibariyle yaz tatili sebebiyle ara vermiş olup, 
etkinliklerine Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında Reiki Huzur Vadisinde devam edecektir. İstanbul 

içi yeni sezon etkinlikleri 01.10.2006 tarihinde başlayacaktır… 
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