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

İnsan, Dünya’ya gelmeden önce, 
buradaki yaşam planını kendi tekâmül 
ihtiyaçlarına uygun olarak spatyomda tespit 
eder... Fakat bu planın düzeni sırasındaki ruhsal 
haleti, Dünya maddesinin içinde düşünen ve 
duyan bir ruhun haletinden değildir... 

Doğmadan önce ruhun amacı, Dünya’nın 
hemen hemen daima acı olan hadiseleri içinde 
yoğrularak, görgü ve tecrübesini arttırmaktır... 
Halbuki bu düşünce ile Dünya’ya inen ruhun, 
yani insanın Dünya’daki anlayışı değişir… Ve 
Dünya’da bulunuş amacını, madde ile kendi 
arasındaki kuvvetli bağların yalancı zevklerinde 
arar... Bu hal, spatyomdaki düşüncesinin 
tamamen aksine bir hal olduğundan, arada 
meydana gelen uçurum, onun bir ıstırap kaynağı 
olur... 

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki; duygu ve 
eğilimleri, Dünya’nın caydırıcı, çeldirici ve geçici 
hoşluklarına doğru yönelmiş insanoğlu, eğer 
spatyomdaki serbest şuur şartları altında tayin 
ve tespit etmiş olduğu ciddi yaşam planını 
hatırlar ve bilirse, onun, sıkıntılı ve acılarla dolu 
Dünya tecrübe yaşamına başlamaya asla 
cesareti kalmaz... 

O halde, bunları bilmemek ve sırası 
geldiği zaman onlarla karşılaşınca arkasından iyi 
günlerin geleceğini ümit etmek sureti ile deneyim 
yaşamında lüzumlu cesareti kaybetmemek en 
yararlı bir iş olur… Bu da, bu günün 
deneyimlerini bize sunan, geçmiş zamanlardaki 
eksik bırakılmış deneyimleri unutmakla mümkün 
olur...  

İnsan, bir evvelki yaşamında neden 
başarılı olamadığının hesabını vermek için değil, 
onu başarması gerektiği için yeniden Dünya’ya 
iner... Demek ki, burada tekâmül için ona lazım 
olan şey, geçmiş yaşamlarındaki başarısız 
anılarının her vesile ile yüzüne vurulması değil, 

ruhsal zaaflardan kurtulmasına yarayacak 
unsurlarla onun karşı karşıya gelmesidir... 

Örneğin, bir önceki hayatında 
hemcinslerine karşı dünyasal değerler ölçüsü ile 
birtakım kozları ve üstün güçleri elinde 
bulunduran bir kişi, bunları kötüye kullanarak 
etrafındakilere kan kusturmuş, zalim biri olsun... 
Bu kişi yeni hayatında tamamen eskisinin zıddı 
olan, belki sakat, belki parasız pulsuz veya daha 
ağır şartlarda bir yaşam şartını seçecektir... Zira 
bu yol, daha kestirmedir ve evvelkinden daha 
kısadır... Böyle bir yolu seçmiş bir kişinin evvelki 
hayatı ve etrafındakilere çektirdikleri, yeni 
hayatında kendisi ve etrafındakiler tarafından 
bilinseydi, ne etrafındakiler ona şefkat 
gösterebilirdi, ne de o etrafından böyle bir şefkati 
samimiyetle isteyebilirdi... Belki de bu duruma 
dayanamaz, intihar edebilirdi... 

Nihayet çok sevdiğimiz bir insanı, 
babamızı, anamızı, sevgilimizi kaybettiğimiz ilk 
acılı saatleri hatırlayalım... O anlarda bizi hiçbir 
şey teselli edemezdi... O ilk ıstıraplı saatlerin 
duygularını ve tazeliğini ve aynı tafsilatı ile her 
şeyini duymakta, üşümekte ölünceye kadar 
devam etse idik, araya unutma süreci 
girmeseydi, geri kalan ömrümüzün hali ne 
olurdu... 

Fakat bilmek lazımdır ki, ruhların 
genellikle, geçmiş yaşamlarında unutulması 
lazım gelen bu acılardan çok daha büyük acıları 
veya utandırıcı hatıraları vardır... Bir tek 
yaşamımızda bile, birçoğumuzun unutulmasını 
istediğimiz, bize karşı yapılmış olan veya bizim 
yapmış olduğumuz, ne kadar yüz kızartıcı işler 
ve hadiseler vardır... 

Özet olarak, insanların, yeryüzündeki 
tekâmülünü, cesaretini ve yükselme imkânlarını 
olumsuz yönde etkileyecek olan, geçmiş 
yaşamlarının eski, puslu hatıralarını unutmaları 
şarttır... Tabiatta hiçbir şey yersiz ve gereksiz 
değildir... Her şey, muntazam doğa kanunları 
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altında, büyük gayeye yani ruhların yükselmesi 
gayesine uygun bir yol izler... 

Unutma prosesi, bu yasaların, hikmetle 
dolu, değişmez hükümlerinden biri olarak 
kalacaktır... 

 

 

İçimdeki Rabbimin Işığı, içinizdeki 
Rabbimin Işığını selamlıyor… 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 
Nurettin ERSOY 

 
---------------------------------------------------------- DİYOR Kİ ; ---------------------------------------------------- 
 Kıyam etmek; varlığın, vazife şuuru ile 

Dünya hayatı içerisine akarken, katetmiş 
olduğu mesafe kesafetlerine adeta 
bulanarak, kendisine, dolayısıyla sahibi 
olduğu vazifeye örtüler oluşturduğunun; bu 
durumun sebebinin; o anki şuuruna göre 
en kaba ile temas edeceği için, adeta 
vibrasyon ayarı temin etmek olduğunun; 
bulunduğumuz fizik plan ile diğer planlar 
arasında da aynı ayarın mevcut olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:189) 

*** 
 Kıyam etmek; yaradılış’ın tek olduğunun; 

tekliğin, kendisini çokluğa dönüştürdüğü 
andan itibaren, tesir alanlarının da 
kendilerini ifade etmeye başlamış 
olduklarının bilincine varmaktır… 
(MYP/C:190) 

*** 
 Kıyam etmek; beşeri ırk’ın, içerisinde 

birçok çeşitlemeyi birarada bulundurarak, 
yeni bir hamlenin içerisinde olduğunun; 
tabii ki firelerin olacak olduğunun; 
mensupların, bağlı bulundukları tesirlerin 
karmaları ile uğraşmaktan, 
ilerleyememekte olduklarının; el yordamı 
ile ilerleyenlerin ise, körlüğe doğru 
meyletmiş durumda olduklarının bilincine 
varmaktır…(MYP/C:191) 

*** 
 Kıyam etmek; çatlaklardan sızmaya 

başlayan Güneş’i (hakikati) görebilenlerin, 
yükselmesi gerektiğinin; yükseldiklerinde 
O’nu görebildiklerine Emin olabileceklerinin 
ve Emin olmanın Güç, Emin olmanın 
İnanç, Emin olmanın Doğum olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:191) 

*** 

 Kıyam etmek; sayısız küçük Çan’ların 
çalmakta olduğunun; Hasat’ın, gayet 
yaygın fakat Esas Mahsul’ün son derece 
seyrek olduğunun; beklenenin, plana, 
programa bağlı olmadığının bilincine 
varmaktır…(MYP/C:193) 

*** 
 Kıyam etmek; iplerini çözebilenlerin, zaten 

kendilerini belli eder olduklarının; 
umutsuzluk, yeterlilik ve geri çekilme 
hissiyatında olanların, farklı bir frekansın, 
farklı bir kesimine geçmiş olduklarının ve 
orada ilerlemekte olduklarının bilincine 
varmaktır…(MYP/C:193) 

*** 
 Kıyam etmek; beklenti içerisinde 

olmamamız gerektiğinin; zira o süreci 
yaşamakta olduğumuzun; hissetmeye 
çalışmamız gerektiğinin; görmeye, 
dinlemeye çalışmamız gerektiğinin; 
çabamızın, bu yöndeki hassasiyetimizi 
arttırma yolunda olması gerektiğinin 
bilincine varmaktır…(MYP/C:193) 

*** 
 Kıyam etmek; realitemizin, bir üst olan 

olduğunun; fakat hâlâ eski realitenin, 
üzerimizdeki rehavetini taşıyor 
olduğumuzun; saik olup; “bu benim, 
bundan sonra da ben yürüyeceğim; ancak 
bunun ben olduğumu anlarsam, o zaman 
diğer benleri de hissedip anlayabilirim” 
bilincine varmaktır…(MYP/C:193) 

*** 
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 Kıyam etmek; ancak, kapılarımızı 

açtığımızda bizlere yaklaşılacak 
olduğunun;  bu durumun sezgisinde olan 
varlıkların, bir an önce kapılarını açmaları 
gerektiğinin bilincine varmaktır… 
(MYP/C:193) 

*** 
 
 
 

 Kıyam etmek; tutuk olduğumuzun; hala 
tereddütler içerisinde hareket etmekte 
olduğumuzun; düşüncelerimizdeki her 
şeyin ne kadar küçük detaylar olduğunun, 
esas kara bulutların bunlar olduğunun; pırıl 
pırıl Güneş’in (hakikatin) kendimizi 
beklediğinin, yeter ki, göz kapaklarımızdaki 
ağır rehaveti dağıtmamız gerektiğinin 
bilincine varmaktır…(MYP/C:193) 

*** 

 
------------------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (09)------------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Yaradan bünyede, yanlış ve doğru 

yoktur, her şey olması gereken gibidir, olan 
kutsaldır... Yaradan bünyede, kötü yoktur, iyi 
yoktur... Her şey olması gereken şeklindedir… 
Bu neye hizmet ediyor..? Ondan sonraki vaziyet, 
tamamen birliğin kendi içerisindeki merhaleleri 
teşkil eder ki, bunun gayesi de sizleri büyük 
gayeye ulaştırabilmek içindir... Nedir büyük 
netice..? 

Sonsuz olan bir bünyede olduğunuzu 
hissetmek, beşer zihninin cezbolacağı bir 
müjdedir bu… Sonsuzun içinde gösterilen bir 
merhaledir… Herkeste de farklıdır bu merhale… 
İşte büyük netice burada… Yaradan’dan 
haberdar olmak ve o bünyeye dâhil olduğunu 
anlamaktır... Ama seziyorum ki, bunun suyunun 
suyunu hissedebilsek, büyük bir insan gücünün 
açığa çıkacağını hissediyorum… Çünkü 
Yaradan’ın gücü, benim içimde var… Ben, 
sınırlarımı kaldırarak bunu açığa çıkarabilirsem, 
Yaradan vasfını tezahür ettireceğim... Müthiş bir 
şey... 

Yaradan’ın gücünün açığa çıkması, 
büyük netice... Bizler, Dünya üzerinde, 
parçalayarak, kategorize ederek, neticeye 
bağlayarak ve lineer sonuçlar beklentisi 
içerisinde bulunarak, aslında çok küçük bir 
sahanın sırrını araştırıyoruz… Yaradan’dan 
haberdar olma araştırması… Küçücük olan bu 
sahanın, bize olan uzaklığı sonsuzdur... Bu 
büyük bir netice... Haberdar olmak, onun 
ilkelerini, yasalarını, onun yaradılış sebebini, 
gidişin muhtemel ne sonuçlara bizi götürdüğünü 
anlamaktır… Bundan haberdar olmak, 
Yaradan’dan haberdar olmak böyle bir şey… 

Yoksa ben biliyorum, o var, hissediyorum demek 
değil… O’nun sırlarına vakıf olmak gerek… 
Samimi bir var deyişle sırlar akar gerçekten… 
Hissedip dilin tutulması, Yaradan hakkında hiçbir 
şey söyleyememek iyi bir şeydir... Ya da 
Yaradan nedir sorusuna bir karıncayı alır 
gösterir veya hiç konuşmaz, söyleyecek bir şeyi 
yoktur... 

Biz böylesine küçücük bir sahada 
Yaradan’la, ilk yaradılışla ne zaman 
buluşacağız..? Bu saha sonsuz… Sonsuz, hiç 
erişemeyecek miyiz..? Ne zamandan beri bu 
durumdayız..? Sonsuz önceden beri... Ne 
zaman nihayete erecek..? Sonsuzda... 
Dönüşünüz banadır ne zaman..? Sonsuzda... 
Biz ne olacağız peki..? Ne başı belli ne sonu 
belli... 

İşte, bu soruların cevabı bulunamadığı 
zaman, hazmetmeye başladıysak, işte o zaman 
Yaradan bünyede olduğumuzu yavaş yavaş 
hissetmeye başlıyoruz demektir... Tam bir 
teslimiyet... Ne başı belli, ne sonu belli ama o 
bulunduğumuz anda ceht içindeyiz... 

Ceht, şuurlu faaliyet demektir… Şuursuz 
faaliyete çaba diyoruz... Nasıl bir ceht..? En 
yakınımdaki ufka ulaşmaya çalışıyorum, ona 
ulaşınca ne olacak..? İkinci bir ufuk çıkacak 
sonsuzda, ona da ulaşacaksın, sonra başka bir 
ufuk çıkacak... Bir tebliğ de diyor ki; 
“Tanrı sonsuz daireler ama her daire diğerine 
sonsuz mesafede...” Görebildiğiniz en yakın 
mesafeye hamlettiğinizde, en-el hak dersiniz... 
Bu da idrak ile vicdani mekanizmanın 
hissedilmesidir... Vicdani mekanizmanın 
manada algılanmasını “Hak” bilirsiniz... Vicdanı 
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gerçekten bilen insan, ben Hak’tanım diye 
fırlar... Biz fırlamadığımıza göre vicdansız 
mıyız..? Biz beşeri seviyeye göre çok iyiyiz… 
Vicdanı hisseden En-el Hak diye fırlıyor, Dünya 
ile bağını kesiyor, vardığı en yakın Yaradan’ın 
halkasına vardığında ikinci sonsuz halka 
çıkıyor… Ne zaman varacak..? Sonsuz da 
varacak... Bu sonsuz dizilim an içerisindedir... 
Hepsi anda saklıdır... Tanrı böyle bir şey... 

Beyine ait zihin faaliyetlerinin zerre 
kaldığı bir nokta… Biz bunun dışında, ol emrinin 
vuku bulduğu, bize çok yakın, küçücük, 
yakınımıza kadar gelen sonsuz bir sahadan söz 
ediyoruz… Bunun adı; yaratılmış ve yarat 
denmiş olan Yaradan... İşte ruh enerjisi bu… 
Tek bir enerji... Fakat bunun sonsuzluğu, an 
içerisine sığacak bir sonsuzluk... 

Bana sordular; “1/3 bilgi şu zamana 
kadar alınmış, 2/3 bilgi 10 yıl içinde ne yaparım” 
dendi... Aslında mesele, Dünya dışı yasalar 

çerçevesinde olduğu için, idrakin, bilginin, varlık 
ile teması, idrak ve şuurlanma olduğu için, an 
içerisindedir… Zamansız ve Mekânsızdır… Siz o 
bilgiyi an içinde alırsınız… Lineerlik anlayışınıza 
sakın sığdırmaya çalışmayın... Gece yatarsınız, 
uykuda alacağınız bir vicdan tesiri, bırakın 10 
yılı, 10 enkarnasyonluk atak yaptırır... Bir 
gecede, bir vizyonla alırsınız... 

Ruha ait gelişim, tekâmül gibi kavramları 
Dünya lineer zaman dilimleri içerisinde 
düşünmeyin... Bir anda olur... Onun için, bu 
sonsuzluk anlayışını nasıl kavrarız..? Bir anda 
olur... Bu sonsuzda varacağınız noktaya, an 
içerisinde varabilirsiniz de... Beyinlerinizin lineer 
sınırlarını bertaraf edip, özgür bırakın 
beyinlerinizi, hiçbir koşul onu sınırlamasın... 
Dinleri, toplumu, örf, adet gelenekleri bir kenara 
bırakın, beyinlerinizi özgür bırakın, göreceksiniz 
Tanrı’yı hiç anlayamayacaksınız...(Devam.Edecek) 

 
---------------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (15) ---------------------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Bir varlığa gelen bilgi, eterik beden 

vasıtası ile diğer üst bedenlere (süptil bedenlere) 
ulaştırılır... Varlığa gelen bilginin varlıkta 
bıraktığı tesir, eterik beden vasıtası ile zihin 
bedene ulaştırılır… Varlığa bir bilgi taneciği geldi 
diyelim… Beş duyu ile algılanabilen bir bilgi 
geldi… Bu varlıkta eterik beden vasıtası ile zihin 
bedene gider… Zihin beden, bu gelen tesiri 
şöyle bir yorumlar, farkındalığını elde etmeye 
çalışır… Zihin beden, derhal bu bilgi tesirini 
astral bedene sevk eder… Yine bu eterik beden 
aracılığı ile olur... Astral beden, duygu bedeni 
olması hasebiyle, varlıkta tarifi imkânsız 
duygular oluşturur yani haletler yaşatır… Hep 
bunlar, eterik bedenin aracılığı ile olur... Eterik 
beden onu geçirir, sevk eder… 

Burada, astral ve zihin bedenlerdeki 
sirkülasyon esnasında, bazı bilgilerin deforme 
olduğu, orijinalitesini yitirdiği, hatta tanınamaz 
hale geldiği, deformasyonlar oluşturucu faktörler 
de vardır... Mesela zihin bedenin de varlığın 
daha önceki deneyimlerinden kalma bir takım 
duygu kalıpları vardır… Bu kalıplar, varlık 
tarafından fark edildiği anda, tashih edilmeyen 
kalıplar şeklinde kalırsa, varlığın aldığı bilgiler 
zihin ve duygu bedeninde sirküle olurken, bu 
kalıplar vasıtası ile deforme olur... 

Zihniniz karmaşıksa, ilk deformasyon 
burada başlıyor... Yani diyelim ki bir bilgi size 
geldi, yataydan beş duyu ile algıladınız, mesela 
önünüzden bir kara kedi geçti… Hemen beş 
duyu ile gördünüz, sesini duydunuz bu eterik 
beden vasıtası ile zihin bedene geldi… Zihin 
bedeninizde kara kedi uğursuzluktur ve kara 
kedi görmek negatiftir gibi bir kalıntı, hezeyan, 
yanıltıcı bir tür inanç, fikir kalıbı veya önyargısı 
varsa size gelen o tesir zihin bedeninizde derhal 
o önyargı, negatif fikir, anlayışı o tesiri deforme 
eder… Ve yine eterik beden vasıtası ile duygu 
bedenine geldiğinde sizin Allah’ın o eseri olan 
yaradılış formunu negatif bir duygu olarak 
algılarsınız… Ve o kedinin uğursuzluk getirdiğini, 
negatif olduğunun duygularını yaşarsınız… Bu 
duyguları size yaşatan zihin bedeninizdeki bu 
negatif klişeleşmiş yargılar, fikirler, izlenimler, 
kalıntılar ve tortulardır… Ve o kedi bilgisini siz, 
bu tortulardan istenmeyen kalıntılar ile objektif 
değil sübjektif olarak yorumlar ve istenmeyen bir 
bilgi olarak algılarsınız duygu bedeninizde... 

Bu duygu bedeninize geldiğinde, eğer 
daha önce size duygu bedeninizde de bir kara 
kedi görmenin çok negatif bir duygu sebebi 
olduğu bir kalıntısı da varsa, bir kat daha duygu 
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bedeninizde yepyeni bir duygu kalıbı meydana 
gelir ki, o kara kedi, sizin içinizi karartır... 

Kendi yarattığınızı yaşıyorsunuz... Hatta 
duygu bedeninizi, astral bedeninizi, farkında 
olmadığınız çocukluktan kalma, hatta karmik 
olarak getirdiğiniz, çünkü eterik bedenin 
dışındaki tüm bedenlerinizi götürüp 
getiriyorsunuz, astral bedeninizde bu geçmiş 
yaşamlardan kalan bir karmik tortu da olabilir, 
hatıra da olabilir… Ve siz kara kediye öyle bir 
imaj yüklersiniz ki, o imaj, sizin getirdiğiniz şu 
imaja yepyeni imajlar ekleyerek devasa bir 
duygu imajı oluşturur ki, negatif, negatifi 
beslemeye başlar... İşte biz buna astral tortular, 
astral kirlilikler diyoruz… Geçmiş yaşamdan da, 
bu yaşamdan da kalabilir bu uğursuzluktur 
fikirleri, tortuları ve kirlilikleri... 

Gelen tesir, (bilgi) zihin bedeninden 
geçmedikçe duygu bedeninden geçmez... 
Atlama gibi düşünmeyin... Eğer varlık varoluş 
bedenini yani varoluş aracını sadece bu fiziki 
beden değil de, bunların ötesine uzanan ve bu 
fizik bedenin sadece araç olduğunu bilerek 
meseleye bakarsa, belki o zaman, kendisine 
kadar gelmiş olan, bilgiden başka bir şey 
olmayan tesirlerin, kendi varlığı üzerindeki 
sirkülasyonuna zihnen, duygusal olarak, hatta 
fiziksel olarak mutlaka katılımda bulunur... 

Bizim, bilgi ile bir olmamızın yolunun, 
önce böyle bir bilinçten, ondan sonra bu bilincin 
tatbikata konulmasından başka çaresi yoktur... 
Burada bilgi enerjisini anlatmak enteresan ama 
buradaki maharet, anlatılan bu yüce kozmik 
yaradan değerin, enerjinin varlığımızla ne 
şekilde temas kurduğunun mekanik bilgisine 
sahip olmamız lazım... Burada önemsenecek bir 
nokta şudur... Yataydan gelen bir tesirin, önce 
fizik imkânlarla varlığa ulaşması, yatay tesirdir… 
Beş duyu ile alınır, bu alınan, eterik beden 
vasıtası ile zihin fakat burada aslında her beden 
kendi içerisinde bir skalatik yapıya sahiptir yani 
her beden kendi varsaydığımız bir sınır 
içerisinde alt katmanlarla üst katmanlara giden 
bir süptilite skalasına sahiptir... Yani eğer biz 
burada negatif yani kendi imajımızın bilgisini 
eterik beden vasıtası ile zihin bedene geçişini, 
eğer negatif bir formpansenin, zihinsel bir 
tortunun varlığı ile anlatacaksak bunun mutlaka 
fiziğe yakın kısımlarında mevcut olduğunu 
anlatmak lazımdır... Çünkü bu bedende yine 
fiziğe yakın bölümü ile kaba fizikten uzaklaştıkça 

incelen sanki burası negatif, gittikçe pozitif… Bu 
pozitiflik geliyor, bir sonraki ruhsal bedenin 
negatifinde buluşuyor… Bu da pozitife doğru 
sonsuz yolculuğunu alıyor... Demek ki, her 
beden kendi içerisinde skalatik bir yapıya 
sahip... Yani duygu bedeninin alt kesafetleri 
genelde negatif tortuların bulunduğu bir 
yapıdır… Bu gittikçe, yükseldikçe, burada 
negatiftir, buraya gittikçe pozitif olur… Bunun 
negatifi ile buluşur… Buraya pozitif yani rölatif 
bir negatif-pozitif ilişkisi ile alt katmanları daima 
üst katmanlara doğru geçirdikçe pozitivite 
yakalanır ve gelişim bu şekilde devam eder... 

Varlığın bir de şu imkânı vardır... Düşey 
dediğimiz yani alansal yapısından gittikçe 
kabalaşarak ona gelen ama asla fiziki imkânlara 
bürünmeyen bir bilgilenme, rahmet yağışı 
vardır… Bu yağış, varlığın fizik bedeninin en 
süptil organı ile form değiştirir yani bir tür 
adaptör vasıtası ile değişime uğratılır... Bu da 
vahiy kanalı ile diyeceğimiz bir tesirdir… Buna 
düşey tesir diyoruz… Gelir, varlığın biyolojik 
yapısının en süptil adaptörü olan beyin vasıtası 
ile zihninde bir imaj yaratır... Varlık o imajı alır, 
bu sefer eterik beden vasıtası ile duygu 
bedenine, oradan tekrar fizik bedene yayar... 

Bu duygu bedenine kadar getirdik bunu, 
mesela zihin bedenine geldi yine eterik beden 
vasıtası ile duygu bedenine geldi, duygu 
bedeninden yine eterik beden vasıtası ile fizik 
bedende harekete dönüştü... İşte sirkülasyon 
budur... 

Bakınız bir fizik tesir geldi fizik bedene 
başlangıç, fizik bedenden eterik beden 
vasıtasıyla zihin bedene geçti… İster alt 
katmana, ister üst katmana, alt katmanda 
tortular vardır, buradan geldi, zihin bedenden 
eterik beden vasıtası ile duygu bedenine, duygu 
bedeninde halet yaşadı… Fizik bedene geldi, 
eyleme dönüştü... İşte devasa bir sirkülasyon... 

Bunun bir başka şekli, düşeyden zihin 
bedene geldi, zihin bedenden yine duygu 
bedenine geçti, duygu bedeninden yine döndü 
fizik bedende harekete dönüştü... 

Demek ki bir tesirin varlığın zihin 
bedeninde, duygu bedeninde ve ondan sonra 
fizik bedeninde sirküle olması, tekrardan eterik 
beden vasıtası ile üst bedenlere doğru sevk 
olunması, bir sirkülasyon ifadesidir... Ve bu 
sirkülasyon temin edilmediği sürece bir bilginin 
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varlık bünyesinde geri dönülmez bir değer 
oluşturması mümkün değildir... Onun için “biz, 
sizi halden hale sokarız” der, “biz, sizi varlıkla 
yoklukla deneriz” der İslam... Mutlaka fizik 
bedeninden duygu bedenine oradan zihin 
bedenden duygu bedenine geçen bir sirkülasyon 
ile sizlerde, bilginin idrake doğru sizi 
götürmesine sebebiyet veririz... Eğer varlık bu 
sirkülasyonu ziyadesiyle ve yoğun bir şeklide 
yaparsa, işte o zaman aldığı tesir ister düşeyden 
gelen, isterse yataydan gelen olsun, aldığı bilgi, 
o varlıkta bir idrak oluşturma şansına sahiptir… 
Ve varlıkta bir idrak oluştuğu anda, o idrak 
şuuruna dahil olur yani o külli sahaya bir nokta 
şeklinde düşer... Bir tebliğde şöyle diyor; 

“İdrakin şuura damladığı, temas ettiği 
noktada adeta sihirli kıvılcımlar meydana 
gelir…” diyor… 

Sizin anlayamayacağınız, sizin bir 
sebebe ve sonuca bağlayamayacağınız 
sonuçlar oluşturursunuz diyor bir idraki şuura 
dâhil ettiğiniz zaman... Orada ne vardır..? 
Değişim vardır, devasa anlaşılması imkânsız bir 
ilerleme, bir gelişim, farklılaşma vardır ve mucize 
diyeceğimiz bir sonuç vardır... Onun için bir 
bilginin varlıkla bir olması, bu manada çok 
önemlidir ve o varlığın ciddi şeklide değişimine 
ve ciddi şekilde neticelere ulaşmasına sebep 
olur ki, bu, bitmeyen neticeler dizisinin bir 
zerresidir aslında... Diyebilirim ki, bir varlık, bir 
enkarnasyon süresince böyle bir idraki 
edinmeden gitme durumunda da olabilir... Böyle 
bir devasa devinim... 

Her devinim, o varlık üzerinde bir 
donamım yaratır diyor... O idrakin şuura 
damlaması geri dönülmez bir netice elde eder ki, 
buna da donanım diyor... Varlık donanıyor... 
Öyle bir donanım ki, bu şuurlanma adı altında bir 
donanım ve varlık orada, bütün bulunduğu ortam 
içerisinde farklı bir statüye kendini atıyor… O 
ortam, onun için artık değişmeye mahkûm bir 
ortam haline geliyor... O varlık bir realite 
basamağı çıkıyor, bir realite düzeyi atlaması 
yapıyor... 

İşte devre sonu bu manada çok ciddi bir 
adımın atılacağı bir dönem... Şu kıyamet zamanı 
dediğimiz devre sonu, böylesine çok ciddi bir 
adımın atılacağı ve bütün şuurların bulunduğu 
seviyeden devasa bir seviyeye sıçrayacağı bir 
haldir... İşte bu böylesine bir devrenin idrakinin 

bütün varlıklar üzerinde oluşturduğu külli bir 
sonuçtur… Herkes çıkacak ama aynı hizaya 
çıkmayacak... Yani bu yedi varlık diyelim, 
bulunduğu şu noktadan sıçrayacak ama yine 
yedi... Belki bunun içerisinde beş-dörde, dört-
üçe kayanlar olacak ama daima bu yedi 
korunacak... Yani bu buradan çıktı, burada tek 
oldu değil... Aynı platformda aynı realiteyi temsil 
etme değil... Dolayısıyla da bizler böyle bir devre 
sonunun bütün realite katmanlarının varlıkları 
olarak yedili sistemin varlıkları olarak devrenin 
idrakini edinirsek, işte o zaman böyle bir sıçrama 
o şuura o idrakin dâhil olması ile meydana 
gelecek ve adeta sihirli kıvılcımlar çıkacak... 

Devre sonu, kıyamet, korku, aslında 
bunların hepsi bazı realitelerin ihtiyacının 
sonucu olarak ortaya konuluyor... Kıyamet, 
mahvolacağız, yok böyle bir şey... Kıyamet 
zamanı denince, hepimizin büyük bir umutla, 
büyük bir sevinçle, büyük bir neşeyle 
beklememiz gereken bir husus... Ama varlık bu 
sıçrayış esnasında farkında veya farkındasız bu 
statü geçişine direnebilir, dünyasal cazibe 
odaklarına kapılan varlık sıkıntı çekebilir, bu o 
zaman onun kıyametinin ıstıraplı olduğunu 
gösterir... Bu o varlığın direncinden kaynaklanır, 
bırak ipleri, rahmete bırak kendini, o zaman 
kıyamet bir bayram... Kıyamet bir düğün, uyanış, 
kurtuluş ama uykuyu tercih edenler, tabii bu 
uyandırma operasyonuna dirençlerini koydukları 
için tabii biraz ıstıraplı bir hal yaşayacaklar... 

“Realite katmanlarının bilgi olarak bir 
doyuma ulaşması ve geriye dönüşü olmayan 
bir belirleyicilik oluşturması, bedenleri 
meydana getirir...” diyor… 

Aslında bazı öğretilerde hatta Gurdieff’de 
de ben rastladım bazı varlıkların astral bedeni, 
mantal bedeni olmayanlar şeklinde tarif eder... 
Böyle kapsamlı bilgi olmayınca bu tür ifadelere 
sebep olunuyor, eksik bilgiler çıkıyor ortaya... Şu 
bakımdan haklı bir yanılgıya düşmüşlerdir; eğer 
bir varlık sahip olduğu bu bedenleri bu bilgiler 
ışığında, bu bilinçle, sağlıklı hale getirip onları 
kullanılır hale getirmediği müddetçe, o bedenden 
yoksunmuş gibi telakki ediliyor... Yoksa aslında 
yaradan hiç bir varlığı bu sistematik, hiyerarşik 
bedenler dizisinden mahrum kılmamıştır... Ama 
ben şunun farkında değilsem, bunun üzerinde 
bir tasarrufum yoksa bunun üzerindeki 
tasarrufumun sonucu onun üzerinde bir gelişim 
temini vasfında değilsem, yetkin değilsem, bu 
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beden benim için yoktur... Orada bir köy var 
uzakta, gitmesek de, gelmesek de o köy bizim 
köyümüz değildir... Gideceksin köyüne, 
gitmediğin köye başkaları gider... Onun için 
orada bir beden var uzakta gitmesek de, 
bilmesek de, fark etmesek de o benim 
bedenimdir bu manada diyemeyiz aslında o var, 
rahmettir ve bize sunulmuştur… Fark eden onun 

üzerinde her türlü tasarrufuna sahip olabilir… 
Yetkin ruh hali denen ruh haline böyle gidilir... 
Bu varlık bütün bedenlerinin hâkimidir... Hâkim 
olunan beden o varlık tarafından bütün 
imkânlarını ona kullandırır... İşte o zaman o 
varlık o beden sahibi olur... Onun için Gurdieff 
der ki; “gelişmek, bedenlerini inşa etmek 
demektir...” (Devam edecek) 

 
 
 
---------------------------------------------------- ETKİNLİKLERİMİZ ------------------------------------------------
 21 GÜNLÜK REİKİ MEDİTASYONU 

02. Temmuz. 2010 / 23. Temmuz. 2010 
Sevgili dostlar bildiğiniz üzere her sene olduğu 
gibi bu sene de geleneksel 21 Günlük Reiki 
meditasyonumuzu gerçekleştirdik. Oldukça 
yoğun geçen bu süre içerisinde inanılmaz 
mucizeler, deneyimler, neşe enerjisi bizimle 
birlikteydi. Nöbetlerin hiç aksatılmadığı, herkesin 
müthiş bir akışkanlık içerisinde olması 
dünyamıza daha çok sabitlemeye çalıştığımız 
Sevgi, Barış, Huzur ve Koruma enerjilerinin 
sizler tarafından da hissedildiğinden eminiz.  

Bilindiği üzere Reiki I. Derece öğretisi 
alındığında 21 günlük bir arınma süreci başlar. 
Bu süre aynı zamanda Dr. Mikao Usui’nin 
Kurama dağında geçirdiği süre ile aynıdır. 
1950’lerin sonunda kendisi tarafından tüm 
insanlığa hediye edilmiş olan Reiki Enerjisi 
özellikle bilinçlerimizde çok büyük değişimleri 
gerçekleştirebilecek güçte bir frekanstır. Bu ay 
sizlere o yıllarda kendisi ile yapılmış olan bir 
röportajı sunuyoruz… 

Mikao Usui ile yapılmış olan bu röportaj 
kendisinin kurmuş olduğu Reiki Ryoho Gakkai 
okulundaki öğrencilerin elinde bulunmaktadır. 
Hyakutan, Reiki uygulayan herkes tarafından 
paylaşılması amacıyla kendisi bizzat bu röportajı 
tercüme etmiştir.  

Soru: Usui Reiki uygulaması nedir? 

Mikao Usui: İmparator Meji’nin öğretilerinin 
derin endişesini kabul etmeyi, gerçek 
ihtiyaçlarımızı temin etmeyi, beden ve zihnimizi 
geliştirme çalışmalarını içerir. Her şeyden önce 
zihnimizi iyileştirdikten sonra bedenimizi 
iyileştirmeliyiz. Böylece sağlam bir varoluşun 
doğru patikasnda yürüyebiliriz. Eğer zihin 

sağlıklıysa ve bütünün yolunu izliyorsa o zaman 
beden kendiliğinden iyileşecektir. Usui Reiki 
tekniğinin vazifesi kendinin ve başkalarının 
refahı ve aynı zamanda da varlığımızı, zihnimizi, 
fiziğimizi barış ve neşe ile doldurarak her türlü 
hastalığı iyileştirmektir.  
Soru: Usui tekniği farklı isimlerdeki teknikler, 
hipnoz, Ki-Ai zihinsel şifa veya iman şifası ile 
aynı şey mi?  
Mikao Usui: Hayır aynı şey değil. Diğer terapi 
teknikleri farklı işlemlere sahipler. Benim 
tekniğim olan beden ve zihin tedavisinin sanatını 
ben, uzun zor ve sıkı bir deneyim sürecinden 
sonra mistik yöntemlerle realize ettim.  

Soru: Yani bu bir spiritüel şifa sanatı mı?  

Mikao Usui: Evet “Spritüel Şifa Sanatı” 
denebilir. Yine de aynı zamanda “Fiziksel Şifa 
Sanatı” olarak da isimlendirilebilir. Böyle 
olmasının sebebi, fizik bedenimizin her bir 
parçası enerji ve ışık saçar. Özellikle de gözler, 
ağız ve eller. Sonuç olarak birkaç dakika 
hastalıklı bölüme sabitlenerek ovuşturarak, 
üfleyerek diş ağrılarından, kolit, mide ağrısı, sinir 
bozuklukları, kesikler, yanıklar ve diğer ağrı 
tiplerinden kurtulabiliriz. Kronik hastalıkların 
tedavisi kolay olmaz ve daha çok uygulama 
gerektirir. Buna rağmen kronik rahatsızlıklarda 
tek bir uygulama da yetebilir. Önemli sonuçlar 
basit tedavi uygulamaları ile karşılaştırılmıştır. 
Modern tıbbın bu fenomenleri nasıl 
açıklayabileceğini kendim hep sorarım. 
Sonuçları gördüğünde sen de aynı fikirde 
olacaksın. İnanmak istemeyenler ve bahaneler 
uyduranlar bile sonuçları görmemezlikten 
gelemiyorlar.  

Soru: Kişinin bir hastalığının sağlığa kavuşması 
için Usui Reiki tekniğine inanması gerekir mi? 

BAKIN GEÇEN AY NELER YAPTIK..! 
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Mikao Usui: Hayır. İnanması veya hayran 
olması gerekmiyor. Çünkü diğer zihinsel 
terapiler veya psikolojik hipnozlar dışında hiçbir 
tavsiye sonucu etkilemez. Bunun yanı sıra 
şüpheler, yadsımalar veya sakınmalar hiç önem 
taşımaz. Ama yine de şuuru yerinde 
olmayanlarda, ağır rahatsızlıkları olanlarda veya 
çocuklarda olumlu sonuçlar elde edilmekte. 
İnsanların %10’u benim şifa sanatımı bizzat 
deneyimlemeden inanıyor, hayranlık duyuyorlar. 
İnsanların büyük bir bölümü ise deneyimledikten 
ve sonuçlarını gördükten sonra inanıyorlar.  

Soru: Usui Reiki tekniği ile her türlü hastalık 
tedavi edilebilir mi? 
Mikao Usui: Evet. Her türlü rahatsızlık tedavi 
edilebilir.  

Soru: Usui Reiki Tekniği sadece hastalıkları mı 
tedavi ediyor? 

Mikao Usui: Hayır. Sadece fiziksel 
rahatsızlıkları değil örneğin endişe, kararsızlık, 
aşırı sinirlilik ve kötü alışkanlıklar gibi zihinsel 
rahatsızlıklar da tedavi edilebilir.   

Soru: Usui Reiki tekniği niçin ve nasıl işliyor? 

Mikao Usui: Ben bu şifa sanatına herhangi biri 
tarafından başlatılmadım, ne de gizemli 
yetenekler için ders gördüm. İyileştirme 
yeteneğini tesadüfen realize ettim ne zaman ki 
21 gün boyunca oruç tuttum, bu büyük gücü 
algıladım. Sonuç olarak kurucusu olarak kesin 
bir açıklama bulmakta zorlanıyorum. Bilim 
adamları ve entelektüeller modern bilimi 
kullanarak yaptıkları karşıt araştırmalarda bu 
durumu doğrulamakta zorlanıyorlar. Bilimin bir 
açıklama getireceği gün gelecektir.  
Soru: Usui Reiki tekniği ilaç kullanıyor mu ve 
yan tesirleri var mı? 

Mikao Usui: Hiçbir zaman ne ilaç ne de 
herhangi bir araç kullanılmaz. Hastalıklar sadece 
tespit edilerek, üfleyerek, ovalayarak, bastırarak 
ya da vurarak tedavi edilebilir.  

Soru: Usui Reiki tekniği tıp bilgisi gerektiriyor 
mu? 

Mikao Usui: Benim tekniğim (şifa sanatı) tıp 
üzerine kurulu değil çünkü muhteşem bir enerjiyi 
kullanmasından dolayı modern tıbbın çok 
üzerinde çalışmaktadır. Şifa yapmanın amacına 
ulaşması; hastalıklı bölümü hastalığın tespiti, 

üfleyerek, bastırarak yada ovalayarak ile 
gerçekleşir. Örneğin beyinde bir problem varsa, 
midede, gözlerde vs. Böylece hastalıklar çok 
ağır ilaçlar kullanmadan kısa bir zaman 
içerisinde tedavi edilebilir. İşte bu yüzdendir ki 
benim tekniğim (işleyen muhteşem enerji) tek ve 
orijinaldir.  
Soru: Bugünün tanınmış doktorları sizi nasıl 
görüyorlar? 

Mikao Usui: Duyarlı ve tanınmış doktorların 
görüşü gerçekten de ılımlı ve mantıklı. Ünlü 
Avrupalı doktorlar acımasızca eleştirmekte. 
Bunun yanı sıra Kraliyet Tıp okulundan Dr. 
Nagai Hisomu şöyle belirtmekte “biz profesyonel 
doktorlar hastalıklara ne gibi testler 
yapacağımızı, tanımlayacağımızı ve 
anlayacağımızı biliyoruz ama nasıl tedavi 
edeceğimizi bilmiyoruz” ve Dr. Kondo ekliyor 
“Tıbbın bunun farkına varmamış olması çok 
hayal kırıcı. Ben inanıyorum ki gelecek yıllarda 
tıp alanındaki uygulamalarda büyük bir devrim 
gerçekleşecek.”  

Dr. Rokuro Kuga ise profesyonel doktorların 
yaptığından farklı olarak psikoterapi ve diğer 
uygulamaların kişiye özel gerçekleştirildiğinde 
çok daha iyi sonuçlar vermekte olduğuna kanaat 
getirmiştir.  

“Psikoterapist ve doktor olmayan kişilere 
körlemesine karşı çıkan ve boykot eden 
profesyonel doktorlarda zihinsel red duvarı 
bulunmaktadır.” (Japon Tıp Dergisi) 

Bu gözlemler herkes tarafından fark edilmekte; 
nitekim bir gerçektir ki profesyonel doktorlar, tıp 
uygulayıcıları, eczacılar etkin Reiki tekniğinin 
öğrencileri ve tanıyanları haline gelmektedirler.  

Soru: Devletin görüşü nasıl? 

Mikao Usui: İmperial Diet’s House bütçe alt 
komisyon temsilcileri Şubat 1922’de yapılan 
toplantıda Dr. Matsushita Teiji (Diet’in bir üyesi) 
hükümetin isteği üzerine profesyonel olmayan 
doktorların zihinsel terapi yada psikoterapi adı 
altında tedavi gören hastaları üzerinde bir 
araştırma yapmıştır. Bir devlet mensubu olan 
Sayın Ushio, cevap olarak “On yıl öncesine 
kadar hipnoz Tengu ( Dağlarda yaşayan uzun 
burunlu hayali bir yaratık) tarafından yapılan bir 
sanat olarak kabul ediliyordu. Bugün ise, uzun 
ve zorlu çalışmaların ardından zihinsel 
problemleri olan hastalara uygulanması kabul 
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görmüştür. Bütün insani problemlerin tıp 
tarafından çözümlenmesi zor. Doktorlar, şu veya 
bu uygulamayı o veya bu hastalığa tıbbi 
deneyimlere göre aplike ediyorlar. Yine de 
dokunuş yada benzer farklı uygulamalar tıbbi 
uygulama sayılmazlar.”  

Bu yüzden benim uygulamam olan Usui Reiki 
tekniği ne tıp geleneğini ne de akupunktur 
kurallarını ihlal etmektedir.  

Soru: Bu tekniği herhangi birinin öğrenip 
uygulayabileceğine inanmıyorum. Çünkü bu 

iyileştirme yeteneği özel bir insana yapılmış 
kutsal bir hediyedir. Ne dersiniz? 

Mikao Usui: Kesinlikle hayır. Her bir insan Tanrı 
tarafından hediye edilmiş olan iyileştirme 
yeteneğine sahiptir. Tanrı, iyileştirme yeteneğini 
olağanüstü bir şekilde tüm yaratılışa vermiştir: 
Bitkilerde, ağaçlarda, böceklerde, kuşlarda, 
balıklarda ve farklı bir şekilde insanlarda. Usui 
Reiki uygulaması o hediyenin dünyadaki yorumu 
olarak görünmüştür. 
 

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