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

KÂİNAT, İNSANIN RUH GÜCÜ İLE 
KEŞFEDİLEBİLİR… 

Kâinatta; iltimas, kopya, ezbere, 
üstünkörü iş, yarım yamalak geçiş yoktur… 
Dünya, bilimi, buluşları, teorileri, teknolojisi ve 
ekonomisi ile kendine ait bir takım ölçülere 
sahiptir ve bu ölçüler, hesaplar, kitaplar, 
yaşamda yerli yerine oturtulmadıkça asla bir 
noktaya varılamaz… 

Dünya’nın kendine ait bir tavrı, bir usulü, 
bir ilmi, bir takım verileri vardır... Bu verilerin 
hepsi Ruhsal İdareciler tarafından bazı 
hesaplara dayanılarak verilmiştir… O yüzden 
Dünya hayatını küçümseyerek, hor görerek 
hiçbir şey elde edemeyiz... Çevremizdeki 
insanlar bilerek ya da bilmeyerek bu verileri 
değerlendirerek bir gelişme kaydetmeye 
çalışmaktadırlar… 

Oysa ki, ölüm, yeniden doğuştur... Bu 
bilgiyi yeterince edinen, bedenini terk ettikten 
sonra bulunacağı ortamın özelliklerini ve kendi 
yeni durumunu şimdiden öğrenen insanın ölüm 
korkusu çok azalır… 

Sonsuzlukta yok oluştan bahsetmek 
abestir… Değişimler, başkalaşmalar, halden 
hale geçmeler vardır... Bu tekamüldür ve Tanrı 
sonlu olamayacağına göre, tekamülde de son 
yoktur.  

Dünya’da halen ne yaşanıyorsa hepsi bir 
icaptır, gerektiği için vardır… Ve insanın 
gelişimine katkısı vardır… Ayrıca insan emeğinin 
bir ürünüdür… Her varlık hangi tekamül 
seviyesinde bulunursa bulunsun icaplara uymak 
zorundadır… Dışarıdan hiçbir empozisyon 
yapılamaz… Dünya üzerinde yaratılacak her 
yenilik, her değişiklik, buranın icaplarına uygun 
olarak meydana getirilir... 

Kâinatta, hiçbir varlığa hazır bilgi 
verilmez… Her tekâmül düzeyindeki varlık, bu 
kozmik bilgileri kendi alın teriyle bulmak 
mukadderindedir… Dünya üzerinde halen 
tatbikatı yapılmakta olan ne kadar bilgi, görgü, 
kural, teori varsa, hepsi Dünya için geçerlidir ve 
mutlaka kullanılmalıdır... Bu Dünya’dan mezun 
olabilmek için Dünya’nın bilgi külliyatını anlamak 
ve aşağı yukarı her hali layıkıyla tatbik etmiş 
olmak gerekir… Eksik bilgilerimiz varsa, onları 
elde etmek için tekrar tekrar doğarız… Bunun 
utanılacak bir yanı yoktur… 

Çağımızda bilim gelişmiş; atomun ve 
uzayın derinliklerine uzanacak kadar kudret 
kazanmıştır… Bununla beraber bu gelişme bir 
sınıra dayanmış, bilim ilerleyemez olmuştur… 
Gelişme hızı yavaşlamıştır ve bilmediklerimiz 
eskisinden daha fazladır… Maddesel 
araçlarımız daha fazla hassaslaşamamaktadır… 

Oysa ki, gerek alemin derinlikleri, gerek 
uzayın enginlikleri, açığa çıkarılacak pek çok sır 
saklamakta, nice nice bilgiyi taşımaktadır… 
Bunlar nasıl elde edilecektir? İşte bu noktada 
yönlendirme, metapsişik bilimden gelecektir… 
Meçhuller, ruh vasıtasıyla keşfedilebilir… 

Medyonamik çalışmalarla, bilim, en süptil 
çalışmaları kaydedebilir... Işık hızı saatte 
300.000 km. süratle gider, ama ruh için zaman 
kavramı diye bir şey yoktur… 

Foton, bir saniyede 300.000 km süratle 
giderse, ruh bir an’da kâinatları dolaşır… Çünkü 
ruhun sür’ati, düşünce sürati iledir… 

Ruh için zaman, mekan, hız bir engel 
değildir… O, maddi araçlar ve duyular olmadan 
her şeyi algılar… 

Bu konuda medyumsal çalışmalar 
yapılmıştır... Gerek atom, gerekse uzay 
konusunda çok başarılı sonuçlar elde edilmiştir... 
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 Örneğin; duyular dışı algılamayla atom 

altı partiküller gözlemlenmiştir… 

1968’ de Cambridge Üniversitesi’ nin 
teorik fizik bölümünden mezun olan Stephen M. 
Phillips yüksek lisansını 1971’ de Güney Afrika’ 
da Cape Town Üniversitesinde yaptıktan sonra, 
yüksek enerji fiziği konusunda doktora 
çalışmaları için California Üniversitesine gitti… 

Bilimsel çalışmalarını içeren yayını 1979’ 
da yayınlandı... “Duyular dışı İdrak ile Kuarkların 
gözlemi” adlı bu kitabında, modern fizik ile atom-
altı partiküllere ait 80 yıllık psişik gözlem 
arasındaki birçok kayda değer uyuşmayı gözler 
önüne serdi… İnancına göre bunlar, geleceğin 
partikül fiziği araştırmaları için çok önemli şeyler 
içeriyordu…  

Phillips, Teozofi Derneğinde, Londra 
Psişik Araştırmalar Derneğinde ve Psikofiziksel 
İncelemeler Enstitüsünde konferanslar verdi… 
1985’ de Cambirdge Üniversitesi Cavendish 
Laboratuarında bilim adamlarına çalışmalarını 
anlattı… 

“Bir çok kişi, bir psişik gözlemcinin, çok 
küçük olduğundan dolayı görülemeyen şeyleri 
gördüğünü iddia etmesini inanılması güç 
bulacaktır… Psişik gözlemcilerin gözlemlerinin 
doğru olduğu ispat edilirse, şüpheciler, deney 
şartlarının hileleri önlemek için yeterli olmadığını 
iddia edebilirler… Eğer bundan da bir sonuç 
çıkmazsa, o zaman başka çare kalmadığı için, 
deneycileri, sonuçlar hakkında yalan söyledikleri 
iddiası ile suçlamaya başvurabilirler… Halbuki, 
şüpheci şöyle de düşünebilir: Eğer bir kimse her 
zaman, araştırıcıların kendi delillerini 
uydurduğunu kanıtsız olarak kabul ediyorsa, 
DDİ’ nin kanıtlanması için, objektif olarak nasıl 
hükme varabilir..? Bu nedenle, şüpheci, geri 
kalan yetersiz paranormal fenomenlerin pek çok 
delile dayanan raporları için de bir sonuca 
ulaşabilir… 

Fakat, ya o çok küçük cisimleri 
gördüğünü söyleyen psişik iddialar ne olacak..? 

Bunlar öylesine küçüktü ki, ne o devrin bilgileri 
arasında yer alıyordu, ne de teknoloji böyle bir 
şeyi incelemeye elverişli idi… Sonradan, 
çoğunu, bilimin de doğruladığı bu psişik 
gözlemler, akla uygun hale getirmek için, sadece 
tesadüf olarak farz edilebilir miydi..? 

Eğer deney şartları çok sıkı bir şekilde 
kontrol edilseydi veya araştırıcıların kendilerine 
tam güvenilseydi, mesele kalmayacaktı… 
Çünkü, hile imkansız olacaktı… Bilim tarafından 
da onaylanan paranormal olarak sağlanmış bilgi 
elde etmek, DDİ’ nin birçok çeşidinin başına 
geldiği gibi, ancak yıllar sonra mümkündür; ki 
böyle durumlar, şüphecinin kuşkulanmasına 
veya alternatif bir açıklama bulmasına izin 
vermez… 

Hindu öğretisine göre, görünmeyen 
küçüklükteki şeyleri görme gücü, yoga 
meditasyonları ile kazanılan “siddhiler” den veya 
psişik güçlerden biridir… 

Büyük Hintli üstat Patanjali (yaklaşık 
M.Ö. 150) “Yogasutras” adlı kitabında, 
yöneltildiği yerdeki (gizli veya uzaktaki) şeyleri 
görebilen süper fiziksel yetenekli bir ışığın, bir 
küçüklük bilgisinin yogi tarafından elde 
edilebileceğinden bahsediyor… Bu psi 
yeteneğinin parapsikolojideki ismi: mikroskobik 
alemi “uzaktan görüş” tür… Ben buna, kendi 
kendini açıklayan bir isim olarak “mikro-psi” 
dedim… 

 

 

 

 

Işığımızın Bilgi;  Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 
Nurettin ERSOY 
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 ---------------------------------------------------------- DİYOR Kİ ; ---------------------------------------------------- 

 

 Kıyam etmek; yükselen realitenin artan 
hassasiyetine bağlı olarak, bastığımız 
noktaların manâ taşımakta olduğunun; 
kendini akışa koyuvermenin, bu seviyede, 
varlıkları daha kolay atalete sürüklemekte 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:116) 

*** 
 Kıyam etmek; aldığımız bilginin, bize, 

realitemiz değiştikçe başka manâlar ifade 
edebildiğinin; bu noktada iyi bir aplikatör 
vazifesine bürünmemiz icabetmekte 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:116) 

*** 
 Kıyam etmek; açıklığa kavuşabilmenin, 

bilgi enerjisini en açık şekilde 
özümleyebilmekle olmakta olduğunun; bu 
durumun ise, son derece sakin ve sessiz 
bir şekilde, gelecek olanla uyum içerisine 
girmekle olabilecek olduğunun; eğer bu 
hassasiyete sahip olabilirsek, zaten örtülü 
olan bilgiyle uyum içerisine giremez 
olduğumuzun, varlığımızın daima bizi saf 
bilgiye doğru yönlendirecek olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:116) 

*** 
 Kıyam etmek; mümkün mertebe, kendi 

kendimizin hakemi olmaya çalışmamız 
gerektiğinin; en doğru yolu bulacağımızın 
bilincine varmaktır…(MYP/C:116) 

*** 
 Kıyam etmek; bilgi enerjisi’nin kabulünün, 

daima sevgi enerjisi’nin göstermiş olduğu 
ceht vasıtasıyla gerçekleşmekte 
olduğunun; bilgi enerjisi, önceden hazır 
bekleyen zemine doğru akmaya 
başladığında, eğer sevgi enerjisi 
tarafından çepellenirse, işlevselliğinin o 
kadar artmakta olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:117) 

*** 
 
 
 

 

 Kıyam etmek; bilgi enerjisi’nin 
akışkanlığının temininin, tamamen, sevgi 
enerjisi’nin göstermiş olduğu uyum vasıtası 
ile olabilmekte olduğunun; en güzel uyum 
ve elastikiyet örneğini, sevgi enerjisi 
bünyesinde görebilecek olduğumuzun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:117) 

*** 
 Kıyam etmek; enerjiyi, talep etmenin, 

kabullenmenin ve özümlemenin, tamamen 
varlığın cehtine bağlı olarak oluşan 
sıralamalar olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:117) 

*** 
 Kıyam etmek; esas itibariyle en iyi 

uyumun sağlandığı alandan itibaren, bütün 
enerjilerin tek bir enerji halinde tezahür 
etmekte olduklarının, ki bunun da, RUH 
Enerjisi olarak nitelendirdiğimiz hali ifade 
eder olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:117) 

*** 
 Kıyam etmek; yaşadığımız plan 

içerisindeki seviyede bu enerjilerin birbirine 
dönüşüm imkânının yok olduğunun; 
sadece, varlığın cehti vasıtasıyla, bir 
enerjinin, ötekine nispetle daha ön 
plandaymış gibi görünümünün var 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:117) 

*** 
 Kıyam etmek; genişlemeye kendimizi 

müsait tutmamız gerektiğinin; bizler için en 
inandırıcı hususlarda bile elâstiki olmaya 
çalışmamız gerektiğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:117) 

*** 
 Kıyam etmek; 1sahip olduğumuz Bilgi’nin, 

daima üremeye müsait olup olmadığını 
kontrol etmemiz gerektiğinin; 2

*** 

bilgimiz bize 
yetiyorsa derhal onu geliştirme yolları 
aramamız gerektiğinin, zira atıllığa doğru 
gidiyor olduğumuzun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:117) 
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----------------------------------------------- ŞUURDA UYANIŞ (17)------------------------------------------------ 
Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Bilgi Enerjisi – Zaman Enerjisi - Sevgi Enerjisi 
Mekan Enerjisi - Hayat Enerjisi… 
Fakat hiçbir zaman bunlar tezahür ettiği 

esnada bir enerji, diğerlerinden tamamen kopuk 
değil, hepsi hepsinin içerisinde yer almaktadır... 
Aslında Tek Enerji… Fakat hangi etkinliği tezahür 
ettirecekse o Tek olan, enerjisini o kabalık 
seviyesinde tezahür ettirdiğinde, adı bu oluyor… 
Fakat bu sonsuz ihtimallerle, sonsuz imkânlarla 
tezahüratını yaparken, dominant bir şekilde açığa 
çıkan bu enerjiler, yaptığı etkinliğe göre isim 
alıyor… Aslında bunların hepsinin en uygun bir 
ortak alandaki adı, Ruh Enerjisi, Üstün Enerji, 
Yüksek Enerji dediğimiz enerji… Aslında bu, 
teklik anlayışına hiçbir zarar vermez, sadece 
etkinliğini oluşturmak için, Bilgi, Zaman, Sevgi, 
Mekân, Hayat Enerjisi şeklinde… 

Bunun aslında anlamakta güçlük 
oluşturduğunu hissediyorum ben… Bunu bir 
dünyasal misalle anlatmaya çalışayım: 

Çok üstün bir insan var… Üstün insan 
aramızdan biri, yaşıyor… Niçin üstün insan 
deniyor, çünkü enerjisi o kadar güçlü ve yetenekli 
bir insan ki, dünyasal birçok etkinliği, aksiyonu, 
fonksiyonu becerebilen bir insan… Bu da Dünya 
dışı bir etkinlik becerisi gibi… Bu insan son 
derece kendini geliştirmiş, entelektüel bir insan… 
Birkaç fakülte bitirmiş, her konuda bilgi sahibi, 
fikir sahibi, her konuda düşünen bir insan… Bu 
insana bilgili diyoruz… Bir topluluğa girdiğinde o 
topluluktaki mevzuu her ne ise, giriyor, beyanat 
verebiliyor, çünkü üstün insan… Konu ne olursa 
olsun bilgisini o insanlara verebiliyor ve bütün 
insanları bilgisinden yararlandırabiliyor… Bilgi 
Enerjisini öne çıkarıyor… 

Bu insan, evindeki atölyesine giriyor, 
heykel yapıyor, resim yapıyor, mimarlık 
konusunda eserler meydana getiriyor, Bilgisine 
yaratıcı becerisini katıyor, marangozluk yapıyor… 
Bu da Zaman Yaratıcı Enerjisini öne çıkarması 
demek oluyor… Yaratma özelliğinde bir insan… 

Bu aynı insan, son derece sevgi dolu… 
Herkesi seviyor, eşyayı seviyor, hayvanı seviyor, 
bitkiyi, insanı seviyor bu insan… Sevgi Enerjisini 
öne çıkarıyor… 

Aynı zamanda evini derli toplu tutuyor… 
Mutfağını son derece tertipli tutuyor, hatta 
kendine mekânlar yapabiliyor, ev yapıyor, mekân 
düzenlemesi de yapan bir insan… Mekan 
Enerjisini kullanıyor… 

Bu insanın, aynı zamanda tıp bilgisi de 
var, birçok hastaya da hayat veriyor veya tedavi 
yapıyor vs… Hayat Enerjisini öne çıkarıyor… 

Böyle bir üstün insanı tahayyül ettiğinizde, 
bu insan aslında kendine ait olan ve bu 
üstünlüğü ona kılan bir ruhi enerjinin ve onun 
üzerindeki fiziki enerjinin sahibi, ama karşısına 
çıkan icabata göre, gerekliliğe göre kendisinden 
talep edilen eyleme göre zaman zaman bilgisini 
insanlara sunuyor… Bu sunum esnasında bu 
insanın sevgisi olmasa bu bilgiyi bu insanlara 
sunamaz… Bu insanın mekân anlayışı, mimari 
anlayışı olmasa bu bilgiyi sunamaz, bu insanın 
yaratma eylemi olmasa bu bilgisini sunamaz, bu 
insanın hatta hayatiyet verici bilgisi ve tecrübesi 
olmasa bilgiyi sunamaz, hele hele sevgisi olmasa 
hiç yapamaz… Yani şu eylemi gerçekleştirirken 
icabat, onu gerektirdiğinde bütün enerjileri ile 
bunu gerçekleştirmiştir… Bu insan salt sevgi 
enerjisini tezahür ettirme gerekliliğini duyduğu 
vakit sadece ben sevgiyim başka hiçbir şeyle 
ilgilenmem demez… O sevgisinin içerisinde, neyi 
seviyorsa ona bilgi vermek, ona yaratıcı katkıda 
bulunmak, ona mekân temin etmek, ona 
hayatiyet vermek vardır… Severken sevdiği 
sujenin neye ihtiyacı varsa o enerjiyi ona verir… 
Yani sevgisi, salt sevgi olarak diğerlerinden 
kopuk, soyutlanmış olarak tezahür etmez… Bu 
insan mutfağa girer çok iyi yemek yapar, çünkü 
üstün bir insan… Demez ki, ben erkek adamım, 
ben mutfağa girmem… Yemeği pişirirken o 
yemeğin içine yemeği pişirme bilgisini katar, 
onun içerisine Zaman enerjisini, yani Yaradan 
enerjiyi zaten katmıştır, onun içerisine sevgisini 
katar, onun içerisine mekânını ve hayatiyetini 
katar ve size taptaze pırıl pırıl vitaminin 
hayatiyetini devam ettirici şekilde yemek pişirir… 
Şunu anlatmak istiyorum; teşbihte hata olmaz, bir 
insan üzerinde tahayyül ederseniz şu külli 
sonsuz olanı, bütün bu özellikleri taşıyan bir 
insanda bu özelliklerin birini tezahür ettirirken 
diğerlerinden ayrı tezahür ettirmediğini 
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 anlatmaya çalışıyorum… Yemeğini yaparken 

sevgisi de, bilgisi de, yaratması da, mekânı da, 
hayatiyeti de onun içindedir… Ev yaparken eğer 
çok iyi bir mekan oluşturucu bir varlık ise, bilgisi 
yoksa oluşturamaz, yaratma, zaman enerjisi 
yoksa, sevgisi yoksa hiç oluşturamaz… 

“Sevgim yoksa yaptıklarımın hiçbir 
kıymeti yok…” demiş İSA… “Şu dağları bir 
bakışımla toz duman etsem, yok etsem ama 
sevgim yoksa hiçbir işe yaramaz…” 

“Sevdim de yarattım…” ifadeleri de o 
külli Yaradan enerjinin yaradılış esnasında nasıl 
sevgi enerjisinin dahili olduğunu, onsuz 
olmadığını, her eylemde diğer enerjilerin mutlaka 
mevcut olduğunu bilmemiz lazım… 

Diyelim ki, ben bir Bilgi Enerjisi size 
sunuyorum ama benim yaratıcı, imajinatif 
faaliyetim olmasa, zaman enerjisi, sevgim 
olmasa, bu mekânın oluşumunu temin 
etmezsem, mekânı hem hacim olarak alın, hem 
üstündeki giysiler olarak alın, hepsi mekân, bütün 
bu bilgi enerjisi dominant olan bilgi enerjisi, 
takviye edici olmaz… Bu misal eğer uyduysa bu 
misale uygun olarak Yaradan’da, Yaradan Enerji 
olan Üstün Enerji de hangi fonksiyonunu icra 
ediyorsa ki yaratmadır, bütün fonksiyonları o 
enerjiyi dominant ön plana çıkarır… Tali olarak 
bunlar daima o enerjinin içerisinde daha geri 
planlarda takviye edicidir… 

Bilgi enerjisi, bu Üstün Enerjinin ana 
konstrüksiyonudur… Ana konstrüksiyon Bilgi 
Enerjisidir… Diğer tüm enerjiler, yani Bilgi 
Enerjisi şöyle bir ana direk ise, diğer tüm enerjiler 
bunun etrafında onunla koordine çalışan, o 
konstrüksiyonun etrafında faaliyet gösteren 
enerjilerdir… Bir tebligatta şöyle diyor; 

“Bilgi Enerjisi eğer sunum esnasında 
Sevgi Enerjisiyle desteklenip de, Sevgi Enerjisi 
ona kızak vazifesi görmezse, hiçbir işe 
yaramaz…” Yani Bilgi Enerjisini, aldığınız bir 
enerjiyi bir başka yaradılış noktasına sunarken, 
eğer onun içerisine sadece bilgiyi esas alıp da 
kuru kuru bilgi nakli yaparsanız, hiçbir işe 
yaramaz… Siz yaradılışa hizmette kusur etmiş 
olursunuz… 

Önce diyor, sunanla sunulan arasında bir 
sevgi köprüsü kurulmalıdır... Eğer bunu 
kuramadıysanız, eğer o sevgi enerjisinin devrede 
bir akışkanlık temin edemediği bir ortamda siz 

bilgi enerjisini sunuyorsanız, netice netice 
alamazsınız… Bu enerji emanet olarak gitmesi 
gereken yere gitmez… Dolayısıyla da mekân çok 
önemli… Yine bilgi enerjisini sunarken böyle bir 
mekâna ihtiyaç var… Sağlık, böyle bir bilgi 
enerjisini sunabilmek için sunanda sunulanda 
sağlıklı olmalı… Ben geçen haftalarda sesim gitti 
iki-üç gün konferansa çıkamadım, dolayısıyla 
hayat enerjisi de bunun içerisinde olmalı ki, bu 
enerji dominant olsun… Bilgi enerjisi burada 
dominant bir şekilde sizlerle paylaşılırken, 
yaratıcı imajinasyon dâhil olmalı, sizin de benim 
de… 

Alıcı olarak, dinleyici konumunda 
sizlersiniz… Sunucu konumunda ben, yaratıcı 
imgelememiz devrede, hepimizin zihninde 
düşünce formpanseleri meydana geliyor… 
Anlamaya çalışıyorsunuz… Ben de size 
anlatmak için aynı faaliyetteyim, sevgi enerjim 
olmasa çıkıp bir şey yapamam, sizde de sevgi 
enerjisi olmasa gelip burada oturamazsınız… 
Mutlaka burada bizi, birbirimizle bıkmadan, 
usanmadan haftalarca bir arada tutan bir 
sevgimiz var… Mekân, işte mekân… Hayatiyet 
de, hepimizin sağlıklı olma gibi hayatiyetimizin 
kusursuzluğu ilkesine bağlı olarak bir enerji 
skalası var… 

Tek olan Yaradan enerjinin bu manada 
beş çokluğa dönüştüğünü söylemeye çalışıyoruz 
ama hepsinin içinde hepsi var… Dominant olarak 
bu öne çıktığında, bunlar, bunu takviye etmek 
üzere var… Bunsuz asla olmaz… Mesela hayat 
enerjisini çekip alın, bu üç enerji ile sunun, 
sunamazsınız, yani sağlıksızlık varsa bilgi 
enerjisi aksar, o faaliyet olmaz… Sevgi enerjisini 
dominant olarak açığa çıkartmak, yaradan veya 
yaratılmış olan bizler tarafından mutlaka diğer 
enerjiler tarafından beslenmelidir… Dominant 
Sevgi Enerjisi, diğerleri takviye enerjiler... Dikkat 
edin, sevgi enerjisinin maksimum tezahür ettiği 
hayat içerisindeki bir kesitinizi ele alın, 
göreceksiniz orada bilginiz, yaratıcılığınız 
devrededir… Orada bir mekân içerisinde 
olmalısınız ve hayat enerjisi de ona takviye 
etmelidir… Zaten bunun beslendiği bir noktada 
diğer bütün enerjilerde onunla birlikte 
beslenirler… Bu soyut kısımları… Diğer 
enerjilerde aynı… Hayat enerjisi de bu Üstün 
Enerji tarafından ön plana çıkarıldığında, yani 
hayatiyet teşkil ettirildiğinde yani beşeri yaradılış 
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 formları tezahür ettiğinde Sevgi, Mekân, Bilgi, 

Zaman Enerjileri vardır… 

Bilgi enerjisinin ana konstrüksiyon oluşu 
da, bilgi olmadan bunların hiç birinin olmayacağı 
manasındadır... Yaradan’ın ana konstrüksiyonu 
bilgidir… Tanrı, bilgidir... Bilgi Yaradan’ın esasını 
teşkil eder ama, ana konstrüksiyon bilgi olmasına 
rağmen Yaradan yaradılış eylemine geçtiği 
zaman adını, Zaman Enerjisi olarak tarif ediyor… 
Zaman enerjisi bizim anladığımız zaman kavramı 
ile aynı değildir… Bizim zaman anlayışımızla 
kozmogonik, yaradılış mekanizmasının zaman 
anlayışının tefrikini yapabilsek çok randımanlı 
olacak… 

Bizler Yaradan Enerjisi olan Üstün, Tek 
ve Bir olan o enerjinin yaratma eylemine geçtiği 
andaki şekline, versiyonuna, Zaman Enerjisi 
diyoruz… Bunun adı Yaradan Enerjidir… 

Hiçbir enerji, diğerlerinden soyutlanmış 
değildir ve tek başına düşünülemez... Bunun 
ayrışması veya bir enerjinin diğer bir enerjiye 

dönüşmesi mevzubahis değildir… Hüküm 
cümlesi bu… Fakat Dünya fizik âleminde 
enerjinin enerjiye dönüşmesi mümkün deriz… 
Doğrudur, fizik enerji yani Dünya fizik âleminin 
enerjisi fizik enerji… 

Fizik enerji ile hayat enerjisinin bir araya 
gelişi mekân enerjisini oluşturuyor… Zaman 
enerjisinin artık bizim anladığımız dünyasal 
zaman kavramının dışında bir kavram olduğu 
anlayışını mutlaka oturtmamız lazım… 

Bizim dünyasal zaman kavramımız 
nedir..? Biz neye zaman diyoruz… Bizim zaman 
kavramımız Dünya insanı olarak buradaki zaman 
enerjisi kavramından hiçbir ilgisi olmayan, 
tamamen farklı bir zaman kavramı… Bizler, 
dünyada zaman dediğimiz mevzuu, bir kere 
enerji olarak algılamayız… Bizim saate bakarak 
ölçtüğümüz zamanı, enerji olarak düşünen oldu 
mu şimdiye kadar..? Olmaz… 

(Devam.Edecek)

 
-------------------------- KENDİNİ BİLME – KENDİNİ TANIMA HAKKINDA (47) -------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
İfade ekseni sanatçı, bireysel olup 

sadece fiziki eylemlerle ifade ediyor diğeri sözsel 
olarak bilge şeklinde kendini ifade ediyor geniş 
odaklı bu ifade edici iki ikiz vazifenin, hedefleri 
ayırt etme diğeri kabullenme idi... 

Maddi ve manevi hizmetkâr ilham 
ekseninde idi... Maddi hizmetkâr bireyseldi 
hedefi yeniden değerlendirme bütünsel olan 
manevi hizmetkâr ilhamla eylemlerini yaparlar, 
gelişme hedefliydi... 

Eylem ekseni lider ve mücadeleci, 
hükmetme ve kendini adama hedefleri... Bu 
ikizler dünya deneyim sahasında birbirlerini en 
çok geliştirme imkânı bulan ikizlerdir... Yani 
düşünün bir lider yanında mücadeleci varsa ikisi 
de pozitifi tezahür ettirebiliyorsa mükemmel bir 
güç birliği sağlıyorlar... Lider gayet kontrolü ele 
alır ve hamledicidir, cesurdur, ataktır, yöneticidir, 
aşağı inerse tirandır hiç çekilmez ve yanındaki 
mücadeleci de pozitifse ikna etme, bunların 
hedefleri de yine mükemmel ikili oluşturur... 
Mükemmel aile, mükemmel iş hayatı kurarlar... 
Biri çünkü kendini adamaya hazır pozitifinde öz 
verili hizmet yapıyor diğeri de hükmetme hedef 
örtüsünde pozitifi lider... Biri yönetiyor önde 

gidiyor diğeri de ona dayanağı vermiş ikisi 
mükemmel karıkoca olurlar, mükemmel iş hayatı 
kurarlar... Eğer iş hayatında böyle bir ortak 
bulursanız ya o kendini adama hedefinde ya siz 
hükmetme hedefinde iseniz ya da tam tersi ikisi 
de pozitifse o ortaklık mükemmel... Burada 
dayanışma doğar, çatışma olmaz... Biri özverili 
hizmete soyunmuş biri de önderlik etmeye 
soyunmuş... Birinin cesareti birinin takviyesi 
müthiş neticeler doğar... 

Gelelim tutuma… Burada da yine birbirini 
destekleyici ikiz-zıt fakat birbirini geliştirici 
takviye edici tamamlayıcı ikizleri görüyoruz... 
İfade ekseni-sanatçı ve bilge... 

Sanatçı / septik; kötü bir şey değil... 
Septiğin manasını sadece negatifini halk 
arasında tanıdığımızdan dolayı hep kötü bir 
vasıfmış gibi görürüz... Bir kişilik özelliği tutum 
denilen bir örtüdür ve varlıkların birçoğu septiklik 
tutum örtüsünü deneyimlemek için gelir ve 
vazifesi ne olursa olsun hedefi ne olursa olsun, 
her varlık bu örtüyü deneyimler... Bu 
enkarnasyonda da tutumu ne olursa olsun 
daima septiklikler, deneyimler oluşturur 
kendine... Şüphecidir, şüpheci olmamak 
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 mümkün değildir... Septikliğin pozitifi araştırma 

yani sürekli şüphesini aydınlatma yönünde 
kullanıyor... Derin aydınlatma... Önüne hangi 
mevzuu gelse hemen ikna olmuyor, bir de bu 
tarafından bakayım diyor ve bu konuda çok 
daha aydınlık bilgiler elde ediyor, araştırmacı bir 
tavır oluşturuyor... Bir spiritüalist burada bir 
tutum örtüsü olarak görünürken aynı zamanda 
septik olmalı ki araştırabilsin doğrulamaya 
varabilsin... Eğer bir spiritüalist septik tutum 
örtüsünü kullanmazsa körü körüne inanmaya 
düşer, negatif... Aynı zamanda bir pragmatistte, 
pratik doğru iş yapma bunu yakalamak için bu 
da septik olmalı ki araştırsın... Ama biz yine 
sahte kişiliklerin mahsulü olarak, sahte 
kişiliklerin sebebi olarak kuşkuculuk negatifine 
düşebiliriz işte ‘Sen ne septik adamsın’ 
dendiğinde biz bu manada eleştiriyoruz 
insanları… Kuşkucu her şeye kuşku ile bakan 
işte bu insanlar marazi septiktir, bunlarla aile 
ilişkisi kurmak zordur, iş ilişkisi kurmak zordur 
her türlü ilişkide sorundurlar... Kişilik özelliği 
negatiftedir, bütün örtülerin negatifi sorunlu 
kişilik özelliğidir... Kişilik bozukluğu diye geçer 
geleneksel psikolojide ve tedaviye muhtaç 
hallerdir... Psikoloji de, psikiyatr ilmi de bu tarz 
varlıkların bu tür yönlerini olumluya çıkartmaya 
çalışırlar ama böyle bir analitik yapı ile değil... 
Terapiler yapılır, onlara negatife düştükleri ikna 
edilmeye ve itiraf edilmeye çalıştırılır ve bunların 
nörotik yapıları normal hale getirilmeye çalışılır... 

İdealist bunun ikizidir, tamamlayıcısı... 
İdealist de düşünceyi eyleme geçirir... Negatifi 
nahiftir, cahildir, çocuksudur, saftır, hiçbir işe 
yaramaz... Nahiflik bazı örtülerde çok olumludur 
sadelik ve çocuksu olma adına ama bir idealistin 
nahifliğe düşmesi hiçbir düşünceyi ve bilgiyi 
taşımaması demektir... Böyle bir negatiflikten 
kurtulmanın yolu ikizi olan araştırmaya geçmeli, 
cehaletini gidermeli... Araştırmayı yaptıktan 
sonra bilgi birikimi meydana getirir, bilgi birikimi 
meydana getirdikten sonra o düşünceyi eyleme 
geçirirse kurtardı geçiremezse enkarnasyonunu 
heba eder... Buna diyebiliriz ki, Rabbin 
ilkelerinden şaşar, Yaradan ilkelerine ters düşer, 
günahkâr… Onun için bütün dinsel öğretilerde 
insanlara yapılmaması gerekenleri anlatırken 
‘Kuşkucu olmayın, endişe duymayın, 
şüphelenmeyin körü körüne’ der ama pozitifini 
de ifade eder, ‘Bilgi Çin’de de olsa gidin, 
araştırın, yetinmeyin’ der... Aslında bütün bunlar 

dinlerin içerisinde de görebilen için mevcut olan 
çok ezoterik bilgilerdir... 

İlham ekseninde maddi ve manevi 
hizmetkâr sezgileriyle bunu vazife edinmiş 
varlıklarda gelişme hedefi vardı, yeniden 
değerlendirme vardı ikizi bunların tutumları ise 
stoik ve spiritüalisttir... Stoik demek, kendini 
gizleyen, dışa vurumcu değil, yani yüz 
ifadesinden davranışlarından, sözlerinden, 
hareketlerinden her şeyinden o varlık hakkında 
bir intiba edinmeniz mümkün değil, yapısı stoik, 
gizemli... 

Bu varlık bu lafların tuzağına düşmemek 
için stoik bir yapıda... Stoizm diye bir felsefe 
akımı da var... Yani dışa vurumcu olmayan, 
kendini belli etmeyen, kapalı... Aman belli 
olmasın diye büyük bir özen gösteren... Bu varlık 
eğer pozitifinde ise, sükûnet içerisindedir, çok 
rahattır, hadiseleri büyük bir olgunlukla karşılar 
ama negatifinde yine boyun eğme şeklinde bir 
hale düşüyor... Spiritüalist ise, doğrulama için 
araştırıyor inanma gibi bir negatife düşebilir... 
Kinik ise karşı çıkma her şeyin negatifini ele 
alır... 

Bir misal vardır, dolu ve boş bardak 
misali bunlar yarısı dolu olan bardağa yarısı boş 
diyenler... Olumlu olan biri ise ama bunun yarısı 
dolu deyip onun olumlu yönünü görür, bunlar 
negatifini görürler... Bu negatife düşerse iftira 
eder, pozitifte karşı çıkar her şeye karşı çıkan bir 
tiptir... 

Her şeyin negatifini görüp pozitifi inkar 
eden bir tip, kinik... Her olgunun, fikrin, 
hareketin, davranışın negatifini görüp, eğer 
pozitif olursa sevinen ama negatifle daima 
kendini frenleyen... 

Mesela diyorsunuz ki: “Yarın şuraya 
gezmeye gideceğim” o kişi diyor ki; “Trafik 
kazası olabilir, yarın hava bozuk olabilir” gibi 
size negatifle karşılık veriyor, tabii böyle bir 
tutum örtüsü ile varlık geldiği için, negatifi 
görmekten kaynaklanan sürekli kendini de 
frenleyici... Kendi gitmez böyle bir geziye... 
Negatifini daima ön planda tuttuğu için kendi 
asla gitmiyor... Realist ise, ya objektif oluyor 
NESNEL ya da negatifi ÖZNEL oluyor... 
Pragmatistse pratik ve kesin inançlı gibi tavırlara 
bürünüyorlar... İfade ekseni tutumları deyince 
vazifedarları sanatçı ile bilge aklımıza geliyor ve 
burada sanatçıya en uygun tutum örtüsü bu ama 
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 diğer bütün vazifedar ve hedef sahipleri 

kullanabilir... 

Bir lider septikliği rahatlıkla kullanabilir 
ama bir lider mesela hedeflerden kendini 
adamayı kullanmaz zor gelir... Bir sanatçı septik 
olabilir, araştırmacı olabilir bunun pozitifinde... 
Kanıt bulana kadar inanmıyor, kuşkucu, 
amansız sorgulayıcı her şeyi sorgulayan eğer 
kabul ederse tüm güçleri ile destekçi ve 
savunucu oluyor... Ama kabul etmesi de çok zor 
bir iş... Sürekli araştırıyor her kabul ettiği 
merhale ona yepyeni bir araştırma başlangıcı 
oluyor dolayısıyla da bu varlık hayatını kabul 
etmeme ile geçiriyor... Mesela şöyle bir husus 
var, bu kabullenme hedef örtüsünü kullanmakta 
çok zorlanıyor... O örtüyü kullanamaz... 
Olumlusu tüm olguları kontrol, her yanı görmeye 
çalışma, bilgi için uğraşma, araştırma... Demek 
ki bunu bir spiritüalist çok kolaylatıcı 
kullanabilir... Spiritüalistin hedefi gelişmedir, 
gelişme hedefli manevi hizmetkâr rolünün 
gelişme hedefli örtüsü bununla araştırma 
yaparak çok iyi tutabilir... Yanlışları bulma 

çalışma gruplarına çalışma disiplini katma adına 
çok yararlıdır... Mesela böyle bir inisiyasyon 
sahasında bir bilim kurulu düşünün, bunların 
içerisinde çeşitli örtülerde hedef ve tutumlarda 
varlıklar var, bir tane de septik var… Eğer bu 
septik pozitifteyse, kuşkuya düşüp negatifi 
yaşamıyorsa, araştırmacı ise bu bilim kuruluna 
çok büyük yararlar sağlar... Bilim kurulundaki 
diğer insanlar belirli bir olayı tamam bu budur, 
bunu hemen yazalım, basalım derken o durun 
biraz daha araştıralım bu benim için tatminkâr 
değil der, bu septik tutumun pozitifi o çalışma 
ortamına çok güzel faydalar sağlar... 

Sokrates ne demiş: “ İncelenmemiş hayat 
yaşamaya değmez” Tam bir septiklik koymuş 
ortaya ama araştırmacı pozitifi... Buna benzer bir 
hedef ne olabilirdi? Ayırt etmenin incelikli 
düşüncesi de olabilirdi... Zaten bunun hedefi 
ayırt etme... 

 (Devam edecek) 

 
 

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

 
 
 

 
 

TAŞINDIK 
Yeni adresimiz; 

Barbaros Bulvarı Caddesi; Barbaros Apt. 
No: 74 Kat: 2 Daire: 10 PK:34340 
Balmumcu (Plaza Otel Karşısı) 

 
                        

 II. ÇAKRA    
•   SUAD HİSTANA  
•   KUYRUK SOKUMU                             
•   ÇAPRAZ MERKEZ  
•   GÖBEK ÇAKRA  

BAKIN BU AY NELER YAPTIK ! 
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 Kuyruk sokumuna bağlıdır.  

İlgili unsuru; su.  

İlgili organlar; mesane, böbrekler, cinsel 
organlar, yumurtalık. 

Sembolü; altı yapraklı lotus.  

İlgili bölgeleri; leğen kemiği, üreme organları, 
böbrek, mesane, kan, lenf ve mide suyu, sperm 
ve vücuttaki bütün sıvılar. 

İlgili salgı bezleri; yumurtalık, prostat, erbezleri, 
hormonlar.  

İkinci çakra ilkelliğin, cinselliğin, süzülmemiş 

duyguların merkezidir. Özellikle küçük yaşlarda 

ten teması çok önemlidir. Yin ve Yang dengesini 

kurmak gereklidir. Denge en önemli 

göstergesidir.  

Dengede çalışıyorsa;

TEMİZLEMEK İÇİN 

 Bütünlük anlayışı gelişir. 

Karşı cinsle uyum oluşur. Bütünlük 

sağlanamazsa Yaradan’ın bütünlüğü 

anlaşılamaz. Özgür olmamızı sağlar. Bedendeki 

negatif enerjiyi özgürleştirir, toprakla karışır, 

nötrleşir. Hayranlık duygusu gelişir, yaratılmış 

olana hayranlık arttıkça daha çok enerji alınır. 

Herkesle ve kendiyle barışık, canlı, neşeli olunur 

ve bu hisler karşımızdaki insanlara da verilir. 

Nasıl dengelenir; Ay ışığı bu çakra üzerinde çok 
etkilidir. Dolunaya etkili bakılırsa rüyalardaki 
mesajlar doğru alınır. Berrak, durgun suları 
seyretmek ve girmek de bu çakranın 
dengelenmesi için idealdir. Akarsular, akarsu 
sesleri, kuş sesleri, kaynak suyu içerek enerjinin 
alındığını ve çakrayı açtığını düşünmek gerekir.  

MANTRASI;  VAM      

RENK; Turuncu   

SES TERAPİSİ;  OU (Soğuk) -  RE.  Canlı 
müzikler, dans müzikleri.  

TAŞLAR; Kırmızı akik, Ay taşı.  

AROMA TERAPİ; 

 KİŞİYE ÖZEL GRİD KURULUMU 

Ylang - Ylang ağacı çiçeğinin 
kokusu. Sedir ve sandal tütsüsü.   

Bu çalışma sayın hocamız Sevgi ERSOY ile 
birebir yapılan bir çalışmadır. Derin trans halinde 
sizin için veya probleminiz için en ideal taşlar 
seçilir ve bu rehberlikle hayatınızdaki düğümlerin 
çözüleceği bir grid kurulur. Daha sonraki 
günlerde siz bu grid üzerinde her gün 
meditasyonlarınıza devam etmek 
durumundasınızdır. Ne zaman ki hayatınızdaki 
problem çözülür o zaman çalışma bitmiş 
demektir.    

 QUAN YİN KURSU 
Kasım ayında başlayan bu kursumuz aslında 
Aralık ayında bitmek üzere planlanmıştı. Ancak 
yoğun katılımın oluşması sonucunda 
çalışmalara devam etmek kararı aldık. Eğer 
Quan Yin inisiyasyonu aldıysanız veya almayı 
düşünüyorsanız bu çalışmalara katılmanızı 
tavsiye ediyoruz. Öğleden sonra 15.00’da 
çalışmamızın teori bölümü başlıyor. 17.00’a 
kadar süren bu süre içerisinde Quan Yin 
hakkında daha derin bilgilere ulaşırken 
sembolizmi hakkında da oldukça bilgiler 
ediniyoruz. Saat 17.30’a doğru Magnified 
Healing meditasyonuna geçiyoruz. Bu çalışma 
ise yaklaşık kırk beş dakika sürüyor. Daha 
detaylı bilgi için bizlerle temasa geçebilirsiniz.    

 ARAGONİT II. DERECE 
DERİNLEŞTİRİLMİŞ KURS 17.Kasım.2007  

Çok kısa bir süre önce hayatımıza giren bu 
doğal taşın mucizeleri anlatmakla bitmez… 
Sadece deneyin ve görün diyebiliriz. Öyle ki şu 
an bu taşa uyumlanıp şifalarında kullanan 
arkadaşlarımızın sayısı 100’ü geçmiş durumda. 
Bu taşın bir de ikinci aşaması var. Bu çalışmada 
daha çok aile karması ve ülkemizin özellikle 
İstanbul’un fay hatları üzerinde nasıl 
çalışacağımızı öğreniyoruz. Özel deneyimler 
yaşayan birçok arkadaşımız şimdiden 
yaşadıkları mucizevi deneyimlerini kağıda 
dökmeye başladılar. Eğer sizlerin de bizlerle 
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 paylaşmak istediğiniz deneyimleriniz varsa 

bizlere yazıp verebilirsiniz. Ya da bu mucizevi 
minerali siz de öğrenmek ve onunla farklı bir 
hayat deneyimi yapmak isterseniz bizi arayıp ilk 
kursa kayıt yaptırabilirsiniz… 

           

 MEVLANA 

“Ben dostlarımı kalbimle ve aklımla sevmem. 
Mümkün ki bir gün kalbim duracak aklım 
unutacaktır. Ben ruhumla severim. Ruhum ne 
durur ne de unutur…” 

----------------------------------------- REİKİ ve QUAN YIN KÖŞEMİZ ------------------------------------------
 REİKİ 1. DERECE İNİSİYASYONLARI 

07.Kasım.2007 ve 18.Kasım.2007 
Bu ay Reiki ailemize 20 arkadaşımız daha 
katıldılar. 
 REİKİ 2. DERECE İNİSİYASYONLARI 

21.Kasım.2007 
Bu ay Reiki II.derece inisiyasyonu alan 
arkadaşlarımız  10 kişi.  
 REİKİ 3. DERECE İNİSİYASYONLARI 

24.Kasım.2007 

Bu ay 10 arkadaşımız Reiki III. Derece 
inisiyasyonu aldılar.   
 
Not: Kesin kayıt yaptırılması rica olunur ! 

    
 

---------------------------------------------------- ETKİNLİKLERİMİZ ------------------------------------------------ 
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	SUAD HİSTANA
	KUYRUK SOKUMU
	ÇAPRAZ MERKEZ
	GÖBEK ÇAKRA
	İlgili unsuru; su.
	İlgili organlar; mesane, böbrekler, cinsel organlar, yumurtalık.
	Sembolü; altı yapraklı lotus.
	İlgili bölgeleri; leğen kemiği, üreme organları, böbrek, mesane, kan, lenf ve mide suyu, sperm ve vücuttaki bütün sıvılar.
	İlgili salgı bezleri; yumurtalık, prostat, erbezleri, hormonlar.
	TEMİZLEMEK İÇİN


