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

SPATYOM VE SPATYOM HAYATI... 
Hemen tekrarlayalım ki, insan, ruhun 

madde üzerinde müessiriyeti ile ortaya çıkan 
üçüncü bir antidedir... Asıl olan ve ilelebet 
varlığını sürdürecek olan ruhtur... Beden ise, bir 
prodüksiyon olup, ruhun maddi kainatı tanıyarak 
bilgi ve görgüsünü arttırması için, Yüksek 
Ruhsal Varlıklarca imal edilmiş bir araç, çok 
kıymetli bir makinedir... Ama bozulmaya, 
eskimeye, dağılmaya mahkûm, geçici bir 
yapıdır... Bu yapının kumanda merkezi ruhun 
kontrolündedir... Beden isimli kuklanın ipleri 
ruhun elindedir ve perde kapanınca, kuklacı 
ipleri bırakarak odasına çekilir... Esasen o 
kuklacının ipleri de daha üstün bir kuklacının 
elindedir ve bu dizi ebediyen uzanır... Beden, 
bırakılması gereken, bizim yeryüzündeki 
tatbikatlarımızı sağlayan, oldukça elverişli bir 
araçtan başka bir şey değildir... 

SPATYOM MADDESİ VE ZAMANI 
FARKLIDIR... 

Latince de spatium sözcüğünden 
kaynaklanan spatyom, bedenden kesin olarak 
ayrılan ruhun intikal ettiği bir mekândır... Ahiret, 
öte dünya, öte- âlem ya da ruhlar evreni de 
denen bu mekân, ruhun imajinasyonuna ve 
serbest düşüncesine göre en uygun formları 
oluşturacak bir yapıdadır... 

Spatyom mekânı, fizik âlemimizin hem 
içinde, hem dışındadır... Yani insan her yönüyle 
de fizik âlemin cismi ile temastadır... İç içe 
dizilmiş daireler tarzında birbirini kapsayan bir 
sınırlama söz konusu değildir... Fizik âlemin ince 
tarafları şu nokta da biter, spatyomun kaba 
tarafları şu noktadan itibaren başlar şeklinde 
düşünmemek gerekir... Bunlar, birbirinin içine 
girmiş sınırı belli olmayan iki ayrı âlemdir... 

Spatyomun da maddesi ve atomu vardır, 
ama fizik madde ve atomundan farklıdır... 

Spatyom planlarını müşahede eden bir insan, 
mevcut bulunan eşyanın geçirgen nitelikte 
olduğunu daha parlak, daha ışınlı durumda 
bulunduğunu görür... Spatyom âlemi, 
dünyamızın fizik araç ve gereçleriyle 
keşfedilemez... Oranın tanınması, insanın kendi 
kişisel deneyimleriyle mümkündür... 

Esasen spatyom bir şuur halidir... Ya 
farkına varmadan ya da belirli yöntemleri 
kullanmak sureti ile bedenli bir varlıkta o şuur 
halini yaşar, spatyomdan izlenimler edinir... 
İnsanın bedenini terk etmesi, bedene bağlı şuur 
halinden çıkıp, daha farklı bir şuur faaliyeti 
içerisine girmesidir... 

Spatyom muhakkak ölülerin sığındığı bir 
âlem değildir... Spatyom bir şuur halidir... Ve 
orada da enkarne olunur... Bu şuur haliyle bir 
arada olmak üzere kaba maddi tesirlerden 
kurtulmak veya geçici olarak ayrı kalmak 
mukadderdir... İşte böylece, bu şuur halinin 
değişimi ile mekân değildir... Bu manada bir 
mekân söz konusu değildir... Yani, bir yerden bir 
yere gidiyormuş gibi, belli bir özel mekâna 
gidiliyor değildir... Söz konusu olan varlığın şuur 
halinin değişimi, bir başka hale dönüşümüdür... 

Şuur halinin değişimi, duruma göre 
varlığın yeryüzünde insan olarak enkarne 
olmasını gerektirir...  Yeryüzünde bedenli olarak 
yaşamak da bir şuur halidir, spatyomda 
bulunmak da bir başka şuur halidir... Yani böyle 
bir şuur değişimi ile varlık spatyom dediğimiz 
başka bir şuur hali içerisine dâhil olduğu zaman, 
otomatik olarak beden terk edilir... Seyyaliyet ve 
tesirin hareket gücü, ister istemez bu neticeyi 
tayin eder... 

Varlık, tekâmülü için kendisine tanınmış 
her imkânı kullanır... Bütün mesele, varlığın 
giderek bilgi bakımından güçlenmesi, kendini ve 
eşyayı bilmesidir... Böylece maddeye hâkim 
olarak, hem onu, hem kendini geliştirir... 
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 İşte bu amaçla insan, spatyom ile dünya 

realitesi arasında gider gelir... Hiç şüphesiz, 
spatyomun üst kademeleri son durak değildir... 
Tekâmül yolculuğu başka planetlerde de sürer 
gider... 

Ölümden sonra spatyoma geçen varlık, 
bu mekânda, tekâmül derecesinin verdiği 
seyyaliyet imkânına göre bir seviye işgal eder... 
Madde inceldikçe ya da seyyalleştikçe 
potansiyel enerjisi artar... Bu prensipten dolayı, 
gitgide seyyalleşen yüksek spatyom 
ortamlarında gelişmiş varlıklar bulunurlar... Bu 
durum sonsuz nüanslar içinde sürer gider... 

 

Varlık için ölmek veya doğmak, değişik 
iki boyut arasındaki geçişlerden ibarettir... Ölüm 
ve doğum, evrensel bir süreç içinde, aslında 
sıradan ve doğal olaylardır... Ruh varlığı 
bedenini terk ettikten sonra, onun şuurlu 
istekleri, şuur etkileme gücü ve şuurlu 
davranışları devam eder... (devam edecek) 

 

İçimdeki Rabbimin Işığı, içinizdeki Rabbimin 
Işığını selamlıyor… 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 

---------------------------------------------------------- DİYOR Kİ ; ---------------------------------------------------- 
 

 Kıyam etmek; kendimizi paslandırmamak, 
okside olmamak gerektiğinin; bilgi 
enerjisi’nin en güzel çözücü olduğunun, 
nüfuz ettiği bünyeleri pırıl pırıl parlattığının 
bilincine varmaktır…(MYP/C:103) 

*** 
 Kıyam etmek; hiçbir zaman fizik plan 

içerisinde tek bir bütünlük olmadığının; 
plan’ın paramparça olduğunun; 
anlayışların da aynı tarzda parçalar halinde 
olduğunun; mamur edilmesi gerekenin 
parçalar olduğunun, çünkü parçaları bir 
araya toplayacak olanın henüz parçalar 
hakkında tam bir bilgisi olmadığının 
bilincine varmaktır…(MYP/C:103) 

*** 
 Kıyam etmek; şu an içerisinde 

bulunduğumuz haletin hiç önemli 
olmadığının; önemli olanın, hangi 
merhaleleri geçerek bu noktaya ulaştığımız 
olduğunun; haleti, uzun süreli 
taşıyabilmenin veya derhal üzerimizden 
sıyırıp atabilme kabiliyeti gösterebilmenin, 
ancak geçirdiğimiz merhalelerin kalitesine 
bağlı bir hadise olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:104) 

*** 
 Kıyam etmek; anlaşılmamış, üstünkörü 

aşılmış mesafelerin kendilerini aynı 
kalitedeki haletlere ulaşmış bulacaklarının; 
haletin saflığının, yüksekliğinin ve 

doluluğunun, katiyen, varlığın o anki 
durumu ile alâkalı olmadığının; bu halin, 
çalıştırılmış olan sistemlerin meydana 
getirdikleri tam bir şuura ulaşmış ortak 
alandan ibaret, sindirilmiş bir durum 
olduğunun; onun, bir netice değil, daha 
yüksek seviyelerin habercisi olduğunun; bu 
durumlarda, geriye dönüş olmadığının, 
sadece, zaman zaman iyi bir hazım 
devresi geçirebilmek için duraklama 
görülebildiğinin bilincine varmaktır… 
(MYP/C:104) 

*** 
 Kıyam etmek; halkın, elâstikiyet zannettiği 

dejenerasyon halkaları arasında sıkışıp 
kalmış olduğunun; kendisini her noktada 
bilgiç görmekte fakat hiçbir şeyi birbirinden 
ayırt edememekte olduğunun; sadece, 
girmiş olduğu Labirentin koridorlarında, 
deneme-sınama yolu ile küçük adımlarla 
ilerleyebilmekte olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:105) 

*** 
 Kıyam etmek; yolsuzların da yolda 

yürümekte olduklarını fark etme zamanının 
gelmiş olduğunun; vicdanların, açıkça 
kendilerini ortaya koyabilmeleri gerektiğinin 
bilincine varmaktır…(MYP/C:105) 

*** 
 Kıyam etmek; desteksiz ve dürtüsüz 

hayatın safiyetini hissedebilmek 
karakterinin sür’atle gelişmesi gerektiğinin 
bilincine varmaktır…(MYP/C:105) 
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 *** 

 Kıyam etmek; içimizden yükselen ses 
bizleri yönlendirirken, en iyisini onun 
bilmekte olduğunun; sükûnetin, ancak iyi 

bir işbirliği ile temin edilebilir olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:105) 

*** 

 
---------------------------------------------- ŞUURDA UYANIŞ (29)------------------------------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Yani illüzyon, ne kadar oynak, ne kadar 

acımasız, ne kadar çetin... Kolay iş değil... Ben 
illüzyonun dışına çıkarım, ben dualitenin dışına 
çıkarım yok, yok... Yaradan enerjinin maksadına 
uygun olarak bilhassa oluşturduğu bir 
organizasyonun dışına çıkmak kolay değildir... 

“Bundan şu sonuç çıkıyor ki; zaman 
enerjisinin vazifesi, bir basınç tesiri 
yaratabilmektir... Bütün mesele enerjinin 
varlığını kabullenmek, onun yarattığı basıncı 
mümkün mertebe konsantrasyon yolu ile 
ortadan kaldırabilmektir... Dolayısıyla kalkan 
basınçlar, yerlerini hızlı geçen bir zamana 
bırakmaktadırlar...” 

Hızlı geçen zaman, sizin algıladığınız bir 
zaman kayması değildir... O, yaradılış eylemini, 
tezahürat eylemini süratlendiriyor... Yolunuz 
açılıyor, imkânlar sunuluyor... 

“Zaman konsantrasyonunun basit bir 
temrini olarak, yaşadığınız beşeri hayat 
içerisinde günlük olaylar sırasında yapmış 
olduğunuz, farkında olmadan uyguladığınız 
küçük konsantrasyonları gözleyebilirsiniz... 
Meselâ, zaman konsantrasyonunuzu başka 
tarafa yönlendirerek içinde bulunduğunuz 
zamanı uçurup götürmek gibi...” 

Meselâ, saat on ikide oturduğum 
bilgisayarda, hızla saatin iki buçuk oluşu gibi… 
Yaşanmamış gibi bir zaman uçuşu oldu, zaman 
uçtu orada... Nasıl geçti anlamadım... Böyle bir 
uçma... 

“Ya da içinde bulunduğunuz zaman 
enerjisini şuursuzca bir kontrolle tuttuğunuz 
gibi...” 

Bazen bizler maharet gibi, boş kaldığımız 
anlarda “ben düşünürüm, ben düşünen bir 
insanım” deriz... Başlarız hayaller kurmaya, 
geçmişin hatıralarını bugüne taşıyıp yeniden 
onları deşifre etme, imaje etme, çözümler, bütün 
bunlar bizim zamanı tutmamıza sebep oluyor... 

“Bütün bunların tamamen kontrolünüz 
dışında gerçekleştiğini biliyorsunuz... Oysaki, 
doğru kontroller neticesinde akıl almaz 
neticelere ulaşabilirsiniz...” 

Akıl almaz neticeler denilen, beşeri 
yapınızın anlam veremediği şeylerdir… Aslında 
mucize diye bir şey yoktur… Ama bizim akıl 
melekemizin kapsamı dışında bir hadise ile 
karşılaştığımızda buna mucize deriz... Akıl almaz 
denilen burada, sizin mucize olarak 
algılayacağınız, yorumlayacağınız neticelere 
ulaşabilirsiniz... 

“Yalnız önce kendi içinde 
bulunduğunuz enerjinin farkına varıp, bunun 
kontrolünü ele aldıktan sonra hadiseyi bütün 
üzerinde yoğunlaştırmanız gerekmektedir... 
Daima bütünü hissetmedikçe her konuda 
olduğu gibi bu konuda da başarılı netice 
alınamaz... Zaman enerjisini bir körük gibi 
kullanabilmek, gerektiğinde sıkıştırıp, 
gerektiğinde açabilmek, bunları yapabilmek 
için ise; kendinizi bu enerjinin dışına 
taşıyabilmeniz gerekmektedir... Önce mantal 
olarak bunu hissetmeniz gerekir, mantal 
olarak sağlanan kontrol neticesinde olayın 
bedensel açıdan da yaşanmaması için hiçbir 
sebep yoktur” 

Dolayısıyla tefekküre ihtiyaç olduğunu, 
derin düşünceye ihtiyaç olduğunu, mantal 
seviyedeki bir vukuatın ancak fiziki seviyedeki 
tezahürleri değiştireceğini bilmeliyiz... 

“Düşünsel olarak konsantrasyon 
kaydırmaları sayesinde mesela iki farklı 
zaman enerjisi arasında gidip gelmeler 
sağlayabilirsiniz... Bu işlemin çok küçük bir 
bölümü yoğun zaman ile seyreltik zaman 
enerjileri arasında gidip gelerek günlük 
hayatınızda da gerçekleştirmektesiniz... Yalnız 
bunu sadece kendi etrafınızda oluşan zaman 
alanı içerisinde yapabilmektesiniz...” 
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 Bu ne kadar fiziğe uygulanabilir bir bilgi 

birazda zamana bırakın... 

“An, daima kendini ileriye doğru 
yönlendiren bir imajinasyon merkezidir... 
Hareket, bu merkezden kaynaklanarak hiç 
durmadan ilerler...” 

Siz eğer geçmişle gelecekle bağı kesip 
de, gerçek an’ı ne kadar yayabiliyorsanız, 
süreciniz ne kadar geniş veya dar olursa olsun, 
gerçek an’ı yaşadığınız anda, oradaki her 
imajinasyonunuz, sizin gerçek ihtiyacınız olan 
geleceği yaratır... Orada yanlışlık yoktur, yanlış 
imajinasyon yoktur ve şimdiki an, sonraki 
an’lara tabidir... Burada çok ciddi bir terslik 
vardır... 

Geleceğimizi olması gereken ülkülerimize 
ve sahte kişiliklerimizin talebine uygun olarak 
imaje etmemiz, bizim hak etmediğimiz bir 
gelecekle karşılaşmamıza sebep olur... Yani şu 
anda sorsanız “Gelecekten ne umut ediyorsun?” 
Rahatlık, para, pul, şöhret, araba, ev dışında bir 
fikir beyan eden olmaz, herkes dünyasal 
ihtiyaçlar olarak bunları kendisinin hayrına olarak 
yorumlar... Oysaki, gerçek ihtiyaçlarımız asla 
böyle bir taleple özdeş olmayabilir... Öyle varlıklar 
vardır ki, onun geleceğini oluşturması gereken 
doneler, yoksulluk, hastalık ve açlık olabilir... 
Bunu deneyimlemeye gelmiş bir varlığa siz, 
sosyal adalet bu mu deyip de, her şeyi varlığa 
sunarsanız, o varlık enkarnasyon amacını 
oluşturamaz... 

Kişi yokluğu yaşayarak, mahrumiyeti 
yaşayarak, hatta açlığı yaşayarak bir 
enkarnasyon tatbikatını programlamış, gelmiş... 
Bu kişinin de gelecek için imajinasyonu, bolluk, 
tokluk ve rahatlıktır... Oysaki, bu onun sizlerden 
takliden aldığı sahte kişiliğinin imajinasyonu 
olarak hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir 
imajinasyon geleceği sunar... Oysaki, o varlık, 
gerçek an’da bulunabilse, o da meditatif bir 
haldir, geçmiş ve gelecekle bağı kesip tam bir 
şimdi’de bulunabilse, onun imajinasyonu onun 
için açlık, yoksulluk ve ıstıraptır... Ve sizler alt 

şuurunuza yani sahte kişiliklere hizmet eden bir 
şuur yapınızla istediğiniz kadar bunun aksi yönde 
dualar içerisinde olun, üst şuurunuz daima size 
enkarnasyon gereğiniz ne ise onu sunar... Ne 
yaparsanız yapın, komşunuz gibi varlık içerisinde, 
tokluk içerisinde, ıstırapsız bir hal içinde 
bulunamazsınız... Buna da kötü kader deniyor... 
Rab’bin adaletsizliği deniyor... Hayır öyle bir 
adalet ki bu, o sonsuz bütünün deneyimlerinden 
gelmeden önce neyi taahhüt ettiyseniz onun 
yaşanması mukadderini taşıdığınızı gösterir... 
Eğer, bir kaderden söz etmek gerekse, kader, bu 
manada, o enkarnasyon süreci için önceden 
planladığınızı yaşamanız şeklinde vardır... Ve 
birçok inisiyasyonda eğer bir varlık enkarnasyon 
sebebi olan hayat planını %60 seviyede 
uygulasa, ona yukarısı madalya verir... 

Bu hoşuna gitmeyen durumlar mı? Tabi 
denebilir... Zaten biz liyakati, artık, hoşluklar 
içerisine giriş, hoşluklarla muhatap oluş, rehavet, 
çokluk ve doyumluluk içerisinde oluş şeklinde 
anlamayıp, asıl kişiliğimizi bulup, gerçek 
enkarnasyon tatbikatlarımızı yapabilme halidir 
diye anlamamız lâzım... İhtiyacımız ne ise onu 
yaşamak en büyük liyakatimizdir... Liyakat, bu 
manada herkes için farklı tezahür eder ve 
karşımıza çıkar... 

Geçmişi yaşayamazsınız... Geçmiş diye 
bir şey yoktur... Geçmişi ancak imaje ettiğiniz 
an’da, o, geleceği yaratıcı bir imajinasyondur... 
Çünkü an, daima kendini ileriye doğru 
yönlendiren bir imajinasyon merkezidir... Yani 
sizin, şimdi’de, an içerisinde oluşturduğunuz 
imajinasyonlarınız sizin geleceğinizi oluşturur...  

Eğer siz an’da değilseniz, hayaller 
âleminde uykudasınız demektir... An’da olmak, 
geçmişte bir şey bırakmamak demektir... 
An’daysanız yani tam bir farkındalık halinde ve 
süreci algılar vaziyetteyseniz, her bir tesir 
alışverişiniz idrake gider... İdrake giden bir sonuç, 
sizi geçmişte bir şey bırakmamak kaydıyla birlikte 
götürdüğünüz değerler şeklinde size 
gelir...(Devam.Edecek) 
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 -------------------------- KENDİNİ BİLME – KENDİNİ TANIMA HAKKINDA (58) -------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
İnançlarımızı mutlaka ayıklamamız lazım 

ki hakikati yani imanı yakalayalım... İman, bilen 
inançtır, bilenin inancıdır… Bilmek için, 
özdeşleşmeden kurtulmak lazım... Özdeşleşen 
insan bilemez..! Çünkü niye? Özdeşleştiği şey 
her ne ise, onun tarafından gelişimi durdurulmuş 
bir varlıktır... Artık onun bilebilmesi mümkün 
değildir... Olumlusu, tam deneyimleme yapıyor 
bu, tutkulu ama deneyimleme adına tutkulu... 
Özdeşleşme adına değil... 

Mesela karşı cinslerimize karşı 
yaşadığımız tutkuyu alın ele... Eğer siz karınızla, 
kocanızla, sevgilinizle, arkadaşınızla, ya da 
beşeri bir ilişki içerisinde bulunduğunuz herhangi 
bir kimse ile tutkuyu yaşıyorsanız, lütfen 
özdeşleşip, özdeşleşmediğinize özenle dikkat 
edin... Yani ne demektir bu..? Ben karımla çok 
büyük bir aşk ve tutku yaşıyorum ama 
özdeşleşme gibi bir negatif durumdan kendimi 
sakınmam lazım... Be ne demektir..? Karım 
yoksa ben mahvolmuşum, ben de yokum fikrine 
sahip olmamalıyım... Çocuklarımıza karşı da 
tutkularımızın negatife yani özdeşleşmeye 
düşmemesine özen gösterelim... Ama pozitifte 
onlarla tam deneyim yaşayalım... 

Neyin deneyimini yaşıyorsunuz..? 
Arkadaşınızla koşulsuz sevgiyi yaşayın... 
Yaşayalım daha doğrusu... Onlarla gerçek ilişkiyi 
deneyimleyelim... Onlarla koşulsuz sevgiyi 
deneyimleyelim... Onlarla paylaşmayı 
deneyimleyelim... Tam deneyimleme... Ama 
özdeşleştiğimiz anda sahiplenme devreye girer 
ki tam deneyimleme mümkün değildir... 
Problemdir o... Onun için her dünyasal 
tatbikatlarımızda ilişki kurduğumuz ne varsa, 
evladımızdan tutun karınıza, kocanıza kadar, 
annemize, babamıza, kardeşimize, sevgilimize 
kadar, yaşadığımız tutkuyu tam deneyimleme 
şeklinde tutku halinde tutalım... Özdeşleştiğimiz 
anda tutku negatiftir... Negatif olduğu anda 
deneyim yapamayız... Özdeşleşme, bizim 
deneyimlerimizi engeller... Kendi düşünce, 
duygu ve hareketlerinde ısrarlı olma... 
Olumsuzu, özdeşleşme, kendini aşırı verme, 
sınırsız davranma, gereksiz ve yoğun ıstırap 
çekmedir... 

Tanrı aşkı, insanların Yaradan’la 
ilişkisinde yüzyıllar boyu hizmet etmiştir... Yalnız 

Aşk meselesi, hep çelişkiler içinde tarif edilir… 
Yani beşeri aşk ile Tanrı aşkı hep net bir şeye 
vardırılamamıştır... Şimdi Aşk; aslında beşeri 
seviyeden alırsak; sevginin, sözüm ona sevgi 
zannedilen bir duygunun, tamamen varlığın 
kontrolü dışında, varlığı kontrolü altına almış bir 
şekilde, hatta tam tersine tezahür etmesidir... Bu 
durum yani varlığın kontrolünden çıkmışlığının 
da en güzel ifadesi; toplumumuzda “aşkın 
gözünün kör olduğu” şeklindedir... Aşkın gözü 
kördür... Çünkü varlığın tüm iradesi, tüm 
müşahedesi tüm kontrolü dışında tezahür 
eder… Sözüm ona bir tür sevgidir... Ama sevgi 
değildir... Tamamen, açık söyleyeyim bizim 
bilgilerle, beşeri aşktan bahsediyorum, sonra 
yukarıya çıkacağız... 

Beşeri aşk, tamamen alt beden dediğimiz 
kök ve göbek çakranın dengesiz çalışmasından 
kaynaklanan ve cinsel merkezin bütün bedeni 
kontrol altına alıp, kuşatıp bütün enerjisini 
bedenin diğer bütün fonksiyonlarında kullanır 
hale gelmiş bir beşeri yapı tarzıdır bu... 
Dolayısıyla da beşeri aşk; tamamen cinsel 
merkezin enerjisinin diğer tüm merkezlerin 
enerjisini kontrol altına geçirmiş halidir... Varlığın 
iradesizliğinden ve asıl kontrol etmesi gereken 
diğer merkezlerin tamamen devre dışı 
kalmasından dolayı, adı da kördür... Aşkın gözü 
kördür... Ve buradan derler ki, aşk mantık 
tanımaz aşk bilmem nedir, ondan sonra bu aşk 
yaşanır nasıl bir kontrolsüz tezahür, anlaşılıyor 
işte... 

Beşeri aşk yaşanır fakat adam, aşkı 
uğruna âşık olduğunu söylediği kişiyi 
öldürebiliyor... Yani sevgi ile karıştırılmasının 
sevginin aleyhine maalesef çok büyük kusur 
olduğunu söylemek istiyorum... Denebilir ki, 
neredeyse beşeri aşkta sevgi yoktur... Aşk 
tamamen, sevginin az olduğu, belki de hiç 
olmadığı belki onun sulandırılmış versiyonu olan 
sempatinin olduğu fakat cinsel merkezin varlığı 
işgal ettiği ve onu tamamen güdümü altına aldığı 
bir haldir... Ondan sonra, âşık olduğu kişide 
kendi standartlarının dışında bir unsur 
yakaladığı zaman, pat diye öldürüyor... Ondan 
sonra hâkimin karşısında; “Hâkim Bey, ben ona 
âşıktım, onun için öldürdüm” diyor... Bu beşeri 
Aşk... 
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 Şimdi sevginin, hakiki sevgi enerjisinin 

zuhur etmiş olduğu bir beşeri ilişkide, irade 
tamamen üst merkezdedir... Hatta Akıl 
merkezinin ötesinde mütealden geliyor o enerji... 
Sevgi enerjisi, Tanrı enerjisidir... Yaradan’ın 
orijinal enerjisi, sevgi enerjisidir... Eğer gerçek 
sevgi enerjisi ile bir ilişki kuruluyorsa bu sevgi 
enerjisi Aşk ile yan yana duramaz... Orada ne 
vardır..? Orada gözü körlük yoktur..! Tam tersi, 
son derece aklidir... Fakat çok yüksek seviyeli 
bir duygu, fakat öyle bir duygu, öyle bir sex 
devrededir ki, öyle bir otomatizma vardır ki, 
hepsi tepeden yönetilir... Gerçek sevgidir bu, 
aşkın dışındadır bu... Her şey yukarıdan 
yönetilir... Asıl varlık ilişkisi böyle bir seviyede 
oluşur... 

Aşk şöyle bir davranış biçimini birlikte 
getiriyor... Az önceki tutkululuk hali... Bunun 
pozitifi tam deneyimlemedir... Siz o çok 
sevdiğiniz insan ile her şeyi tam 
deneyimlersiniz... Ama aşk denilen ki burada 
özdeşleşme negatifinde olan kısımdır o... 

Tutkunun özdeşleşme negatifine 
düşmesinin adı aşktır... Ne aşık olduğunuzu, ne 
kime aşık olduğunuzu bilirsiniz, sadece bir 
güdüm altında bir tesir sizi bir tür obsesif 
vakaymışçasına sizi alır götürür... Özdeşleşme 
vardır, negatif bir durumdur... Korkular vardır... 
Siz korkarsınız âşık olduğunuzda, sahiplenme 
felaketi vardır... Onu kontrol altına alma felaketi 
vardır... En sonunda öldürme felaketi bazı realite 
varlıklarında vuku bulur... 

Şimdi Tanrı aşkına gelelim… Mistik 
felsefe, Tanrı aşkını hiç bunlar ile 
karıştırmayacak şekilde anlatmak istemiştir... 
Ama ben kendi deneyimimle biliyorum ki çok 
karıştırılmıştır... Yani hatta Tanrı aşkına ebedi 
eserler veren bilge insanların o aşklarının 
aslında Tanrı aşkı olmadığı, aslında beşeri 
aşklar olduğu zannı oluşmuştur... 

Bugün son kişilik örtüsü özelliği, bu da bir 
örtü özelliği olarak kullanıyoruz, her 
enkarnasyonda değiştirdiğimiz bir örtü... Beden 
tipi... 

En kalın ve karmaşık olan örtü... Bunun 
üzerinde de çok fazla durmak istemiyorum 
açıkçası çünkü beden tiplerinin karmaşıklığı 
bizim yüzeysel bakışlarımızla derine 
inilemeyecek kadar karmaşık bir örtü... Kişiler 
enkarnasyon için seçtiği beden örtüsünü yaşam 

içerisinde değiştirebiliyor... Zayıf olması gereken 
şişmanlıyor, şişman olması gereken zayıf 
olabiliyor, sağlıksızlık olabiliyor gibi... Yani bu 
beden tipine bakarak da çok fazla teşhis koyma 
veya bir kanaat edinmeye pek sıcak 
bakmıyorum... 

Bazı insanlar vardır bakar, vücut yapın, 
kafa tipin, kemik yapın, şu burçtansın gibi 
söylerler anlayanlara saygım sonsuz ama çok 
fazla da itibar edilecek ve endekslenecek bir 
mevzu değil... Beden tipimiz şöyledir veya 
böyledir, aslına uygundur veya değildir ama 
mutlaka içe dönmekle bu iş çözülür, beden tipi 
ile değil... 

Beden yapısı varlıkların hangi astrolojik 
kuşakta enkarne olmasına bağımlı olarak 
çeşitleniyor ve birlikte olduğunuz 
enkarnasyondaşlarınızda bu tiplemelerin sonsuz 
çeşitliliğini görüyoruz... Varlıklar, anne baba 
seçiminden sonra, enkarne olacakları vakit 
kuşağını da belirliyorlar yani hangi astrolojik tesir 
kuşağının yeryüzüne hâkim olduğu bir zaman 
dilimi meselesi var... O zaman diliminde enkarne 
olmaları yani ete kemiğe bürünmeleri, o anın, o 
tesirin özellikleri ile bir enkarnasyon başlangıcı 
oluyor ve dolayısıyla deneyimleri o tesir 
kuşaklarının etkisinin faydalılığına yönelik bir 
seçimdir... Deneyimlerine daha çok faydalı 
olduğu bir seçimdir... 

Gördüğünüz gibi burada ifade ikilisi olan 
sanatçı ve bilgenin en çok kullandığı beden tipi 
Jüpiter... Bunun pozitifi ihtişamlı oluyor, genelde 
yaratıcı vazife ile enkarne olmuş varlıklar bu 
bedeni kullanıyorlar... Bunun negatifi bunaltıcı 
bir tip... 

Merkür ise, bilgenin anlatma ve iletişim 
ve ifade etme vazifedarı varlıkların kullandıkları 
bir beden tipi... Çevik oluyorlar fakat sinirli 
oluyorlar... 

Ondan sonra ilham kanalı ile vazife ile 
irtibat kuran o vazifedar tipleri manevi ve maddi 
hizmetkârlar ise; maddi hizmetkâr, ay beden tipi 
pozitifi parlak, negatifi solgun... Ay etkisi Satürn 
ise, manevi hizmetkârdır ki, burada dayanıklı, 
zayıf ve kuru olma gibi özellikler var... 

Venüs mücadeleci bir eylem ekseninin 
vazifedarının seçtiği beden tipi... Bu, kendisine 
kolaylık sağlıyor... Zevki seven bir tip oluyor... 
Dökük saçık bir halde negatifi... Mars ise, 
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 liderlik, sırım gibi, düşünmeden hareket eden 

negatifi... Güneş ise, araştırmacı nötr 
vazifedarının ışık saçan bir hali ile havai... 

Bu beden tipleri üzerinde bu akşam çok 
fazla durmak istemiyorum... Bu konuda 
yoğunlaşmak isteyenler astrolojik tesir kuşakları 
ile ilgili kendini bilme rehberi kitabını elde ederek 
bunları derin olarak inceleyebilirler... Bunu en 
anlaşılabilir bir şekilde pratik hale dökmüş olan 
Michael’ın bir ruhsal tebligatıdır o da, bir 
bedensiz varlığın tebligatlarına dayalıdır, bundan 
önce işlediğimiz kişilik özellikleri ile birlikte 
bunların da orada derinliğine inebilirsiniz... 

Beşer varlığının kullanma kılavuzu olarak 
önem arz ediyor... Tabloyu alıp ben zaman 
zaman buradayım, zaman zaman şuradayım 
demek hem kendimiz hakkında samimi bir 
faaliyeti ifade ediyor hem de gerçekten bir süre 
sonra meselelerin aydınlandığını da 
görebiliyoruz... En başta ana özelliklerimizden 
başlamak üzere... 

İşin kolaylığını teminen tablonun 
bütününü bir görelim... İşte bizler buyuz... Eşref-i 
mahluk... Çok ciddi kozmik taahhütler altında ve 
gerçekten Yaradan’a karşı yüklendiğimiz 
sorumluluklar altında olan bizler işte bu 
özelliklerle bu sorumlulukların altından 
kalkmanın hakikaten takdire şayan kabulleri 
içerisindeyiz... Bunu, ruhsal idari mekanizmalar 
da gayet iyi biliyor ve bunu kendileri de ifade 
ediyorlar... 

İşinizin kolay olmadığını biliyoruz... Siz 
evvelde bu dünya okuluna talip olup da kendi 
istek ve iradenizle ben varım dediğinizde, bizden 
talep ettiniz, ama en yüksek himaye, en yüksek 
koruma, en yüksek yardımı da isteriz dediniz 
diyor ve bu size bizden taahhüt edildi... Onun 
için Kali Yuga çağı dediğimiz dünyanın şu an 
devresini tamamlamak üzere olduğu bitiş 
dönemi dediğimiz demir çağının Kali Yuga 
çağının sonlarına gelmiş olan bizlerin bu taahhüt 
altında işlerimiz kolaylaştırılıyor yoksa çıkamayız 
işin içinden... Ve deniyor ki, dünya beşeri olarak 
sizlerin bu devreler boyu girip çıktığınız altın 
çağ, gümüş çağ, bronz çağ, demir çağ gibi 
gittikçe kabalaşan ve kararan tekamül 
ortamlarınızın içerisinden çıkmanız için bizim 
size verdiğimiz taahhütte en büyük yardım, en 
büyük himaye, en büyük destekti diyor biz onu 
yapıyoruz... Onun için bütün dinlerde rahman ve 

rahimlik ifadesi, baba oğul meselesinden 
başlayarak düşünebiliyor musunuz bir baba oğul 
imajı… Yaradan’la yaratılan arasındakini ifade 
etmenin altında bu yatar... O kadar büyük bir 
yakınlık var, biz size şah damarınız kadar 
yakınız demek, siz bizden talep ettiniz evvelde 
dediniz ki “Evet ben inerim buraya çok zor bir 
okul ama himaye ve yardımı da istiyoruz” 
dediniz biz de verdik diyor... 

Burada hemen şah damarınız kadar 
yakınlık başlıyor... Biliyor musunuz bizden çok 
daha gelişik olan Satya Yuga dediğimiz veya 
altın çağ dediğimiz o yüksek seviyeli tekâmül 
ortamlarındaki varlıkların bedenleri bile süptil… 
Sadece zihin faaliyeti var… Başka hiçbir faaliyet 
yok… Şu an bizim bakışımızla, altın çağ tekâmül 
seviyesindeki beşer varlığına bir baksak hala 
beşer bunlar, bize göre onlar ilah, hatta onların 
yardımları da bizim üzerimizde, himayeleri de... 
Biz onlara tanrı ilah gibi bakabiliriz ve bu 
varlıklar bizim kadar Yaradan’ın aslı ile orijini ile 
bizim kadar yakın değiller, çok enteresan... Bunu 
Uzak Doğu, Hint ezoterizmi çok güzel aktarıyor, 
anlatıyor... Bu bilgiler olmasa inanın ondan hiçbir 
şey anlamayız... 

O da var tabii ki, yalnız şöyle bir husus 
var… Onlar onunla o kadar yakın, o kadar ibadet 
halinde o kadar bire bir temastalar ki, Yaradan’la 
bizim kadar bir ilişki ve yardım alış verişine 
gerekleri de yok... Yardıma muhtaç görüntüleri 
yok ama bizler kadar spiritüel gelişim hızına da 
sahip değiller... Çıkmışlar belirli bir noktaya ve 
orada durağanlık hâkim... 

Yaradılışın belirli bir kabul edilen 
orijininden çıkışı ve tezahüratın yayılımı şeklinde 
oluşumu esnasında safhalar vardır... Bunlardan 
bir tanesi hiçliktir... Ondan sonra durağanlık 
başlar, ondan sonra hareket devreye girer... 
Yukarıda da hareket var ama aşağıdaki 
harekete göre durağan dolayısıyla da bu 
durağanlık safhası belirli bir merhaleyi ifade edip 
fakat spiritüel gelişimin bir tür merdivenin çıkılıp 
da sahanlıkta yürünmesi gibi düşünün... 

Şu anda bizler merdiveni çıkanlar olarak 
diyeceksiniz ki, ama biz geriyiz onlara erişmek 
için merdiven çıkıyoruz onlar bizden çok daha 
üstün öyle de bakabilirsiniz ama öyle değil… Şu 
anda hizmete en randımanlı katılımda bulunan 
Kali Yuga varlıklarıdır yani karanlığın içerisinde 
yani dünya maddi âleminin kaba titreşiminde 
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 olan bizlerin sayesinde oluyor... En fazla 

gerilimler, en fazla randımanlı haletler, an fazla 
bütünün ihtiyacı olan deneyim sonuçları, bilgi 

deneyimlerinin ortaya konulması bu çağda olur... 
(Devam edecek) 

 
 
 

 
---------------------------------------------------- ETKİNLİKLERİMİZ -----------------------------------------------
 ARAGONİT KURSU 
01 ve10.Kasım.2008 
Kasım ayında da Aragonit rüzgârı tam gücüyle 
devam etti. Aragonit’in mucize şifaları arttıkça 
öğrenenlerin de sayısı aynı oranda artmakta. 
Sayın hocamız Sevgi ERSOY’un “Mucize Taş 
Aragonit” kitabının ardından bu mineral 
dostumuzla olan bağımız ve ona olan 
çekilimimiz de başka bir boyut kazanmaya 
başladı. Dileğimiz Dünyanın derinliklerinden 
gelen bu dost ile Bir olduğumuzu 
hissedebilmek… 

     

 
 REİKİ II. DERECE İNİSİYASYONU 
      09.Kasım.2008  
Bu ay Reiki II. Derece inisiyasyonunu almış olan 
arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyoruz ve tüm 
insanlık için hayırlı olmasını diliyoruz. Reiki’nin 
bir aydınlanma yolculuğu olduğunu fark eden 
kalpler bu basamakları hızla çıkmaktalar. 
Dünya’nın içinde bulunduğu bu zor zamanda 
eminiz ki Reiki Enerjisi kendisi ile çalışanlara 
illüzyonun arkasına geçmelerine yardım 
edecektir.  

 ARAGONİT ÜST DÜZEY 
      25.Kasım.2008 
Hepimizin bildiği gibi bizler bilerek veya 
bilmeyerek birtakım hatalar yani Karma’lar 
yapıyoruz. Ve sonra da bütün enerjimizi bunları 
telafi etmek üzere harcıyoruz. En etkili karmaları 
da ailemizle yapıyoruz. İşte tüm bunları 

çözebilmek için Aragonit ile yaptığımız çok etkili 
bir teknik var. Uygulaması gerçekten çok pratik 
ama aynı zamanda inanılmaz etkili bir çalışma. 
Aragonit taşına uyumlanıp da eğer hala bu 
çalışmaya katılmadıysanız sizler açılacak ilk 
kursa bekliyoruz.  

 QUAN YİN MEDİTASYONU 
3. 10 ve 17.Kasım.2008 
Bu meditasyonumuz Quan Yin Öğretisini almış 
veya almak isteyen herkese açık bir çalışmadır. 
Her pazartesi saat 16.00–18.30 arası 
toplanıyoruz ve önce öğretinin bilgilerini 
tazeliyoruz sonra da meditasyonuna geçiyoruz. 
Magnified Healing beşinci boyut enerjisi ile 
uygulanan bir şifa tekniğidir. Her gün aktive 
edilmesi gereken Viyolet Ateşi bizlere aslımızı 
hatırlatan bir enerjidir. Teknik ilk başlarda zor ve 
uzun gibi görünse de belli bir süre sonra 
kolaylıkla yapılabilir bir hale geliyor. Reiki II. 
Derece inisiyasyonunu almış olan 
arkadaşlarımızı bu tekniği öğrenmek üzere 
bekliyoruz.  

 CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ 
      SALI MEDİTASYONLARI 
Her ayın 1., 2. ve 4. Salı’sı saat 19.30–21.00 
arası meditasyonlarımız devam etmekte. Halka 
açık olan bu çalışmamızda önce kedimiz olmak 
üzere ülkemize ve sonra tüm dünyaya şifa 
veriyoruz.  Bu meditasyonlara hiç Reiki 
inisiyasyonu almamış olanlar da gelebiliyor. 
Eğer çevrenizde böyle dostlarınız varsa onlar da 
beraberinizde getirebilirsiniz. Herkesi 
bekliyoruz… 

 CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ  
     18.Kasım.2008 
“KADIN-ERKEK İLİŞKİSİNE DERİN BAKIŞ” 
Vakıf başkanımız Sayın Nurettin ERSOY, bu 
ayki konferansında Kadın-Erkek ilişkilerine farklı 
açılardan bakarak bu konunun ne kadar derin ve 
önemli olduğunu bizlerin fark etmesini sağladı. 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
 

mailto:merkez@mbavakfi.org.tr�


 
 

IŞIĞIMIZ BİLGİ - YOLUMUZ SEVGİ - HEDEFİMİZ VAZİFE 
 

Balmumcu Mah. Barbaros Bulvarı, Barbaros Apt. No:74 / D: 10                        34340 Beşiktaş – İSTANBUL 
Tel: 0212 2885610 – 21 / Fax: 0212 2885620 / e-mail: merkez@mbavakfi.org.tr / web: www.mbavakfi.org.tr 

9 

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999 
 Bu iki unsurun sadece fizik olmadığını aslında 

birbirini tamamlayan enerjiler olduğunu, dünya 
hayatının aslında bir dualite olduğunu öğrendik. 
Örneğin Çinliler bu ikiliğe Yin ve Yang diyorlar 
yani “Ruh ve Madde, Tek ve Çift, Özne ve 
Nesne, İç ve Dış, Üst ve Alt, Karanlık ve 
Aydınlık, Gündüz ve Gece, Hareket ve 
Dinginlik, Evet ve Hayır, Kadın ve Erkek 
birbirini Tamamlarlar…” Evrenin bu 
ikilemleriyle farklı ve doğru bir ilişkiye girebilmek 
için yaşamımızda karşıtlık gibi görünen bu 
kavramları uzlaştırmayı öğrenmemiz gerekiyor. 
Bunun gerçekleştirdiğimizde varacağımız 
noktalardan bir tanesi bütün bu ikiliklerin en 
derinde ve temelde bulunan Birliğin bir parçası 
olduğunu görmek olacaktır. Yin Ve Yang 
Felsefesinde UYUM’A Giden Yol Budur… 
UYUM, Karşıtların Kabul Edilmesinin ve 
Bütünlenmesinin Sonucudur… Başkanımız 

Sn. Nurettin ERSOY konferansa Quan Yin 
bilgileriyle devam etti ve karşı cinsle olan ilişkinin 
bir tür dans olduğu ve bu dansta ritmi çok iyi 
tutturmamız gerektiğini aktardı. Hayatımızdaki 
Bütün Zorluklar, Sadece, Yaşadığımız Ritim 
Bozukluklarıdır… Bazen Kendi Kendimize… 
Bazen Uygunsuz Bir Partnerle… Sürekli 
Uygun Partneri Arar Dururuz… ve konferans 
şu cümleler ile son buldu: Bizler, En Nadide 
Çiçekler Olarak Yeryüzündeyiz… Bu 
İnceliğin, Bu Zarafetin Ne Kadar Hassas 
Olduğunu ve Tahmin Edemeyeceğimiz 
Küçük Şeylerle Bozulduğunu Bilsek, 
Zarafetimiz, Nezaketimiz ve Sadakatimiz Çok 
Gelişmiş Olurdu…    
Bu muhteşem konferansın tamamını merak 
ediyorsanız veya bu bilgilerin tamamının sürekli 
elinizin altında olmasını istiyorsanız vakfımızdan 
CD’sini temin edebilirsiniz…  

---------------------------------------------------- ETKİNLİKLERİMİZ ------------------------------------------------ 
Vakfımızın tüm etkinlik ve programlarını www.mbavakfi.org.tr web sitemizden detaylı olarak görebilirsiniz. 
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