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

İNSANIN DURUMU 
Düalite yani ikilem prensibi insanın 

yapısına uygulandığında, karşımıza iki ayrı ana 
unsur çıkar… Ruhi enerji ve maddi enerji yapı... 

Biri, beş duyu ile algılanamayan ve de 
akılla kavranamayan enerjitik yapımız… Diğeri 
ise, beş duyu ile algılanabilen, akılla 
kavranabilen fizik yapımız… 

İşte insan, enerji (ruh) ve maddeden (o 
da enerji) oluşmuş üçüncü antide bir varlıktır... 
Yani o ne salt enerji’dir (ruhtur), ne de salt 
maddedir (beden)... İnsan, üçüncü bir antitedir... 

Bu, farklıymış gibi görünen yapısal 
durum, aslında tek ve sonsuz olan üstün ve 
yüksek olan yaratan enerjinin kendini 
çeşitlemesiyle ortaya çıkan bir durumdur… 
Aslında hammadde aynı, görüntü farklıdır… 

Bu durumu, suyun üç hali gibi 
düşünebiliriz… Su, H2O olarak, buz olur 
katılaşır, buhar olur uçar… Buz, su ve buhar üç 
farklı yapısal görüntüde olmasına rağmen, özde, 
H2O dan başka bir şey değildir… 

Şekilsiz ve akışkan olan su, öz yapısal 
niteliğini bozmadan biçimsel değişimle kendini 
kabalaştırarak buz olur… Yine öz yapısal 
niteliğini bozmadan biçimsel değişimle kendini 
incelterek buhar olur… Bir görünmez hali, bir 
şeffaf akışkan hali, bir de katı hali, onun özde bir 
olmasına engel değildir… 

İnsan, bir beden (maddi enerji) kullanan 
enerji’dir (ruhtur)... İnsanın asli yanı, zaman ve 
mekân ötesi olan enerjitik yanıdır… Yani ruhsal 
tarafıdır... Bu enerjitik (ruhsal) yapı, etkileyen ve 
etkilere tepki veren özeliği ile sonsuz bir tekamül 
süreci içerisinde varlığını sürdürür ve evrenler 
içerisinde mütemadiyen tatbikatlar yapar... 

İnsan, öz itibarıyla mükemmeldir, şuurlu 
bir varlıktır… Yaratan bilgiye ve niteliklere 
sahiptir... O, yaratılmış olup kendisine yarat 
denilendir… Ve o, çeşitli boyutlardaki maddi 
kainatlarda tezahür ederek bilgisini geliştirir, 
yaratan niteliklerini açığa çıkararak uygular... 

Öz itibariyle ruhun, var etme, yapabilme 
gücü ve bilgisi vardır... Bu gücü, sonsuz maddi 
kainatlarda, o kainatların kozmik yasalarına, 
ilkelerine uyarak ortaya koyar... 

“Ruh, irade ve iktidarı sayesinde 
uyum sağladığı âlemlerin kanun ve icaplarına 
uyarak, bilgi ve tatbikat için, her istediği 
zaman plan düzenleyerek bedenlenebilen, 
maksatlı ve etki sahibi, şuurlu bir 
varlıktır...”(S.P.Tebliği) 

Sonsuzdan gelip sonsuza giden ruh 
varlığının bu macerasına, bu sistemlere ilişkin 
bilgi ve görgü arttırma sürecine tekamül süreci 
denir... 

Ruh, sonsuz maddesel kainatlardaki 
tekamül mukadderini, ihtiyacına göre çeşitli 
bedenler kullanarak gerçekleştirir... Ruh, en 
basitinden, en karmaşık ve süptil (ince) olana 
kadar her türlü maddi yapıyı kullanabilecek 
güçtedir... O, gerek bir eşya olsun, gerek bir bitki 
olsun, gerekse bir hayvan olsun, her türlü maddi 
yapıyı kullanabilir... Veya bir insan bedenine 
bağlanır ve o biyolojik yapıyı canlandırarak insan 
kisvesi altında tatbikatlar yapar... 

Ruh ölümsüzdür… Toprağa dönerek 
dağılan şey, araç olarak kullandığı bedenidir... 
Ruh, tekamülü için tekrar tekrar bedenlere 
bağlanarak, Dünya’ya ilişkin bilgi ve görgüsünü 
arttırır... Bu Reenkarnasyon yasasının 
işleyişidir… Ancak bu, tekrarlanma şeklinde 
değil, yenilenme şeklinde bir işleyiştir… 

Ruh’un bu tekamül serüveni 
sonsuzdur…Ruhsal varlık, fizik bedenini terk 
ettikten sonra öte aleme geçer (spatyoma / 
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 ahiret alemine) ve orada çok daha süptil (ince, 

latif) bir bedenle ve süptil bir mekânda 
tekâmülünü sürdürür... 

Ruh, sonsuz kainatlarda dolaşabilecek 
güçte bir tekamül gezginidir... Önümüzdeki ay ki 
yazımda onun ebediyetler içerisindeki küçücük 
bir kesit durağı olan Dünya macerasını 
inceleyeceğiz... 

Ruhun bu Dünya yaşamı, onun için 
eğlenceli bir maceradır… 

Bu maceramızın, kendimizin ve Bütün’ün 
hayrına yönelik olması dileklerimle… 

Işığımızın Bilgi;  Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 
Nurettin ERSOY 

 
---------------------------------------------------------- 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 hâletin 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, kat’iyen, 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) 

*** 
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 ----------------------------------------------- ŞUURDA UYANIŞ (14)------------------------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Misal verelim; şimdi bu Tanrı 

bünyesindeki zerrelerden biri ben olayım, biri de 
siz olun… Bizler zerreyiz, fakat asla aynı 
değiliz… İsterse ikiz yumurta kardeşi olalım yine 
de farklıyız… Ne olursak olalım farklıyız… O fark, 
sizinle benim aramda bir gerilim ortamı meydana 
getirdi… Gerilimi lütfen negatif manadaki 
etkilenme şeklinde anlamaktan vazgeçelim... 

Gerilim, bir tesir karşısında varlığın 
etkilenmesinin adıdır… Bu, sevinç de olur, sevgi 
de bir gerilimdir, mutluluk da bir gerilimdir, 
mutsuzluk ve öfke de bir gerilimdir, hiç 
değişmez… Tanrı için sevinç ve hüzün arasında 
hiçbir fark yoktur… İkisi de gerilimdir… Şimdi ben 
sizinle benim aramdaki bir etkileşimden dolayı 
geriliyorum, zaman zaman mutsuz oluyorum, 
zaman zaman mutlu oluyorum ve gelişiyorum… 
Ve bu gerilim Tanrı’nın gelişim şartıdır... Tanrı 
derken, sakın kendinizin dışında değil, bizim 
O’nun içinde olduğumuzu kabulen bunları 
anlatıyorum… O’nun dışında hiçbir zerre yok… 
‘Hay Allah; şimdi bizim gelişimimiz dururken 
Tanrı’nın gelişiminden bahsediyor’ diye otomatik 
bir şeye düşmeyelim… Tanrı’nın bünyesinde olan 
benim gelişmem için mutlaka diğer zerrelerle 
etkileşime girmem lazım… Tanrı bu şekilde 
gelişiyor… Gelişen bizler, aynı zamanda 
Tanrı’nın da gelişmesi için çok önemli 
unsurlarıyız… 

Şimdi Tanrı’nın yani Yaradan unsurun, 
Sonsuz ve Tek olan bu enerjinin özelliklerine 
devam ediyoruz… Bir kere bu bünyedeki her 
zerrenin etkileşim sebebi yani etkileyen ve 
etkilenen vasfında olmasından dolayı Tanrı 
gerilim alanıdır diyebiliriz… “Biz sizi halden hale 
sokarız” bu manadadır… Dolayısıyla bu anlayışla 
da yola çıkarsak bir de bakıyoruz ki, hayat 
içerisinde bizim hoşumuza giden, gitmeyen, 
mutlu eden mutsuz eden, sevindiren üzen her ne 
var ise bunun bir gerilim olduğunu ve bu gerilimin 
Yaradan bünyesinin özelliğinden kaynaklandığını 
ve gelişime sebep olduğunu görüyoruz… Gerilim 
alanı demek, gelişim ortamı demektir… Bu 
gerilim alanı ve gelişim ortamının genel adı tesir 
alanıdır… Demek ki, Tanrı külli bir tesir alanıdır 
ve dolayısıyla da Tanrı’yı hissetmek tesiri 
algılamakla mümkündür… Eğer tesir 
algılanabiliyorsa, o sahaya ait zaten onun 
dışında bir nokta yok… 

Varlık bir tesiri algılıyorsa, işte o Tanrı’nın 
tesiridir... Onun dışında hiçbir zerre yok… Ve bu 
tesir, Tanrı’nın tesir sahasından bize kadar gelen 
ve daima gelmekte olandır… 

“Var olan bu tesir, büyük bir kapasiteyi 
ifade ediyor… Tesir bir alandır… Alan, ihtiva 
ettiği tesir itibariyle kendisinde taşıdığı 
kapasiteye sahiptir…” 

Çok büyük bir kapasitedir bu tesir… 
Tanrı’nın tesiri... Ondan başka bir şey yok 
zaten... Yüz yüze baktığınızda, göz göze 
geldiğinizde bir gözden aldığınız tesir, ister 
şiddet, hiddet, isterse bir gülümseme, sevgi 
olsun, biliniz ki, Tanrı sahasındasınız ve bir 
tesirle karşı karşıyasınız… Yani o adam baktı, 
aslında Tanrı baktı… Belki biraz ileri addedilen 
ifadelerdir ama budur yani… Çünkü bilir ki, o 
gözün kendisine ilettiği tesir, Yaradan bünyesi 
içerisinde olmasından dolayı Yaradan’ın tesiridir, 
etkisidir… Bu kapasite yani Tanrı alanında, 
Yaradan’ın sahasında, Yaradan’ın vücudunda 
var olan bu tesir kapasitesi, yaratılmak istenene 
hüviyet kazandırıyor yani yepyeni bir yaratılış 
formu meydana getiriyor; ağaç, çiçek, böcek, 
insan, bilmediğimiz başka galaksilere ait yaratılış 
formları, yaratılmak istenene hüviyet 
kazandırıyor… Ve yaratılmış olana ise; takviye 
sağlıyor… Yahut da yeni hedeflere doğru yön 
tayin eden bir husus olarak karşımıza çıkıyor… 

Buna Tanrı’nın tesiri denir… Demek ki, 
Tanrı’nın tesiri birbirimizle olan tesirleşmeler de 
dâhil olmak üzere, böceğin, çiçeğin bizim 
üzerimizdeki etkisi de dâhil olmak üzere ya 
yaratılmış olana takviye sağlıyor ya da yeni 
yaratılacak bir forma hüviyet kazandırıyor, 
veyahut da yaratılmış olanı yeni hedeflere doğru 
yön tayin ettiriyor... Maddenin güdümünde bir 
varlık olarak yolda yürüyorsunuz… Bir 
bakıyorsunuz, bir çiçek gözünüzün önünde bir 
şaheser, olarak, bu sahanın eseri olarak açmış… 

Bir etki alıyorsunuz… Ertesi gün bir de 
bakıyorsunuz ki, maddeden biraz daha kurtulup 
Yaradan’a doğru çekiliyorsunuz… Yani 
Dünya’dan sıyrılıyorsunuz… Bu bir yön tayini, 
yeni hedefe doğru yön tayin edici bir husus… 
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 Nereye bakarsanız bakın, en tepedeki 

bilginin en aşağıdakiyle benzeşimini 
yakalayabilirsiniz… 

Bu Yaradan bünyenin tesir alanının 
enerjisi, ki Yaradan enerjiden başka bir şey yok… 
Tek bir enerjidir bu… Skalatik bir yapı yani 
derecelenme ile kendini yayıyor… Bu ne 
demektir biliyor musunuz..? 

Yaradan’ın yayılışı, bizleri herhangi bir 
noktayı başlangıç noktası olarak kabul etmek 
zorundayız… Bu enerji, bu noktadan itibaren 
skalatik yani derecelenmiş bir yapı ile kendini 
kabalaştıra kabalaştıra yayıyor… Bu kabalaşma 
esnasında hiçbir merhale diğeriyle aynı frekansı 
taşımıyor… Burada çok ince bir frekans, bir 
sonra daha kaba, daha kaba… Ve bu yayılış 
esnasında çeşitli yaratılış formları meydana 
getiriyor bu enerji… Fizik âlemler… Sonsuz bir 
frekans, titreşim skalası… Yaradan bünye… Bu 
titreşim frekansında inceden kabaya doğru bir 
skala düşünecek olursanız, her ince kabaya 
doğru gittiğinde, kaba olarak oluşturduğu 
kendinden sonraki merhaleyi yaratılmış, kendini 
Yaradan olarak görüyor… Yani burası Yaradan, 
burası yaratılan fakat buna göre baktığımızda 
burası Yaradan, burası yaratılan… Bu, bunun 
himayesinde, rahman ve rahimliği altında… 
Burası, bunu Rab biliyor… Rabb’i demek 
Yaradan’ı, rahman ve rahim olanı yani esirgeyen, 
koruyan ve gelişiminden sorumlu ve öğretmen… 
Tabii gelişimi sağlayıcı, bilgiyi veren Rab… 
Burası ise, bunun tarafından kabalaşarak 
yaratıldığı bu, bunun Rabbi… Bu da daha 
alttakilerin Rabb’i… 

Şimdi sonsuz olan Yaradan bünyeyi, her 
kesafetini daha kaba olan yani onun oluşturduğu 
alt kesafetin Rabb’i olarak görürseniz, sonsuz 
olan Yaradan bünyenin tamamen birbirinin 
Rabb’i olarak, Yaradan’ı olarak, Rahman ve 
Rahim olanı olarak gören bir skala… Şimdi 
dolayısıyla bunun içerisinde bir varlık, diyelim ki, 
şuradayız, ben benim üstümdeki şurayı Rabb’im 
olarak görüyorum ve ona tapınıyorum… Ona bir 
ilahilik yükleyerek biat ediyorum… Fakat benim 
yanı başımdaki bir ikinci varlık burayı atlıyor 
şurayı kendine Rab biliyor… Algılaması iki 
merhale sonrasının algısıyla başlıyor… Bu da 
burayı kendisine Tanrı biliyor, biat ediyor ve 
buraya ilahi değerini yüklüyor… Yine aynı 
kesafette bir başka varlık bir fırlıyor burayı Rab 
biliyor… Bunların hepsi aynı kesafet içerisinde 

fakat farklı titreşimlere sahip varlıklar…  Çünkü 
hiç kimse birbiriyle özdeş değil… Yan yana 
geliyorlar, birbirlerine ‘Allah senden razı olsun’ 
diyorlar, ama üçünün de işaret ettiği Allah’ı 
farklı… ‘Allah seni korusun’ diyor… Bunun 
söylemek istediği Rabb’in titreşimi farklı, 
diğerininki farklı… Onun için bazı filozoflar der ki, 
‘Yeryüzünde ne kadar insan varsa o kadar Tanrı 
var…’ doğrudur… 

Her realite varlığı kendi kapasitesine, 
kendi anlayışına, kendi idrak ve kavrama 
yeteneğine bağlı olarak o sonsuz Yaradan 
bünyesinde bir noktaya uzanır ve orayı Rabb’i 
bilir… Hiç mahsuru yok… Çünkü nereye 
uzanırsanız uzanın, o tek olan, sonsuz olan 
Rabb’in dışında bir yerde değil ki… Onun içinde 
bir yer… Yani ne gibi..? Buraya ben koskocaman 
bir baklava getirip ortaya koyuyorum, herkese 
diyorum; ‘Durun! Bu baklavayı hepimiz 
yiyeceğiz…’ Kimi geliyor kenarını, köşeyi alıyor; 
‘Çok güzel bir baklava’ diyor, kimi en ortasından 
en ballı yerinden alıyor, o da baklava yiyor… 
Baklavadan başka bir şey yok o tepside… Diğeri 
geliyor ta uzanıyor öteki tarafından alıyor, kimi 
diyor ki; ‘Bunun yarısı benim’, baklavanın yarısını 
kavrıyor… Neticede o tepsinin içindeki 
baklavadan başka bir şey yok ki, hiçbir farkı 
yok… 

Varlık, kapasitesine, şuur ve idrak 
seviyesine bağlı en samimi, en maksimum cehti 
gösterir… Uzanabildiği yer hiç önemli değil… 
Çünkü niye..? Öyle bir hologram yapı ki bu, Tanrı 
bünyesi, o sonsuzluk içerisinde nereye uzanırsan 
uzan, vücudun bütün özellikleri bütün bilgisi o 
zerrede var… Holografik bir sistem… Hologram 
ve dolayısıyla da Tanrı’ya yaklaşımlarımız bu 
şekilde… 

Önemli olan bu bünye içerisinde, 
Yaradan’ın, tek olan bu bünye içerisinde birlik ve 
beraberliğin yani yaratılan ortak alanın 
hissedilmeye başlamasıdır… Bunun hissiyatını 
yakalayabilmek çok önemli… Nedir hissiyat..? 
Bakın ne diyor..; 

“Sahip olunan birlik ve beraberliğin” 
yani bundan başka bir unsurun olmadığı tek olan 
ve hepimizin bir olduğu bir saha içerisinde 
olduğumuzun, 

“birlik ve beraberliğin yani yaratılan 
ortak alanın hissedilmeye başlanması ile 
sırlar yavaş yavaş çözülür… Yaratılmış olan 
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 her varlık hem kendisine hem de yaratılmış 

olan diğer varlıklara hizmet eder… İhtiyaçlar 
doğrultusunda mekanizma işlemekte ve ilahi 
ahenk kendisini farkında olanlara sessizce 
hissettirmektedir…” 

Tanrı’nın en önemli özelliklerinden olan 
bir tanesini yazıyorum… O, bir ‘Hafıza 
Ortamı’dır... Bilgisayarın Hard Diski gibi 
düşünün… Bizlerin, beşeri zihinlerin hafızaları bir 
ön bellek diye düşünün, ona Ram denir… Orada 
kapasite düşük ama öyle bir bellek ki, Yaradan’ın 
sonsuz bünyesi Hafıza Ortamıdır…. Buna, 
dinlerde Levhi mahfuz, Akaşik kayıt ortamı da 
diyoruz ve neticede Hafıza Ortamından söz 
ediyorlar… Bakınız bir tebligatta çok güzel ifade 
etmiş, varlıkların Yaradan’ın bünyesinde Birliği ve 
tekliği hissetmek adına şöyle diyor; 

“Varlıklar, varlıklara; varlıklar, 
kendilerine tâbidir… Münferit hiçbir şey 
yoktur… Dolaylı olarak veya doğrudan her 

şey her şeyin sebebi ve sonucunu 
oluşturmaktadır…” 

Bakınız çok külli bir anlayışın intibaları 
bunlar… Lütfen bunları günlük hayatımızda hep 
tefekküre tâbi tutalım… 

“Bağımsız zannettiğiniz bir bağımlılığın 
içerisinde gidişatınızı sürdürmektesiniz…” 
diyor... Dolayısıyla bizim mukadderat, kadercilik 
anlamında en külli kader ve mukadderat 
anlayışımız sonsuz ve tek olan bir bünyenin 
içerisinde hapis oluşumuzdur... Sonsuzluğun 
içerisinde, böyle üstün değerlerin bulunduğu bir 
bünyede hapis olabilme fikri… Dolayısıyla bizler 
kendimizin ne kadar özgürlük peşinde 
koştuğumuzu sanalım, neticede tek olan, sonsuz 
olan ve üstün bir enerji sahasının dışında bir 
şansımız yok ama ne güzel bir sonsuz 
sahadayız… Ve bu sonsuz sahanın her 
noktasına uzanmak ve onu müşahede etmek ve 
onunla etkileşmek hakkına da sahibiz…. 
(Devam.Edecek)

 

-------------------------- KENDİNİ BİLME – KENDİNİ TANIMA HAKKINDA (44) -------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Bu örtüyü kullanmasına yardımcı beden 
yapısı çok önemlidir... Genelde bedensel 
özürlülük bu hedefi en kolay açığa çıkartmak için 
iyi bir seçimdir... Bu yeniden değerlendirme 
hedef örtüsü ile enkarne olan varlıklar genelde 
beden özürlüdürler... Yani biyolojik sakatlıkları 
vardır... Biyolojik aktivitelerini pasifize etsin ki, 
içine dönebilsin, yeniden içini değerlendirebilsin 
diye... Mesela burada örnek de yazdık, down 
sendromu, mongolizm, zihinsel ve bedensel tüm 
sakatlıklarda biliniz ki, varlık yeniden 
değerlendirme hedef örtüsünü seçmiş ve o 
hedefi bu vasıfları ile kolayca yakalayabilsin... 
Mesela bunlardan en önemlisi meşhur bilim 
adamı, o özellikle, o beden yapısı ile bir yeniden 
değerlendirme enkarnasyonu yaşadığı 
bilinmelidir... 

Tabii down sendromu, mongolizm gibi 
şeyler, spastik çocuklar genelde bütün hareket 
bedenlerini dondurup, asgariye indirip, hatta 
duygu bedenlerini de asgariye indirip sadece 
zihni faaliyetlerle geçmiş yaşamların üzerindeki 
biriktirdiklerini yeniden değerlendirmeye tâbi 
tutarlar... Bu hedef seçimi ile enkarnasyon 
genellikle başkalarının gözetiminde geçer... 
Böyle bir de hayat planı ve alanı seçerler... 

Ailelerinin buna müsait olmasını seçerler 
doğmadan önce, böyle bir yapı ile enkarne 
olacakları için anne babalarının ve onların 
sosyal çevresinin, ekonomik durumlarının ve 
ülke şartlarını dahi kendisinin bu durumuna 
cevap verebilecek durumda olmasına özen 
gösterirler... Öyle yerlere enkarne olurlar ki, 
kendileri bir başkasının bakımına muhtaçtır, 
çünkü niye..? Kendini, asıl iç varlığını yeniden 
değerlendirecektir... 

Bu varlıklar olumlu ve olumsuz diye yine 
iki tane seçeneğe sahiptir... Eğer olumluyu 
yaşarsa bu varlık, yeniden değerlendirme hedefi 
varlığı, sadeliği yaşar... Yani hayatın 
karmaşasından uzak kalır, çok sade bir yaşamı 
olur... Zaten bedeni de sade yaşamaya 
müsaittir... Onun Dünya’nın cazibe odaklarına 
meyli mümkün kılınmaz... Kilitlidir o noktaları, bu 
akşam gideyim bir meyhanede veya bir 
gazinoda iki kadeh içeyim, oradan gideyim bir 
yerde dans edeyim, gece sabaha kadar 
eğleneyim, gezeyim diyemez... Bu 
konsantrasyonu bozucu talebi bedeni yapısının 
engelinden dolayı zaten kilitlidir, böyle bir şansı 
da olmadığı için tamamen içine döner, yeniden 
değerlendirir kendini... 
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 Olumlusu bunun sadeliktir... Sadelik 

demek etkilenmez bir sadeliğe sahiptir, hiçbir dış 
tesir onu üzemez... Çünkü imkânları buna 
müsait olmaz, huşu hali içindedir, naiftir, yani 
çocuksu ve saf, temiz... Gözden geçirme 
yapmaktadır... 

Olumsuza düştüğünde ise, yeniden 
değerlendirmedeki bu arkadaşımız olumsuza 
düştüğünde içe kapanma gibi çok istenmeyen 
bir durum yaşar... İşte böyle bir varlığın ister 
beden özürlü ve bu hedefi ister istemez 
yakalamak için gelmiş olsun, isterse başka 
hedef örtülerini kullanıp zaman zaman buna 
kaymak isteyen olsun, negatife düşmemesi 
lazım... Böyle bir varlığı gördüğümüzde gel 
kardeşim sen, böyle bir örtüyü kullanıyorsun 
ama sen içine kapandın, negatifine girdin, gel 
seni bu negatiften çıkaralım, sadeliği yakalatalım 
demek lazım... 

Olumsuzu nedir..? Yaşamdan geri çeker 
kendini, hatta yaşamak bile istemeyebilir… 
İntihara meyillidir, aşırı içsellik, saplanıp kalma, 
hatta uyuşturucuya meyillilik ve uyuşturucu 
halindeymiş gibi de bir hal yaşayabilir... Bunlara 
özen göstermek lazım... Bedenî özürlülük hali 
olmadan bizlerin bu hedef örtüsünü zaman 
zaman seçmemiz ve onu yaşamak istememiz 
çok doğaldır… Ve çoğunlukla bu hedef örtüsü 
baş edilemez bir hayatın içerisinde zaman 
zaman sıyrılıp dinlenme örtüsü olarak 
kullanılır… Ama negatife düşüldüğünde içine 
kapanma söz konusu olur ki, bu psişik bir sorun 
olarak karşımıza gelir... 

Böylesine etrafınızda eşiniz, dostunuz, 
arkadaşınız olduğunda ve yeniden 
değerlendirme halini bir sadelik şeklinde 
yürütüyorsa sorun yok… ‘Arkadaş ben 
sadeleşmek istiyorum biraz, çok yoruldum, 
kaldıramayacağım hayatın yükleri var, ben 
sadeleşmek istiyorum, biraz içime döneceğim, 
kapanma değil, kendimi yeniden 
değerlendireceğim’ diyerek bir tefekkür haline, 
huşu haline giriyorsa sorun yok, sadedir... İçine 
kapanma gibi bir negatife düştü mü bizim hemen 
orada vazifemiz onu o negatiften nasıl çıkarırım 
formülleri aramaktır, bu da bilgiden başka çaresi 
olmayan bir mevzudur... 

Bunun ikiz hedef örtüsü gelişmedir bu da 
genelde maddi ve manevi hizmetkârların örtüleri 
olduğu için gelişme hedefi ile enkarne olur 

varlık... Der ki; ‘Ben bu enkarnasyonda 
gelişmeyi hedef olarak alacağım, 
yakalayacağım…’ Bu gelişme pozitifi yine 
gelişme manasında tekâmül dediğimiz 
hadisedir... Negatifi ise karmaşaya düşmektir... 
Gelişme hedefindeki bir varlık gelişme isteğini 
negatifte karmaşaya, teşevvüşe düşürebilir… 
Dolayısı ile bu gelişmeyi doğru kaynaklardan 
elde etmeye çalışmalıdır... Bakınız genelde 
manevi hizmetkârların hedefidir bu, nedir benim 
enkarnasyon sebebim dediğinizde, adam hemen 
tekâmül etmektir... İşte tekâmülcü ruhçuluk ile 
ilgilenen herkes bu hedefi seçmiş enkarnasyon 
varlıklarıdır... Gelişmek istiyoruz, niçin..? 
Dünyasal bir entelektüellik kazanmak için mi, bir 
hobi sahibi olmak için mi…? Değil, gelişmek için, 
bu bilgilerle varlığımı ben nasıl tanırım, nasıl 
onun özünü açığa çıkarabilirim ve şu merdiveni 
tırmanıp da Yaradan’ın bir uzantısı olan olarak, 
Yaradan’ın yolculuğuna başlayabilirim 
meselesi... Dönüşünüz banadır... 

Gelişme hedefi olumlusu aşırı öğrenme 
ve gelişmek isteğidir, aşırı öğrenme isteği, doğru 
bilgi, geliştirici bilgi... Benim içimdeki açlığı, 
içimdeki boşluğu doldurucu bilgi arıyorum diyen 
herkes bu hedef... Gelişme adına her şeyi 
yapabilme, buna uyum sağlama çabası, 
tekâmül, berraklık, idrak, zorluklara katlanmaya 
gönüllü olmak, öz tarafından yönetilendir... Yani 
öze en çok hamleden ve özden en çok intibalar 
alan varlık bu hedefte olan varlıktır... 

Kuran’ın kıyamet ayetindeki şey budur... 
“Öz benliği üzerine yönelmiş keskin ve derin bir 
bakıştır, insan...” Bu müthiş bir ifade yani... 
Bunları ciddiye almayıp, gidip, ıvır zıvır 
kabuklarla, maskelerle, dış kabuklarla uğraşan 
bir İslam temsilciliği düşünün... Namazı şöyle mi 
kılacağım, orucu böyle mi, başımı mı örteceğim, 
gerdanımı kapatacağım, oramı mı açacağım, 
buramı mı vs. insan olmanın formülünü veriyor 
Kuran... “Gerçek şu ki insan, öz benliği üzerine 
yönelmiş keskin ve derin bir bakıştır...” Ürpertici 
değil mi..? Ve hiç ciddiye almadığımız, tabii ki 
temsilize edenlerin bu hale soktuğu böyle bir 
öğreti... Ben şimdi herhangi bir dinin yanlısı 
olarak söylemiyorum, objektif bilgiyi yakalayan 
biri olarak söylüyorum... İncil’de de böyle bilgi 
varsa, ki vardır, aynı şey onun için de söyleriz... 
Hiçbir kurumun, hiçbir kavramın, hiçbir inancın 
yanlısı olmaksızın, bilginin sadece peşinde 
koşan olarak bunu yakaladık... 
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 Şimdi, olumsuzu nedir bunun? Olumlusu 

tekâmül, gelişmekti… Olumsuzu nereden 
başlayacağını bilememek... Gelişmek istiyorum 
ama nereden başlayacağım..? Nedir beni 
geliştiren, beni geliştirecek unsuru bilmiyorum 
demektir... Bu ne olur biliyor musunuz..? 
Güdülen, unutkan, karmaşa içinde, başkalarının 
ihtiyacının farkında olmayan, bakar kör, 
erteleyen, bocalayan bir insan... Ne aradığını 
bilmiyor, arıyor ama bilmiyor... İşte bunun 
negatifi olan karmaşaya düşen bir insan mutlaka 
bağımlılıkların esiri olabilecek insandır... Çünkü 
gelişmenin ihtiyacını karşılayamayan, yani öze 
meyil etmenin çaresini bulamayan insan 
bağımlıklarla kendini avutur... Her türlü 
uyuşturucu, sigara, içki alışkanlıkları ve 
bağımlılıkları hep öze temayüllü olup da, 
gelişmek isteyip de bunun yolunu, yordamını el 
yordamı ile bulamayanların sarıldıkları can 
yelekleridir, can simitleridir... Neler? Bütün 
uyuşturucular, sigara alışkanlıkları, alkol, aşırı 
yemek ve onun getirdiği sonuç olarak hastalık ve 
hepsi varlıkların gelişmek için aradıkları ilacı 
bulamadıklarından gelir... Yani öze yönelmek 
istiyor gelişim, özünü bulmak istiyor... Ben kimim 
sorusuna cevap arıyor fakat etrafında böyle bir 
imkânı bulamıyor, sarılıyor içkiye, sarılıyor şuna, 
buna... 

Yeniden değerlendirme, bakınız birkaç 
yaşam bir enkarnasyonda yaşanır eğer bunun 
olumlusunu yaşarsa, yoğun bir enkarnasyon 
yaşar... Birkaç yaşam bir enkarnasyonda 
yaşanıyor... Bir hayat içerisinde onlarca hayatı 
yaşamak mümkün, bu hedefin pozitifini 
yakaladığınızda... Yani onlarca hayat içerisinde 
yapacağınız deneyimin randımanını bir hayat 
içerisinde alıyorsunuz... Çok yoğun bir 
enkarnasyon, çok bereketli... Yani şu anda bu 
bilgilerle istikrarla temas eden herkes, dışarıdaki 
insana göre onlarca enkarnasyon randımanı 
yaşıyor demektir... Git gel, git geli ortadan 
kaldırıyorsunuz... 

Dinlenme için zıt kutba kayabilir bu varlık, 
ayni gelişmeyi seçmiş, geliyor buraya tekâmül 
etmek için yoğun halet yaşıyor, dinlenme için 
hemen zıt kutupta hemen sadeliğe ve yeniden 
değerlendirmeye geçebiliyor... Bunun zaten 
karmaşasına düşen bir insan yine aynı formülle 
yani negatifinden bunun pozitifine geçerek 
paçayı kurtarabilir... Yani ne yapar? Gelişmenin 
karmaşasından, negatifindeyken kendini 

sadeliğe çekerek ‘Dur kardeşim ben çok 
bunaldım, çok sıkıldım, senin verdiğin bilgiler 
veya şu şu kaynaktan aldığım bilgiler beni allak 
bullak etti... Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu 
anlayamadım, biraz müsaade et bana, ben 
dinleneceğim...’ Nereye..? Hemen bu hedefe 
geçiyor sadeliği yakalıyor... Veya hemen oradan 
az önceki hedefe geçiyor, ayırt etmeye geçiyor... 
Ayırt etmenin pozitifine geçiyor, incelikli 
düşünmeye başlıyor... ‘Dur diyor senin bilgin çok 
karışık... Ben şöyle kendimi bir dinleyeyim...’ Ve 
orada bir süre ya incelikli düşünüyor, ya da 
bunun sadeliğine geçiyor, kendini dinlenmeye 
alıyor, tekrar buraya pozitifine geçip tekâmülüne 
devam ediyor, dolayısı ile bunu fark etmek ve 
negatifine düşmemek lazım... Çünkü spiritüel 
ekolde bilginin ağırlığı karşısında bunalıp da 
‘Dur ben bir süre dinlenmek istiyorum’ 
diyebilenler olmuştur... Onların negatifine 
girmeyip yani içine kapanmak eğer bunu 
seçiyorsa içine kapanmaya düşmemesi, eğer 
incelikli düşüncenin negatifi neydi? Önyargıyla 
reddetmeye düşürmemek… Yani varlık ne 
yapar, burada sıkılır, bunalır, karmaşaya düşer, 
der ki ‘Dur biraz dinleneceğim veya yeniden ayırt 
edeceğim’ ayırt etmenin negatifine düşer, 
önyargı ile reddeder... ‘Ben her şeyi 
reddediyorum’ der, Tanrı’yı da reddeder, bütün 
inançları, bilgiyi de reddediyor, ‘hiçbir şeye 
yaramıyor bilginiz’ der, negatifine düşer... 

Şimdi bizim bunlar hakkında bu 
bilgilerimizle hemen onun ruh halini anlayıp onu 
o negatiften çıkarıp pozitifte, sadelikte 
dinlendirmeye bırakmak veya ayırt etmenin 
incelikli düşüncesine yani pozitife çıkarmamız 
lazım...  

Maddi ve manevi hizmet, yani ilham 
kanalı ile vazife alımları yapabilen, yani 
maneviyat yönü ile hizmete yönelik varlık... Biri 
ifade idi, bilge ve sanatçı idi, o ne yapardı? Fiziki 
ortamları tanzim eder, fiziki ortamları oluşturur, 
diğeri bilge ne yapardı? Şovmenlik yapardı, 
eğlendirerek bilgiyi yansıtırdı, bir takım misaller 
verdik, bu gözle bakınız, artık televizyonlarda 
izlediğimiz programlardaki o kişileri artık bu 
örtüler nezdinde bakmak lazım, çok 
dejeneratifleri boş verin, o zaman zaman negatif 
alanlara dalar, ne yapar..? Bilgedir, negatifi boş 
konuşmadır, yani anlamsız konuşmaydı... 
Mehmet Ali Erbil‘e bakın, konuştuğunun % 95’i 
anlamsızdır, % 5 bir patlatır daha önce verdik 
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 misallerini ‘Kurbanlarınızı yolun ortasında 

kesmeyin’ der, milyonlara bir mesaj, biz yapabilir 
miyiz burada..? Ne kurban bizim ilgimiz, ne de 
buradan milyonlara ulaşabiliriz..? O yapar, bilgi 
böyle bir şeydir, bilgiyi çok çeşitli realitelere, çok 
kamu topluluklarına, çok geniş aktarma 
imkânına sahip vazifedar varlıklardır... Ve bunlar 
eğlendirerek bilgiyi aktarırlar, bilgelerden söz 
ediyorum... Eğlendirerek, hoşluklar içerisinde 
göbek attırarak bilgi verenlerdir bunlar... Benim 
buradaki bilgi verişim asla bilgelik, buradaki 
bilgelik vazifesine girmez... Niye? Çünkü ben hiç 
eğlendirmiyorum kendinizi bilin diyorum... O öyle 
yapmaz bu davul zurna ile göbek atarak arada 
der ki; ‘Yarın bayram annelerinizin elini öpün’ 
der, biter... 

O bize göre basit gibi gelen bilgi o 
realiteler için öylesine yüksek bir bilgidir ki o bilgi 
sayesinde realiteler bir annenin elinin 
öpülmesinin idrakini edinebilir... Onun için 

yabana atılmaması lazım, her varlığı kendi 
realitesinde değerlendirmeye tâbi tutmak lazım... 
Şimdi mesela ben M.A.E.‘i çok kıskanırım 
aslında, niçin kıskanırım..? Müthiş gönül alma 
nasibine sahip adam... Böyle bir imkân her 
enkarnasyonda herkese nasip olmaz... Adam 
milletin malını alıyor elinden koyuyor, buna yetki 
verilmiş herkese dağıtıyor... Her dağıttığı kişi 
öylesine bir duygusal haletle şükrediyor, 
teşekkür ediyor ki, adam kendi karmalarını 
çözüyor... Öylesine geniş kitlelerin teşekkürüne, 
hayranlığına ve müteşekkirliğine mahzar oluyor 
ki, çok ciddi bir astral birikim yapıyor, olumlu 
birikim... Dua almak çok önemlidir, onun duası 
da o... Allah razı olsun M... Bey diyorlar, 
hayatında görmediği hediye vesile kılındı adam 
aldı orada... Bu büyük bir nasiptir... (Devam 
edecek) 

 

 
 

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

 
 VATSU TERAPİSİ 

Bu ay sevgili gönül dostumuz Dr. Hayri Uzel 
bizlere yeni bir tekniği hem uyguladı hem de ilk 
adımlarını öğretti. Havuzda belli bir sıcaklıkta 
yapılan bu terapi tekniğinin kökeni Filipinlere 
dayanıyor. Bu teknik ile birçok fiziki rahatsızlığın 
tedavi edildiği, özellikle Down sendromu görülen 
çocuklarda etkili olduğu biliniyor. Bu tekniğe 
metafizik açıdan baktığımızda ise su elementi ile 
temasa geçebilmek, alt evren ve üst evrenin 
mahiyetini anlamak, gezegenlerin uzay 
boşluğunda nasıl hareket ettiklerini hissetmek 
ayrı bir konu. Heyecan verici bu çalışmaya 
önümüzdeki yaz devam etmeyi düşünüyoruz.   

 REİKİ I. DERECE MASTER 
UYUMLAMASI 

Ağustos ayında beş arkadaşımız Master eğitimi 
almak üzere bir hafta önceden Reiki Huzur 
Vadimize geldiler ve özel bir kampa girdiler. Bu 
süre içerisinde bedensel arınmalarını 
yaparlarken yoğun ders ortamlarında kendilerini 
daha da geliştirme imkânı buldular. Tam bir 
konsantrasyon içinde süren çalışmaların 
sonucunda muhteşem bir ortamda Reiki I. 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK ! 
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 Derece Master uyulmaması aldılar. 2.250 m. 

yüksekliğindeki bir dağın tepesinde yapılan 
uyumlama gerçekten de çok etkileyiciydi. 
Sadece gökyüzü, rüzgâr ve güneşin tanıklık 
ettiği bu çalışmadan arkadaşlarımız birer Reiki I. 
Derece öğretmeni olarak ayrıldılar. Ayakların 
yere basmakta zorlandığı bu yüksek tesirlerin 
altında uyulmamayı gerçekleştiren Sevgili 
öğretmenimiz Sn. Sevgi ERSOY Türkiye’de ilk 
kez gerçekleştiren bu tarz uyumlamanın 
ayrıcalıklarını bizlerle paylaştı. Dileğimiz bu 
deneyimi diğer arkadaşlarımızın da 
paylaşmasıdır.     

 
 QUAN YİN UYUMLAMALARI 

Sizlerin de bildiğiniz gibi Ağustos ayını Quan Yin 
ayı olarak kutluyoruz. Bu süre içerisinde yoğun 
Quan Yin meditasyonlarının yanı sıra bu yüksek 
şifa enerjisinin felsefesine de giriyoruz. Ardından 
ağustos ayının sonlarına doğru Quan Yin üst 
düzey meditasyonlarına başlıyoruz bu 
meditasyonun bir diğer adı da “Potala” dır. Bu 
süre içinde gelen dostlarımız Magnified Healing 
veya Quan Yin Üst Düzey Kanallaması 
uyumlaması aldılar.  

 
 
 TAŞ KURSU 

Bu ay Isparta ve Sütçüler kasabasından bir grup 
öğretmen Reiki Huzur Vadisine günübirlik 
gelerek taş kursu aldılar. Sayın hocamız Sn. 
Sevgi ERSOY’un verdiği kurs ile minerallerin 
gücünü öğrenen misafirlerimiz hayatın çok farklı 
bir alanına girmiş olmanın hazzı ile evlerine 
döndüler.  

 
 
 İHTİYACA GÖRE ŞİFA GRİDİ 

Bu yaz Reiki Huzur Vadimize gelen birçok gönül 
dostumuz bu teknikten yararlandılar ve evlerine 
bir şifa gridi ile döndüler. Tamamı mineraller ile 
hazırlanan bu teknikte yönlerin de çok büyük 
önemi var. Hayatınızın hangi bölümünde bir 
değişikliğe ihtiyacınız varsa veya tıkanmış 
enerjileri tekrar akışkan hale getirmek 
istiyorsanız sevgili hocamız Sn. Sevgi ERSOY 
ile birebir yapılan bu çalışma ile bunu 
başarabilirsiniz.   
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----------------------------------------- REİKİ ve QUAN YIN KÖŞEMİZ ------------------------------------------
 REİKİ 1 

Seminer 01.10.07 Pazartesi  Saat 13:00–18:00  
Eğitim    02.10.07 Salı            Saat 14:00–17:00 

    
 REİKİ 2 

Seminer 01.10.07 Pazartesi  Saat 13:00–18:00  
Eğitim    02.10.07 Salı            Saat 14:00–17:00 
 
 REİKİ 3 

Seminer 01.10.07 Pazartesi  Saat 13:00–18:00  
Eğitim    02.10.07 Salı            Saat 14:00–17:00 
 
Not: Kesin kayıt yaptırılması rica olunur ! 

   

 

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

 
Vakfımız Reiki Huzur Vadisindeki etkinliklerine 15.09.2007 tarihi itibariyle ara vermiş olup, 

İstanbul içi yeni sezon etkinlikleri 01.11.2007 tarihinde başlayacaktır… 
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