
MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI-1999 

                                                                         
 

        Aylık Elektronik Dergi                        Sayı: 078                                       Haziran 2010 
 

 

IŞIĞIMIZ BİLGİ - YOLUMUZ SEVGİ - HEDEFİMİZ VAZİFE 

 

Cevizli Mah. Bağdat Caddesi No: 519 Bağdat Plaza 233 Kat: 7 Daire: 10                         Maltepe / Ġstanbul 
Tel: 0216 – 383 06 07 / Faks: 0216 – 441 43 99 / E-mail: info@mbavakfi.org.tr / Web: www.mbavakfi.org.tr 

------------------------------------------ SEVGĠLĠ OKUYUCU DOSTLARIM -------------------------------------

Değerli EnkarnasyondaĢlarım..! 

YENĠDENDOĞUġU DESTEKLEYEN VE 
AYKIRI GÖRÜNEN HALLER... 

YenidendoğuĢ olayının değerini ve 
özelliklerini araĢtırırken insan öyle hadiselerle 
karĢılaĢır ki, bu hadiselerden bir kısmı bu olayı 
kuvvetlendirirken, bir kısmı çürütmüĢ gibi 
görünür... Bu durum, cesareti az, araĢtırma 
iĢinde sebatkâr olmayan kiĢileri olumsuz 
düĢünmeye sevk edebilir... Fakat Ģunu 
unutmamak gerekir ki, herhangi bir realite ile 
ilgili hakikatlerin bilgisini, cehit ve zahmet 
göstermeden elde etmek mümkün değildir... Bu 
Ģekilde hareket edenler, her konunun hakikatinin 
dıĢında kalmak durumundadırlar...  

Unutmak, Kalıtım, Uyku ve Çocukluk Hali 
YenidendoğuĢa aykırı Değildir...  

ġimdi bu halleri teker teker inceleyelim: 

Unutma: YenidendoğuĢ konusunun 
incelenmesi sırasında, kiĢilerin aklına en sık ve 
en önce gelen itiraz Ģudur:  “Mademki biz birçok 
Dünya hayatlarında yaĢamıĢ bulunuyoruz, 
neden o hayatlara ait hiçbir Ģey bilmiyoruz? 

Bu fikrin tartıĢmasını yapmadan önce, 
unutma kelimesinin anlamı üzerinde durmamız 
gerekir... Unutma, hafızada mevcut bir bilginin 
silinmiĢ olması demektir... Bu silinme olayı, 
geçici ya da sürekli olabilir... 

Geçici unutmalar, bizim normal 
hayatımızın gereğidir... Hatta o kadar gereklidir 
ki, eğer bu geçici unutmalar olmasaydı, bizler 
normal Ģekilde düĢünemez ve muhakeme 
edemezdik... Yani ele alınan bir konu üzerine 
dikkatimizi toplayarak, onunla ilgili bilgileri bir 
araya getirip sonuca varamazdık... Eğer bu 
esnada o konu ile ilgili olmayan rasgele her bilgi 
Ģuur sahasında belirirse, düĢünce ve muhakeme 
sağlıklı olmazdı... Bu yüzden geçici unutmaların 
olması gereklidir... 

Fakat bu unutmalar, bazen gayri ihtiyari 
ve devamlı olabilir... Yani, kiĢi istese de, Ģuur 
sahasından çıkmıĢ olan bir Ģeyi tekrar orada 
yaĢatamaz ve o Ģey, zaman içinde kiĢinin Ģuur 
sahasından uzaklaĢır ve silinir... 

Ġnsanların bir kısmı, her Ģeyin, günün 
birinde ebediyen unutulup yok olacağına 
inanırlar... Acaba gerçekte böyle bir unutma 
mevcut mudur..? 

Bu sorunun cevabını vermeden önce, 
unutmanın ve tekrar hatırlamanın mekanizması 
üzerinde durmamız gerekmektedir... 

AlıĢılagelmiĢ unutma hali, maddi bir 
hadisedir... Bir düĢünce ve muhakeme ürünü 
olarak fikir halinde bağlı Ģuur alanımızda beliren 
izlenimler, ruha ancak alıĢılagelmiĢ idrak yoluyla 
geçen bilgilerle ayakta durur... Fakat bu 
kanaldan geçmeyen titreĢimler de vardır... 
Bunlar gerek Dünya‟daki, gerek Dünya dıĢındaki 
etkenlerden alınmıĢ titreĢimlerdir... Bu tür 
titreĢimler, ruhta geniĢ ölçüde bilgiler meydana 
getirdiği halde, beyin yoluyla hiçbir fikir ve bilgi 
tezahürü gösteremez... 

Kulak nasıl beyne gidecek dıĢ etkenlere 
ait titreĢimlerin nakil aracı ise, beyin merkezi de, 
ruha gidecek aynı titreĢimlerin bir nakil aracıdır... 

Beyinde izlenim bırakmıĢ olan bilgiler, 
orada izlenim bırakmadan ruha geçmiĢ 
bilgilerden, birçok noktalarda farklı tezahürler 
göstermektedir... Aslında yukarıda anlattığımız 
Ģeyi, bizler günlük hayatımızda bizzat yaĢarız... 
Yani, öğrendiğimiz bir Ģeyi, çeĢitli sebepler ve 
usullerle tekrarlarız ve beĢ duyumuzun birini 
veya birkaçını gereğine uygun kullanırız... 
Amacımız, beyindeki o bilgiye ait izleri 
derinleĢtirmektir... 

Bu durum, beyinde o Ģeyin titreĢimlerine 
uygun bazı izlenimlerin oluĢması ile mümkün 
olur... Fizik görünümün dıĢında, Ģüphesiz ki, bu 
bir ruhi faaliyettir... Ve ruhun maddeler 
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 üzerindeki etkinliğinin bir tezahürüdür... Hâlbuki 

metapsiĢik bir yoldan degaje olmuĢ bir ruhta 
idrak oluĢurken, beyinde bu ruhi faaliyet 
gerçekleĢmez... Sonuç olarak, ruhta idrak 
olunan Ģey hakkında beyinde hiçbir izlenim 
oluĢmaz... Ve dolayısıyla ruh, alıĢılagelmiĢ insan 
halinde iken, bunları hatırlayamaz... Bunu bir 
deneysel örnekle anlatacak olursak… 

Bir üniversite öğrencisi, haberdar 
edilmeden deney süjesi olarak seçilmiĢtir... 
Öğrenci, ilgili olduğu bir konu üzerinde meĢgul 
edildiği sırada; kendisinin haberi olmadan, 
arkasından uzakça bir mesafede bulunan bir 
metronomu iĢletmeye baĢlıyorlar... Bir müddet 
sonra aleti durduruyorlar... Bu sırada öğrenci 
hala bunun farkında olmadan hararetle iĢine 
devam etmektedir... Nihayet kendisine, 
meĢguliyeti sırasında bir Ģey duyup duymadığı 
soruluyor... Neticede, metronomun tik-tak‟larına 
dair hiçbir Ģeyden haberi olmadığı anlaĢılıyor... 
Daha sonra bu öğrenci hipnoz haline 
sokuluyor... Fakat hipnoz halinde kendisine 
sorulduğunda, yaptığı diğer iĢler arasında 
metronomun sesini de duyduğunu ve hatta 
aletin, olayın baĢından sonuna kadar kaç defa 
tik-tak yaptığını da doğru olarak haber veriyor... 
Uyandırıldıktan sonra ise, tekrar uyumadan 
önceki haline dönüyor ve seslerden haberi 
olmadığını söylüyor...  

Bu ne demektir..? Metronom iĢlediği 
sırada dikkatini baĢka bir konu üzerinde 
topladığı için, beyindeki faaliyeti, ancak o konu 
ile ilgili olarak olmuĢtur... Diğer hadiseler 
karĢısında beyin faal olmaktan mahrum kalmıĢ 
ve onlara ait izlenimler kendisine ulaĢmamıĢtır... 
Fakat evvelce de söylediğimiz gibi, bir hadisenin 
beyinde iz bırakmamıĢ olması, onun ruhta 
yerleĢmesine engel teĢkil etmez... Burada 
dikkatin yalnız bir konu üzerinde 
toplanmasından dolayı, metronomun sesleri 
ruha intikal etmiĢ ve orada bir bilgi meydana 
getirmiĢtir... 

O halde bir Ģeye dikkat etmekle o 
nispette ve ruhi otomatik bir faaliyetle zihinde 
süratle tekrar etmiĢ oluruz... Bu da onları tekrar 
hatırlayabilmemizi az çok mümkün kılar...  

Sonuç olarak normal hayatta 
alıĢageldiğimiz halde oluĢan idrakler esnasında 

beyinden geçen titreĢimler orada bir takım 
izlenimler ve izler bırakıyor ve bu izlenimler 
devam ettiği müddetçe idrak olunan Ģeyler tekrar 
bedene yansıtılarak Ģuur sahasına çıkarılabiliyor 
ve biz buna hatırlama diyoruz... Buna karĢılık, 
uzun bir süre geçtikten sonra beyindeki 
izlenimlerin silinmesi halinde, ya da hipnozda 
olduğu gibi, oluĢan idraklerin beyinde hiçbir iz 
bırakmadığı hallerde ruha giren bilginin tekrar 
Ģuur sahasına çıkması yani hatırlama fiilinin 
oluĢması mümkün olmaz yani unutulur... 

Demek ki öyle bir takım titreĢimler ruha 
dahil oluyor ki; bunlar, beyin üzerindeki 
faaliyetine lüzum kalmadan ve beyinde hiçbir 
izlenim bırakmadan geçiyor ve ruha dahil 
oluyor... 

O halde bu tür titreĢimler, Dünya 
bedeninde mahpus olduğu müddetçe, insan 
denen beĢer varlığında bir fikir, bir hatırlama 
halinde tezahür etmeyecektir... Belki Ģuur 
sahamızın dıĢında tesirlerini göreceğimiz bu 
titreĢimler, ruhumuzun derinliğinde kaydolacak 
ve anca degajman hallerinde veya spatyom ya 
da bazen özel metapsiĢik yollardan, Ģuur 
sahamızda tezahür zemini bulabilecektir… 

Mutat halimizde idrak ettiğimiz izlenimler 
beyinde kaldıkça, irademizle onları hatırlamak 
daima mümkün olur... Fakat beyin, zamanla 
değiĢmeye maruz kalacağından, beyindeki 
izlerin silinmesi oranında, önce eksik 
hatırlamalar ve nihayet bir daha hatırlanmamak 
üzere unutmalar söz konusu olur... 

Ruhumuzun Dünya ile ilgisini sağlayan 
unsur sinir merkezleridir... Dolayısıyla ruh 
varlığının düĢünce, muhakeme ve bilgisiyle 
Ģahsiyetini Dünya‟ya göstermeye araç olan da, 
yine sinir merkezleridir... (devam edecek) 

 

İçimdeki Rabbimin Işığı, içinizdeki 
Rabbimin Işığını selamlıyor… 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 

Nurettin ERSOY 
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 ---------------------------------------------------------- DĠYOR KĠ ; ---------------------------------------------------- 

 Kıyam etmek; Girift Alan EtkileĢimleri‟nin, 
alanların birbirleriyle olan irtibatları 
sırasında, alanları meydana getiren 
realitelerin, çeĢitli kesafetlerde birbirleriyle 
rezonansa gelerek, birbirlerine kayma 
meselesi olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:175) 

*** 

 Kıyam etmek; varlıkların, ferdi tekâmülden 
ziyade, yaratmıĢ oldukları girift alanlar 
vasıtasıyla daha hızlı ilerleme 
kaydedebilmekte olduklarının; girift alan 
iletiĢimleri esnasında, mantal tesirlerin yanı 
sıra, beĢeri bedenlerimizin enerjitik 
alanlarının da birbirleriyle irtibat haline 
girmekte olduklarının bilincine 
varmaktır…(MYP/C:175) 

*** 

 Kıyam etmek; girift alan etkileĢimleri 
sayesinde, varlıkların, birbirleri üzerinde 
tesir yüklemesi, tesir nötralizasyonu, yoğun 
tesir alıĢ veriĢi yapabildikleri gibi, alan 
mensubu olup irtifa kaybetmeye meyilli 
varlıkların yeniden irtifa kazanabilmeleri 
için gerekli enerji desteğinde de bulunabilir 
olduklarının; böyle bir alanın varlığının, 
beĢeri hayat içerisinde, ancak vazife 
hissiyatının en çok açığa çıkabildiği 
zeminlerde meydana gelebilmekte 
olduğunun, aksi takdirde, girift alanların, 
beĢeri realiteler içerisinde kendilerine yer 
bulmalarının Ģimdilik imkân dâhilinde 
olmadığının bilincine varmaktır…(MYP/C:175) 

*** 

 Kıyam etmek; bir üst Ģuurların, bir alt 
Ģuuru mekân olarak kullandığı gibi, nadir 
olarak (kapasite icabı) bir alt Ģuur imkânı 
içerisindeki varlığın, üst Ģuuru 
kullanabileceğinin; en çok aynı seviyedeki 
Ģuurların birbirleri ile aynı geniĢ mekânı 
kullanır olduklarının; mekân 
etkileĢimlerinin, tesirlerinin ve mekânın 
kendisine ait bilgisinin, varlıklar üzerinde 
önemli rol oynar olduklarının bilincine 
varmaktır… (MYP/C:176) 

*** 

 Kıyam etmek; meselenin, dıĢ ve iç 
Ģartların zorluğuna rağmen, aynı sesi, aynı 
titreĢimi yakalayabilmek olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:181) 

*** 

 Kıyam etmek; atlanacak merhalenin, 
sadece yaĢadığımız fizik plana ait olmayıp, 
bizleri diğer planlarda da taĢıyacak olanlar 
olduğunun bilincine varmaktır… (MYP/C:181) 

*** 

 Kıyam etmek; her realitenin neĢriyatına, 
hoĢgörü, sabır ve temkin ile müsaade 
edebilmek gerektiğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:183) 

*** 

 Kıyam etmek; bilgi‟nin, asıl itibarıyla, 
dinginliğin, tamlığın, dengenin, hatta 
boĢluğun ifadesi olduğunun; meydana 
gelen her titreĢimin, alan içerisindeki 
dalgalanmaları husule getirir olduğunun ki 
bunun da, idrakleri, tesir yüklenmelerini, 
tesir alıĢ veriĢlerini, tesir yansımalarını 
meydana getirir olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:184) 

*** 

 Kıyam etmek; bilgi duĢlarının, her an 
varidatın üzerinde olduğunun; her Ģeyin, 
gereken zamanda, gerektiği kadar 
zerreciklerin teması ile karĢı karĢıya 
olduğunun; bu taneciklerin, temas ettikleri 
andan itibaren, mutlak surette bir devinimi 
tamamlayıp yeni bir donanıma sebep 
hazırlamakta olduklarının, ki bunun da, 
varlık için yeni sirkülasyon alanları demek 
olduğunun; taneciklerin, varlığın yayılımına 
bağlı olarak yani daha önceki idraklerini 
devreye sokabilme kapasitesine göre, 
adeta zincirleme reaksiyonlar meydana 
getirebilecek olduklarının; bu hususun, 
konsantrasyon iĢi olduğunun, ceht iĢi 
olduğunun; böyle durumlarda, varlığın 
önündeki kapıların açılır, hatta duvarların 
yıkılır olduğunun; gidiĢin manâ ve 
ehemmiyetini kavrayabilmenin, mümkün 
mertebe, Ģuurlu açılıp, Ģuurlu 
toparlanabilmek olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:184) 
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 ------------------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (07)------------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

ġuur alanlarıyla iliĢki kurmanın gücünü 
denemekte yarar vardır... Onu denemek için de 
önce kabul etmek, reddetmemek lazım… En 
azından nötr kalın… Çünkü burada reddetmeyi 
istemediğimiz gibi, düĢünmeden kabul edilmeyi 
de istemeyiz... Bizim inisiyasyon sahamızda 
böyle bir Ģey var, en azından nötr olmak lazım... 
Dur bakalım, bir kenarda dursun, söylendiğine 
göre düĢünmeye değer deyip lütfen bir kenarda 
durup onun sizin varlığınız üzerindeki faaliyetine 
müsaade edin... 

Bilgi canlıdır, bilgi alınır, zihin platformu 
üzerindeki bilgi yuvalarında hemen faaliyete 
geçer... Bu fiziğin kabul etmediği bir fizik ötesi 
faaliyettir... Görünmeyen bir faaliyettir ama o 
derhal o faaliyetiyle bilgi taneciklerini sizlerle 
buluĢturmak için kendi kendince faaliyetlere 
girer… Ve bir süre sonra bakarsınız ki, o bilgi, 
kendi zihninizde, siz ilgilenmeseniz de bir tür 
neĢv-i nüma bulur... Bu eski bir ifade ama 
güzeldir yani hayatiyet bulur, geliĢir... Bir gün bir 
de bakarsınız ki, sizin için son derece yabancı 
veya kabullenmede zorlandığınız bir bilgi, sizin 
tarafınızdan onaylanır hale gelir... O süreci, 
kendinizi nötralize ederek ancak 
yaĢayabilirsiniz... Reddettiğinizde bunu 
yaĢayamazsınız… Çünkü reddettiğiniz anda o 
bilgi taneciğine sınır koyuyorsunuz ve o bilginin, 
sizdeki, içinizdeki gücünü, (bu sevgi gücüdür, 
Yaradan güçtür…) açığa çıkartmasına engel 
oluyorsunuz… Sınır koyuyorsunuz... Bu çok 
önemli, sınır koymak... Tebligatımızın ana 
konusu bu... 

“İnsan gücünün gerek psişik (bunu 
ruhsal olarak psiĢik anlayın, psikolojik olarak 
değil, psiĢik, burada ruhsal yönümüzdür... 
PisiĢemizdir... Psikoloji daha farklı bir Ģeydir 
psiĢe sözcüğü, ruhsal sözcüğü, çok daha derin 
bir ifadedir…) gerekse fizik olarak (yani beĢ 
duyuyla algılanabilir; bilek gücü, güzel 
konuĢmayla, iĢitme, iyi görme gibi) ortaya tam 
manada çıkamamasının sebebi daimi olarak 
beyninize, düşüncelerinize, sınır 
koymanızdan ileri gelmektedir...” 

ĠĢte bütün sır, (bu çok basit bir neden 
aslında...) sınır koyuĢtur... Bu sınır koyuĢ, 
beĢeriyete, binlerce yıldır alması gereken bilginin 
üçte birini alma sonucunu yaĢatıyor… Bakınız 
böyle bir ifade çok korkunç bir ifade diyor ki: 

BeĢeriyet, Âdem‟den bu yana alması gereken 
bilginin 1/3‟ini alabildi… 2/3‟sini iĢte bu içinde 
bulunduğumuz devre sonu almak zorunda kaldı... 
MüthiĢ bir Ģey bu… Kaç bin yıl düĢünün; Ģöyle bir 
geri gidin, Adem den bu yana sözcüğü aslında 
genel siklus içerisinde yani büyük Siklus-u kebir 
içerisinde son Adem çok yakın, Ģu an 
bulunduğumuz devreye çok yakın, yaklaĢık 
olarak 8-10 bin yıl diyelim son Adem dönemi... 
Bu süre içerisinde düĢünün, iĢte taĢ devri, maden 
devri, Ġsa‟ya gelin… Ġsa‟dan sonra Ġslami 
dönem… Sonra savaĢlar, savaĢlar, savaĢlar... 
Biliyor musunuz insanlık tarih boyunca 
savaĢılmadan yeryüzünde hiçbir savaĢın 
olmadığı süreleri toplamıĢlar... Ne çıkmıĢ? Yüz 
elli yıl... SavaĢmadan durmak, bir gün de 
olabilmiĢ, bir hafta da olabilmiĢ, bir ay da 
olabilmiĢ… Bunları toplamıĢlar, toplamıĢlar 
binlerce yıldır, ne çıkmıĢ..? Yüz elli yıl… 

Böyle garip bir Ģey yani neden dünya 
insanı açığa çıkartması gereken bilginin 1/3‟ini 
çıkartmıĢ... Çünkü savaĢmıĢ... Birbirini yemiĢ, 
biriktirmiĢ, kategorize etmiĢ, parçalamıĢ, 
dağıtmıĢ, sevgisizliği tezahür ettirmiĢ, negatifi, ne 
kadar olmaması gereken varsa onu 
deneyimlemiĢ... ġimdi bu kadar bereketli ve 
olmaması gereken deneyim birikimi, bize Ģimdi 
olması gerekeni nasıl yakalattıracak..? Çok zor… 
Çok kısa bir süre içerisinde bunu yapabileceğiz 
inĢallah... 

ġimdi diyor ki; bu gücün, insan gücünün 
psiĢik ve fizik olarak açığa çıkmasını temin için 
beyninizdeki düĢüncelerin sınırlarını kaldırmanız 
lazım diyor... Kaldırın sınırları..! Ufkunuz yani 
görebildiğiniz en ileri hedefiniz, en ileri noktanız, 
koyduğunuz sınırlara kadar uzanan kısır bir saha 
olmaktan ileri gidememektedir... Küçük küçük 
hedeflerle ilerliyoruz... Niye sınır koymamalıyız..? 
Yaradan‟dan haberdar olmak, bakınız çok önemli 
Yaradan‟dan haberdar olmak... Ve o bünyeye 
dâhil olduğumuzu anlamak... ĠĢte bütün mesele 
bu… Bunun için bu sınırları elden geldiğince 
itelemek gerekir... Yaradan‟dan haberdar olmak 
ve o bünyeye dâhil olduğumuzu anlamak için bu 
sınırları elden geldiğince itelemek gerekir... 

Tekâmülle doğru orantılı olan bu cehit, 
hangi cehit..? Bu sınırları elden geldiğince 
itelemek cehti, Yaradan‟dan haberdar olma ve o 
bünyeye dâhil olduğumuzu bilmek veya anlamak 



 
 

IŞIĞIMIZ BİLGİ - YOLUMUZ SEVGİ - HEDEFİMİZ VAZİFE 

 

Cevizli Mah. Bağdat Caddesi No: 519 Bağdat Plaza 233 Kat: 7 Daire: 10                         Maltepe / Ġstanbul 
Tel: 0216 – 383 06 07 / Faks: 0216 – 441 43 99 / E-mail: info@mbavakfi.org.tr / Web: www.mbavakfi.org.tr 

5 

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999 
 demektir... Yani Yaradan‟ın bünyesine ben de 

dâhilim, O benim dıĢımda değil... Ben O‟nun 
bünyesindeyim ama Yaradan değilim… Hani hep 
o tarifi veriyorum; bir ağacın yaprağı ağaçtandır, 
ama yaprak bir gün çıkıp da ben ağacım derse 
çok komik olur… Bir ağacın yaprağı ağacın 
bünyesindendir... Yaradan ağaçsa, ben 
yapraksam, O‟nun adına bir vazife yapmak, o 
bünyeye hizmet etmek için bir yaprak Ģekline 
dönüĢtüm ama günün birinde ben öylesine 
kendimi yitirdim ki, yaprak olarak diyorum ki, ben 
ağacım diyorum... Bu çok komik… Çünkü niye, 
ben ağaçtanım, ama ağaç değilim... Ben ağaç 
değilim, ben yaprağım, ama nasılım..? Ağaç beni 
oluĢturdu... Ben ağaca bağlıyım ve onunla birebir 
alıĢveriĢ içerisindeyim, ben yaprak olarak 
üzerime düĢeni yapmazsam, o ağaç, o hizmetten 
mahrum kalacak... Fotosenteze hizmet 
etmezsem, o ağaç beslenemeyecek, 
geliĢemeyecek… O ağacın kendinden 
oluĢturduğu yaprak olan ben, o ağaca hizmeten 
ordayım ve yaprakla birlikte o ağaç bir mana 
ifade ediyor... Bunu sonsuz bir ağaç Ģeklinde 
düĢünürseniz, O‟ndan baĢka hiçbir Ģey yok… 
Ben O‟nun bünyesindeyim ve O‟na hizmeten 
varım gibi... Tek baĢına yaprağı alıp ayırırsanız, 
hem ağaç, hem de yaprak, hayatiyetini ifade 
edemez... Böyle bir olgu olamaz, ayıramazsınız 
çünkü o ağaç sonsuz, ayıracak bir bölge yok... 

Sonsuz olan bir bünye içerisinde ben 
ondan ayrılayım dediğinizde komik olursunuz 
çünkü sonsuz demek onun dıĢında baĢka bir 
olgunun olmadığı bir saha demek yani bilimin 
söylediği eksi sonsuzdan artı sonsuza gibi bir 
sınırı yok bunun... Bilim mecbur öyle 
söyleyecek... Çünkü niye, bilim beĢeri zihne ifade 
eder söylediklerini... BeĢeri zihnin özelliği, 
mutlaka sınır koymak ister beĢeri zihin... 
Nereden, nereye, ne kadar, niçin, nasıl 
sorularıyla beĢeri zihin mutlaka kategorize eder, 
ayrıĢtırır ve sebep ve sonuç arayıĢı 
içerisindedir... Siz bir beĢeri zihinden sebebi ve 
sonucu iterek yok ettiğinizde beĢeri zihin çok 
ĢaĢırır... Onun için bu bilgiler çok zordur... Bu 
bilgiler baĢ ağrıtıcıdır çünkü niye sizin beĢeri 
zihninizin beyinle aktive olan beyin sayesinde 
fonksiyon icra eden taleplerin dıĢına 
çıkıyorsunuz... Ne yapıyorsunuz? Sonsuz... Nasıl 
bir sonsuz..? Ne baĢı var, ne sonu... Nereden 
nereye..? Bilinmeyen bir önceden, sonsuz 
önceden, sonsuz sonraya, ikisinin de ucu yok... 
ĠĢte bu noktada beĢeri zihni iflas eder, iflas eden 

isyan eder... Böyle bir Ģey olabilir mi nasıl olur..? 
Karar verme veyahut üzerinde bir netice bekleme 
alıĢkanlığındadır... Neticeyi bekleyemezsiniz 
çünkü tebligat bilincinin en önemli özelliği beĢeri 
bilinci aĢmaktır... Sınırları aĢmaktır… Tebligat 
bilinci, sınırın ötesine geçmektir... Bunun adına 
aslında meditasyon denir... Meditasyon bilincidir 
bu... Meditasyon bilinci, transandantal vasfı ile 
yani düĢünce ötesine geçme vasfı ile böylesine 
bir âleme geçiĢ temrinleridir... Meditasyon budur 
teknikler olarak... Ve dolayısıyla da meditasyon 
yapan bir insan Dünya‟nın kendi beĢ duyusunu 
etkilediği bütün etkilerden kendini arındırıcı bir 
ortama geçer, orada gözünü kapatır, 
düĢüncelerin zihninden kontrolsüz bir Ģekilde 
geçiĢini deneyimledikten sonra, düĢünce ötesine 
geçebilir... 

Bir meditasyon esnasında bilirsiniz ki, 
eğer düĢünceleri durdurma niyeti taĢıyorsanız, 
asla meditasyon yapamazsınız... DüĢüncelerin 
gelip geçiĢi sizi rahatsız ediyor belirli bir amacı 
oluĢturamadığınız anda meditasyondan 
çıkarsınız... Onun için meditasyon teknikleri size 
bırakın o düĢünceler çeksin, ama öyle bir hale 
gelin ki, ne geçeni düĢünün, ne de geçirilecek bir 
düĢünce arayın... Böyle bir haldir yani gözünüzü 
kapattığınızda bir düĢünceyi çağırmak da negatif 
bir eylemdir... Gelen düĢünceyi nasıl geldi, keĢke 
gelmeseydi, dur Ģunu kovalayayım demekte aynı 
onun gibi negatiftir... Öyle bir hale girmesi lazım 
ki, tabii ki gelen geçecektir… Belirli bir doyuma 
ulaĢtıktan sonra zihin anlayacak ki, ne çağırıyor 
ne çağırılanı kovuyor... ĠĢte o noktada düĢünce 
yani beĢeri zihin size düĢünce sunmamaya 
baĢlayacak… Ama sizin o noktayı yakalamanız 
lazım... Ne çağırıcı ne çağrılanı kovucu… Sanki o 
kendi baĢına ne yaparsa yapsın, beni 
ilgilendirmiyor gibi, sizi ilgilendirmiyormuĢ gibi… 
Müdahaleci olmuyorsunuz… Geleni sadece 
izliyorsunuz, yorumsuz… Bir süre sonra 
bakıyorsunuz ki, düĢünce ötesine geçmiĢsiniz… 
Hiçbir dünyasal hatıra, düĢüncenin size 
getireceği imkân yok artık, iĢte o noktada siz 
beĢeri zihnin, beĢeri melekelerin ötesine 
geçmeye baĢlıyorsunuz… ĠĢte o zaman her Ģey 
zamansız, her Ģey mekânsız, her Ģey iç içe, 
sınırsızlığı tarif etmeye baĢlıyor... O noktada 
gidiyorsunuz, büyük bir derin algılama ile 
gidiyorsunuz, ama gidiĢiniz yolsuz ve yönsüz bir 
gidiĢ… AĢağı, yukarı, sağa, sola, öne, arkaya 
gidiyorsunuz… GidiĢ diyorsunuz ona… Bir 
vizyondan söz ediyorum… Ölüme yakın 
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 deneyimler yaĢayan varlıklar derler ki; duvarı 

geçiyorum, ama hem yukarıyı, hem aĢağıyı, hem 
sağa, hem sola geçiyorum… Lineer bir Ģey 
yoktur… Çünkü beĢeri zihin kendini terk ettiği 
anda lineerlik kaybolur, beĢeri zihin lineerlik 
ister... Onun için Yaradan‟dan haberdar olmak ve 
o bünyeye dâhil olduğunuzu anlamak beĢeri 
zihinle çok zordur... 

Diyor ki, ben çıkıyorum gökyüzüne, 
kâinatlara sığamıyorum, yeryüzüne iniyorum 
kâinatlar bana sığamıyor... Ne neyin içinde ne 
neye sığıyor, ne neyi kabına alıyor, öyle bir Ģey 
iĢte Yaradan... 

Yaradan‟ı en iyi kavramak, onu 
kavrayamamaktır... Birisi Yaradan‟dan haberdar 
olduğunu ve O‟nu çok iyi anladığını söylerse, o 
hiçbir Ģey anlamamıĢtır... Yaradan kavranılamaz, 
Yaradan‟la olan iliĢkilerinizi kavranamaz 
noktalara doğru hamlederek geliĢtiriniz... 

Sınırlarımızı aĢmanın baĢında, ulvi 
sınırları aĢmak gelir, inançları gözden geçirmek 
gelir... Gerçek dine, gerçek imana kavuĢmak 
gerekir… Ġnanca değil, imana dedim… Arada çok 
fark vardır... Ġman baĢka bir Ģey, inanç baĢka bir 
Ģeydir... Ġnançlarınızı revize etmeden imanı 
yakalayamayız... Ġnançlarımızı revize etmemiz 
lazım... Gerçek imana ulaĢmanın yolu, 
inançlarımızı revize etmekten geçer, baĢka hiç 
çaremiz yoktur... 

O bünyeye dâhil olduğumuzu hissetmek 
nasıl bir Ģeydir... O bünyeye dâhil olduğumu 
hissettiğim anda, O bensem, ben O isem, ben 
kime dua edeceğim… SıkıĢınca kime 

yalvaracağım, sıkıĢınca kimden yardım umudu 
beni besleyecek, kim psiĢemi güçlü kılacak… 
“Ġnsanın gücünün gerek psiĢik, gerekse fizik 
olarak ortaya tam manada çıkamamasının 
sebebi” iĢte o sana yardım edecek, içindeki güç, 
kendi gücün, Tanrı, Yaradan, O… Sen içindeki 
gücü açığa çıkaracaksın… Sen kendi dıĢında, 
sıkıĢtığın zaman hitap ettiğin, kendi dıĢında, 
baĢını yukarı kaldırıp da yukarılarda birine 
yalvarmak hissi, böyle bir güç açığa çıktığında 
çok ilkel kalacak sizin için... El açan olmak 
yerine, el açılana doğru gitmektir esas… Yani 
statikleĢmiĢ, kemikleĢmiĢ ve bize, sınırlar çizerek 
geliĢmemize engel olan ve yıllardır bizi rehavetle 
götüren değerlerimizi fark edip mutlaka onları 
aĢmamız gerekmektedir... 

Biz hakikat olan Tanrı anlayıĢımızı 
arıyoruz… Biz öyle bir Tanrı‟yı hissediyoruz ki, 
öyle bir Tanrı anlayıĢına ulaĢmalıyız ki, bugün Ģu 
anda çevremizde algılananın ötesinde bir Tanrı 
anlayıĢı… O‟na uzanmaya çalıĢıyoruz... Çünkü 
böylesine Tek olan, Sonsuz bir Yaradan… Tüm 
yarattıklarını bünyesinde tutuyor… O, sonsuz, 
onun dıĢında olamayız… O‟nun en yüksek 
noktalarına uzanma hakkını bizlere vermiĢtir… 
O‟na uzanabilen uzansın… Buna bir tebliğde; “en 
ücra köĢeleri” diyor… Böyle bir Tanrı‟yı arıyoruz 
ve bizim Tanrı‟mız budur… O, öyle bir sonsuzdur 
ki, nereye giderseniz gidin, bütün insanları siz 
O‟ndan biliyorsunuz… Hepsi o Tanrının bünyesi, 
unsuru… Böyle bir Ģey deneyimleyin, çok müthiĢ 
bir hadisedir… O‟ndan baĢka hiçbir unsur 
yok...(Devam.Edecek) 

---------------------------------------- BĠLGĠ ENERJĠSĠ HAKKINDA (13) ---------------------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Varlığın kendini bilgi olarak görebilmesi, 
o bilgi ile gerçek irtibatı kurması manası taĢır... 
Varlığın bilgi ile teması ayrı bir konudur... 
Varlığın uzun yıllar bilgi ile haĢır neĢir oluĢu ayrı 
bir konudur... Varlığın kendini bilgi olarak 
görebilmesi apayrı bir konudur... 

Bilgi ile temasın sonsuz skalatik 
seviyelerde mümkün olabildiği bir alan 
içerisindedir Dünya beĢeri... Yüzeysel ve güncel 
bilgi onun her an muhatap olduğu, her an temas 
ettiği bir rahmet deryasıdır... Ama bu yüzeysel 
ve güncel bilgiden nasiplenebilen, daha doğrusu 
onunla hakiki teması kurma imkânını 
yakalayabilen bir insan, ancak onun sayesinde 
ağır bilgiye yani idrak taĢları oluĢturucu bilgiye 

doğru gidebilir ki, bu da yine nihai olmayan 
sürekli bir skalatik yapıdır... Gidebildiğin kadar 
gidebilirsin... 

Asla biten, nihayetlenen bir mekanizma 
değildir bu... Bu gidiĢ, iĢte varlığın bir süre sonra 
idrakler edinerek, bu idrakleri de Ģuur alanına 
damlatarak, Ģuur alanına dâhil ederek geri 
dönülmez bir belirleyicilik kazanmasına sebep 
olur... Biz buna Ģuurlanma diyoruz, biz buna 
idraklenme, daha doğrusu idrakler sonucu 
Ģuurlanma diyoruz... Biz buna aydınlanma 
diyoruz... 
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 Diğer bir tebliğ ifadesi ile; 

“Varlığın kendisini bilgi olarak 
görebilmesi, ancak bütün bedenleri 
arasındaki sirkülâsyonun vuku bulması 
neticesi ortaya çıkabilecek bir husustur…” 
diyor… 

Bu nasıl bir Ģeydir..? ġöyle bir beĢer 
varlığı düĢünelim, Ģuraya da kullanmadığımız, 
daha henüz ambalajında olan kısmımızı 
koyalım... (aklımızı…) ġimdi, varlık yapımız, 
biliyorsunuz, bir fizik bedenle, kendimizi o 
zannettiğimiz mutat hayat içerisindeki bir yapı ile 
en kaba yapımız ile belirgindir… Ve biz, Dünya 
tekâmül sahasındaki geliĢim ortamında bir fizik 
beden ile hareket ederiz... Hareket, çok önemli 
bir geliĢim aracıdır... Yalnız biz bu fizik bedenin 
dıĢında, (bedenler bahsinde anlattığımız) süptil 
bedenlere doğru giden çok önemli bedenler 
dizisine sahibiz... 

Bizim fizik bedenimiz yani Dünya‟ya ait 
çamurdan yapılmıĢ ifadesi ile vurgulanan, Dünya 
maddesi ile oluĢmuĢ yani hava, su, toprak, ateĢ 
diye Dünya‟daki çok önemli maddeler bir araya 
gelerek meydana getirmiĢ olan bu Dünya 
maddesine ait bizim aracımız olan fizik bedenin 
hemen dıĢında bir bedenimiz daha var... Bu da 
yine Dünya maddesi ile eterik bedenimiz ki, bu 
da Dünya‟ya aittir... Fakat bunun özelliği beĢ 
duyu ile algılanamıyor... Yani gözle göremiyoruz, 
el ile tutamıyoruz ve dokunamıyoruz bu 
bedene... Eterik beden, genelde fizik bedenin iki 
ile üç santim dıĢında bulunan ve Dünya‟ya ait 
olan yani dezenkarne olduktan sonra alıp 
götüremediğimiz kısmımızdan biridir... Bu 
bedenin dıĢında çok önemli bir bedenimiz daha 
vardır… Bundan daha geniĢ ve zaman zaman 
geniĢleyen daralan bir özellikte... Bu 
bedenimizin adı Astral bedenimiz... Diğer bir 
ifade ile duygu bedenimizdir... Bu duygu 
bedenimiz ise, eterik bedenin iki-üç katı, çok 
geliĢmiĢ varlıklarda daha da geniĢ olan yaklaĢık 
olarak 50 cm ye kadar geniĢleyebilen bir 
beden... 

Bu bedenin de dıĢında yine varlığın 
geliĢimine bağlı olan bir zihin bedenimiz vardır... 
Biz buna bizim terminolojimiz ile mantal beden 
de diyebiliriz... Ondan sonra bir beden daha 
vardır ki, bu bedenin sınırlarını burada çizmek 
istemedim, Ģurayla sonsuza yayılandır... Uzak 
Doğu öğretilerinde bu bedene Ruhsal Beden 
denir... Diğer bir ifade ile bu bedenin tamamı, 

bunlar ile beraber olmak üzere bu bedenin 
tamamı “ ġuur serbest sirkülasyon alanıdır”... Bu 
Ģuur serbest sirkülasyon alanı sonsuz sınırsız bir 
yapı içerir... Sınırları bizim fizik bedenden 
baĢlayıp, bizim anlayamayacağımız kadar 
sonsuza uzanır... Ama varlığın tasarrufunda 
olma hali çok sınırlıdır... Böyle bir imkân 
olmasına rağmen, varlığın o alan içerisinde 
tasarruf sahibi olması, o alanın farkına varıp, o 
alan içerisinde dolaĢım imkânı sağlaması, Ģuur 
dolaĢımı, son derece zor, son derece sınırlı, son 
derece imkânsız denecek kadar azdır... 

Bu gidiĢ, Yaradan‟ın bünyesine 
yayılıĢtır... Yaradan‟ın sahasına giriĢtir... Tabii ki 
bu da Yaradan‟ın sahasından baĢka bir yerde 
değildir ama bunun burayı fark etmesi, burada 
sirkülasyon alanı olarak Ģuursal dolaĢım 
yapabilmesi çok zor olduğu için, burası, sanki 
buna ait değilmiĢ gibi hissedilmesine rağmen 
buna aittir... Bu da buna aittir... Bunun dıĢında 
hiçbir Ģey yoktur... Ama bunun, bunun 
sahasında dolaĢması, farkındalık halinde 
dolaĢması son derece imkânsız denecek kadar 
zordur... 

Bunun, bizim bilgi konumuzla ne alakası 
var diyeceksiniz… Çok önemli, Yaradan‟ın çok 
süptil, çok ince bir mekanizmasından söz 
etmeye çalıĢıyorum Ģu anda… Bilgi ile ilgisi 
Ģudur; aslında fizik bedenimizin Ģu küçücük, çok 
önemsediğimiz beynimiz ve bizim beĢeri zihin 
faaliyetlerimiz olan, düĢünce, hafıza, mukayese 
melekelerinin bulunduğu zihnimiz ve bunun da 
dıĢında olan bütün bu sahalar yani eterik, astral, 
zihin ve mantal beden ve kozal beden, bütün 
bunların hepsi “HAFIZA ORTAMIDIR…” Yani 
akaĢik kayıtların yapıldığı “AKAġA…”dır. Yani 
“LEVH-Ġ MAHFUZ…” dur… Bir varlık, bilgi ile 
temasını bu bedenler arası sirkülasyon ile temin 
eder... Bilgi ile faaliyetlerimiz, bu bedenler arası 
bir sirkülasyon ile temin edilir... 

Varlığın bilgi ile teması üç Ģekilde 
gerçekleĢmektedir... Birincisi; varlığın Dünya‟ya 
gelirken getirdiği hamuledir yani o nedir biliyor 
musunuz? Bütün bu katmanlar, aslında bunlar 
arasında sınır yoktur, bu katmanların içerisinde 
mevcut olan ve o varlığın geçmiĢ zaman ve 
mekân dilimlerindeki deneyimlerinden edindiği 
bilgilerdir... 

Ġkincisi ise; varlığa sonradan rahmetler 
Ģeklinde Ruhsal Ġdari Mekanizmanın, o da nedir 
biliyor musunuz? Bunun devamı olan kısım 
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 kopuk, ayrı bir Ģey değil, bunun devamı... Ayrı, 

kopuk, sınırlarla ayrılmıĢ hiçbir düĢünceyi 
kafanızda lütfen muhafaza etmeyin... Eğer varsa 
onu kafanızdan atma çarelerine bakmanız 
lazımdır... 

Birincisi, varlığın buralara kaydolmuĢ 
olan ve onun Ģuur sahasında mevcut olan ve 
asla elinden alınmayacak bir Ģekilde geri 
dönülmez bir hal almıĢ olan bilgidir... 

Ġkincisi, ona rahmetler tarzındadır... 
Rahmetler tarzında nasıl geliyor..? 

1-) ġu alansal yapının yani Yaradan‟ın 
bünyesine kadar uzanan yapısından gelen, biz 
buna düĢey tesirler diyoruz... AnlaĢılsın diye 
düĢey, yukarıdan gelen tesirler diyoruz... Hâlbuki 
bu alan, aĢağısı, yukarısı olmayan, varlığı her 
yönden kuĢatmıĢ olan bir alan... Onun için 
aĢağısı, yukarısı fikrini de globalleĢtirip küresel 
bir anlayıĢa doğru kendimizi götürmemiz lazım... 

Biz Ģimdi Yaradan deyince, yüksek 
seviyeli bir yaradılıĢ mahareti olan enerjiye, 
“yukarısı…” diyoruz ve hepimiz “Ya Rabbim…” 
diyerek yukarıya bakıyoruz… Nereye dönsen 
ondan baĢka bir Ģey yok ki… Kafanızı toprağın 
içine sokup, “Ya Rabbim sana yöneldim…” 
diyebiliriz... “Sana yöneldim Ya Rabbim…” 
demenin beĢeri bir ihtiyacı karĢılamaktan öte bir 
Ģeyi yok... Kötü bir Ģey değil, ama ne kadar çok 
globalleĢirsek ne kadar çok zamansızlık, 
mekânsızlık anlayıĢına dönersek her yer “O”… 
Nereye dönersen dön, “O”… Bu anlayıĢa 
geldiğimizde kıbleniz o zaman sizin bambaĢka 
bir hal alır... 

ġimdi bir varlık, böylesine düĢey tesir 
dediğimiz, tamamen alansal yapısından kendine 
gelen bilgiler ile rahmetlerle karĢı karĢıya 
kalıyor... 

2-) Tabii bu rahmetler ile karĢı karĢıya 
oluĢ, varlığın eterik beden dâhil olmak üzere, 

astral, mantal ve kozal bedenler hakkındaki 
farkındalığına bağlıdır... Eğer varlık, bu 
bedenlerin varlığı hakkında hiçbir fikri, hiçbir 
inancı, hiçbir farkındalığı yoksa, bu rahmetler ile 
yağan ikinci bilgi ile temas Ģekli bu varlığın 
sadece fizik bedenine gelir... Buna biz yatay 
tesirler diyoruz... Varlık bunu tamamen fizik 
bedeninden alır... 

DüĢey tesir kavramını değiĢtiriyoruz... 
DüĢey tesir, varlığın alansal yapısından yani 
süptil bedenlerinin ulaĢılamayan noktalarından 
kaynaklanan, onun zihin bedenine, onun mantal 
bedenine ve onun astral ve dünyasal zihin 
merkezine yani beyinsel yapısına adapte 
ederek, transforme ederek gelen tesirler, düĢey 
tesirlerdir... DüĢeyliği bu manada alalım... Her 
yerden geliyor bu ama nereye geliyor..? Varlığın 
en kaba ile en incesinin birleĢtiği dünyasal 
organı olan beyin, zihin merkezine geliyor tesir... 

Yatay tesirler ise; Dünya‟nın kaba 
imkânları kullanılarak varlığa ulaĢma Ģekli olan 
yatay tesirler ise; varlığın zihninden önce beden 
yapısına gelir... Yani araç olarak kullanıldığı 
etine, kemiğine gelir yatay tesir... Yani beĢ duyu 
ile algılanabilen bir imkânla gelir... Buna yatay 
tesir diyoruz... Yoksa bunun yataylığı, yatay 
oluĢu öbürünün düĢey oluĢu değil... 

Eğer bir varlığa, görünmeyen 
bedenlerinden yani tamamıyla akaĢik kayıt olan, 
tamamıyla hafıza ortamı olan alansal yapısından 
gelen, zihnine temas eden tesirlere, biz, düĢey 
tesir, ince tesir, iham, sezgi ve vahiy kanalı, 
vicdan kanalı ile gelen tesir diyoruz... 

Yatay tesir ise, beĢ duyusuna temas 
ederek gelen tesirdir... O yatay tesir beĢ duyu ile 
algılanır... Görür, duyar, tadar, dokunur canı 
yanar veya sevinir, hoĢuna gider hiç fark etmez 
beĢ duyu ile algılar onu... (Devam edecek) 
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---------------------------------------------------- ETKĠNLĠKLERĠMĠZ ------------------------------------------------

 ARAGONĠT KURSU 

08, 18 ve 29 Mayıs 2010 

Uyumlanan arkadaĢlarımızın sayısı 2000‟e 
yaklaĢmıĢ durumda. Daha önce de belirttiğimiz 
gibi bu değerli taĢın en büyük özelliği 
kullanabilmek için muhakkak ona uyumlanma 
meditasyonu yapma gerekliliğinin olması. 
Sizlerin de bildiği gibi daha önce hiçbir 
mineralde böyle bir gereklilik yaĢamamıĢtık. 
Sözün kısası bu minerali alıp boynunuza 
takmanız yeterli değil. Muhakkak onun 
frekansına özel bir meditasyonla bağlanmanız 
gerekiyor. Ancak vakfımız 15.Haziran‟dan 
itibaren Reiki Huzur Vadisi‟nde çalıĢmalara 
devam edeceğinden bu mucizevî minerale 
ancak uzaktan uyumlanma tekniği ile sahip 
olabilirsiniz veya sizleri Reiki Huzur Vadisi‟ne 
bekliyoruz…  

 ARAGONĠT ÜST DÜZEY 

08 Mayıs 2010  

Bu seminerimizde aragonit ile hayatımıza bolluk 
ve bereketi nasıl davet edeceğimizi ve pratik Ģifa 
tekniklerini öğrendik. Eğer aragonit hakkında 
bilgileriniz size yetmiyorsa sizleri 15.Haziran‟dan 
itibaren Reiki Huzur Vadisi‟ne bekliyoruz.  

 

 REĠKĠ I. DERECE ĠNĠSĠYASYONU 

15 ve 28 Mayıs 2010 

Bu çalıĢmamızda Reiki ailemize 12 arkadaĢımız 
dâhil oldular. Onları kutluyoruz.  

REĠKĠ KAVRAMI... 

REĠKĠ; saf sevgi enerjisidir... REĠKĠ; istenmediği 
takdirde asla verilmez... Süjelerin kendi 

kendilerini Ģifalandırabilmeleri için, Ģifaya vesile 
olan kiĢi, sadece kanal vazifesi yapmaktadır... 
REĠKĠ enerjisini çekip alabilmek için; sadece, saf 
bir niyete ihtiyaç vardır... 

REĠKĠ enerjisi ile Ģifa'ya vesile olmak, bir meslek 
değildir... REĠKĠ enerjisi, üç planda kendini ifade 
eder ve aura seviyesinde Ģifayı gerçekleĢtirir... 
Enerji, bütün süptil bedenleri Ģifalandırır... 
REĠKĠ'nin herhangi bir dinle ilgisi kesinlikle 
yoktur... O, hiçbir dini temsil etmez... O, hiçbir 
dinin tasarrufuna girmez... O, Evrensel ġifa 
Enerjisidir... 

REĠKĠ enerjisine uyumlanmıĢ kiĢiler, terapi 
yaparlarken, kendi enerjilerinden bir Ģey 
kaybetmezler, aksine enerji alırlar... 
REĠKĠ, Ģuurlu bir enerjidir, Ģifaya ihtiyacı olan 
bölgeye kendiliğinden akar... 

 QUAN YĠN MEDĠTASYONLARI 

Her pazartesi saat 18.00‟da Sn. Sevgi Ersoy 
yönetiminde yaptığımız bu meditasyonlarımız 
Bütün yaz boyunca devam edecektir. Bilindiği 
üzere bu meditasyonlara sadece Magnified 
Healing Ģifa tekniğine uyumlanmıĢ olanlar 
katılabiliyor. Yaz aylarını Ġstanbul‟da geçirecek 
olan dostlarımızı bu meditasyonlara bekliyoruz.  

 CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZĠ 

SALI MEDĠTASYONLARI 

Her ayın 1. 2. ve 4 salısı saat 19.30‟daki 
meditasyonlarımız Mayıs ayında ne yazık ki 
bitmiĢ bulunmakta.  bu meditasyonlara 
bekliyoruz.  Hayatınızı ve bedeninizi Reiki 
enerjisinin Ģifasına açmak istiyorsanız veya 
enerji kanallarınızı tekrar aktive etmek 
istiyorsanız sizleri gelecek sezon Kasım ayından 
itibaren tekrar bu meditasyonlara bekliyoruz…  

 CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZĠ 
KONFERANS 18 Mayıs 2010 
Sunan: Nurettin ERSOY 
“DÜNYAMIZI NELER BEKLĠYOR” 

Ġnsan‟ın Dünya‟daki Amacı Nedir? 

Ruhen Ayağa Kalkmak… Ġçsel UyanıĢ / Ġç IĢığını 
Yakmak… ġuurda UyanıĢ / ġuurlanmak… 
Arınmak / SadeleĢmek… Bilinçlenmek / 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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 Aydınlanmak… Kendini Bilmek / Kemal‟e 

Ermek… YaĢam Planını GerçekleĢtirmek… 
Sıyrılmak / Sıçramak / YerleĢmek… 

VARLIĞINI YENĠDEN VAR EDEBĠLMEK… 

Yani KIYAM ETMEKTĠR… 

Kıyam Nasıl Edilir? 

DüĢey ve Yatay Yönlerden Gelerek Kıyam‟a 
Zorlayan Tesirlere Temasla… 

Sezgi ve Ġlham‟dan baĢlayan, Fizik Hadiseli 
Bölüm‟lere Kadar Skala ġeklinde KabalaĢan 
Sarsıcı ve Uyandırıcı Tesirlere Temasla… 

Yani; 

KIYAMET‟Ġ YAġAYARAK… 

KIYAM AMAÇ‟TIR; 

KIYAMET ARAÇ‟TIR… 

Kıyametin Hadiseli Bölümlerine Maruz 
Kalmamak Mümkün Mü? 

ELBETTE MÜMKÜN..! 

Kıyamet‟in Sarsıcı Tesirlerinin DeğiĢmez Amacı 
Olan Kıyam Ettirmeyi; Kendi Ġstek, Ġrade ve 
Cehtimizle Önceden Biz OluĢturabilirsek; 
Kıyamet‟in Sarsıcı ve Hadiseli Bölümlerinin 
Muhatabı Olmayız… 

Kıyamet‟in Sarsıcı Tesirlerine Neden Ġhtiyaç 
Var? 

Ġnsan, Uyumaktadır… 

Ġnsan, DıĢ Tesirlerin Yönettiği Bir Makinedir… 

Ġnsanların UyanamayıĢının Sebebi, Uykuda 
Olduklarının Farkında Olmadıklarıdır… 

Ġktidar, Ġtibar ve Bireysellik PeĢinde… 

Seçimleri Tesadüfî / Faaliyetleri Yüzeysel / 
Ġdrakleri Sığ… 

Taklit / BoĢluk / Korku Bilincinde… 

Telkinlere Açık / Otomatik AlıĢkanlıkları Var… 

Eğitim, Örf, Adet Ve Geleneklerin Hükmünde… 

Ġnanç Sistemlerinin Tahakkümünde… 

Beynine ve DüĢüncelerine Sınır KoymuĢ… 

BeĢerin Bulunduğu Durum Nedir? 

C: 226-01 / 

“ġu An Görünen Efendileriniz, Kendi Yarattığınız 
Maddedir...” 

“Ġdareniz, Enkarnasyon Aracınız Olan 
Bedeninizin Elindedir...” 

“Çevrenizden Yansıyan Tesirler, Kimliklerinizi Ve 
GidiĢatınızı Tespit Etmektedir...” 

“BeĢeriyetin Ġçerisinde Bulunduğu Durum; 
Tamamen Kendi Seçeneklerinin Kendisini 
TaĢıyarak Getirdiği Noktadır…” 

Bilimsel ÇalıĢmalar Ne Diyor? 

(Orijinal Makale: Gregg Braden / Radio 
Bookstore Pres, Bellevue.W.A. 1997) 

Dünya‟nın Temel Frekansı veya Kalp AtıĢı Olan 
Schumann Rezonansı / SR Değeri Dramatik 
Olarak Artmaktadır… 

On Binlerce Yıldır Bu Değer Saniyede 7,8 Devir 
Olarak ÖlçülmüĢtür ve Sabit Olduğu 
DüĢünülüyordu… 

Son Raporlar Bu Değerin 1980 Yılından Beri 
Yükseldiğini Göstermektedir… 

ġimdilerde Schumann Rezonansı Değeri, 
YaklaĢık Olarak Saniyede 12 Devire 
YükselmiĢtir… 

Schumann Rezonansı (SR), Saniyede 13 Devir 
Değerine UlaĢtığında Dünya‟nın DönüĢü 
Duracaktır… 

Dünya‟nın DönüĢü Durduğunda, Ġki-Üç Gün 
Ġçinde Dünya Ters Yönde Tekrar Dönmeye 
BaĢlayacaktır… 

Dünya‟nın Kalp AtıĢ Hızı Artarken (SR), 
Manyetik Alanındaki Güç Zayıflamaktadır… 

Bu da, Dünya‟nın Etrafındaki Manyetik Alanlarda 
Bir Terslik, Bir Takla AtıĢ Meydana 
Getirecektir… 

New Mexico Üniversitesinden Prof. 
Bannerjee‟nin Yaptığı ÇalıĢmalara Göre; 
Dünya‟nın Manyetik Alanı, Son 4.000 Yıldaki 
Yoğunluğunun Yarısını KaybetmiĢtir… 

Bu da, Manyetik Kutup Tersliğinin Bir Alameti, 
Takla‟nın Bir Delili Olarak Kabul Edilmektedir…  

Schumann Rezonansı (SR) Değeri Bu YükseliĢ 
Noktasına YaklaĢtıkça, Zamanın Hızlandığı 
Görülecektir… 

24 Saatlik Bir Gün, 16 Saat Veya Daha Kısa 
Görünecektir… 

26000 Yılın (Ekinox‟un Prosessiyonu) Her Bir 
Yarısı Olan 13000 Yılda Bir Daima Manyetik 
Alan Taklası Meydana GelmiĢtir… 

Dünya‟nın Bu Yeni Konumu, Bize Yeni Mekân‟ı, 
Yeni Zaman‟ı ve Yeni Ġnsan‟ı Sunacaktır… 

Sezgilerimiz Güçlenecek, DüĢündüğümüz ve 
Arzu Ettiğimiz Her ġey Hemen Tezahür 
Edecektir… 
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 Maya Takvimi Gibi Birçok Kadim Uygarlık, ġimdi 

GerçekleĢmekte Olan Tüm Bu DeğiĢimleri 
Önceden BildirmiĢlerdir… 

Hepsi, Teknolojinin Ötesine Geçeceğimizi, 
Doğanın ve Evren‟in Doğal Döngülerine Geri 
Döneceğimizi Bildirmektedirler… 

Bu Bilgiler KarĢısında Korkmamalı, IĢığın Yeni 
Çağını Getirecek Olan Bu DeğiĢimlere 
Hazırlanmalıyız… 

Tüm Bilimsel Ve Metafiziksel Kaynaklar, 
Galaktik Sistemimizin Muazzam Bir Tesir 
KuĢağına Girmekte Olduğunu Haber 
Vermektedirler… 

Bu Tesir Alanına, “Foton KuĢağı” 
Denmektedir…  

“Foton Tesir KuĢağı Ġlk Defa 18. yy. BaĢlarında 
Ġngiliz Astronom Sir Edmund Halley Tarafından, 
Pleiades Üzerinde Ġnceleme Yaparken 
KeĢfedilmiĢtir… 

Bu KuĢağın En Önemli Özelliği; Dünyamız ve 
Tüm Canlıları Üzerinde ve En Önemlisi de Ġnsan 
Bilinci Üzerinde Bir DeğiĢim, DönüĢüm 
Yaratacak Etkiye Sahip Olmasıdır ve Var 
OluĢunun Ve Bizlerle Temasının Maksadı da 
Tamamen Budur… 

Korkuya, Taklide, BoĢluğa, Rekabete Dayalı Bir 
Toplumdan, Sevgiye, BarıĢa, ġuura, Elastikiyet 
Ve Uyuma Dayalı Bir Topluma DönüĢmek 
Kaçınılmazdır… 

Bu Yeni Bir Farkındalığa, Yeni Bir Bilince, Yeni 
Ġnsana GeçiĢ Demektir… 

SON SÖZ… 

C: 204-01 / 

“ġU DÖNEM YERYÜZÜNDE KALIP 
OLANLARA VE OLACAK OLANLARA BÜYÜK 
BĠR ELASTĠKĠYET VE UYUM ĠÇERĠSĠNDE 
CEVAP VERENLER;” 

“BĠLĠNĠZ KĠ, ÇOK KIYMETLĠ BĠR ZAMANI 
YAġAMAKTASINIZ…”  

Not: Bu konferansın CD kaydını vakfımızdan 
temin edebilirsiniz. 

 19 MAYIS KÜLTÜR MERKEZĠ 
KONFERANS 07 Mayıs 2010 
Sunan: Nurettin ERSOY 
“YENĠ ÇAĞIN ĠNSANI NASIL YAġAMALI” 

Sn. Nurettin Ersoy‟un 7 Mayıs 2010 tarihinde 19 
Mayıs Kültür Merkezi‟nde verdiği konferans, 
insanlığın hazırlandığı Yeni Çağ olarak 

adlandırılan bu dönemin niteliğini açıklayan ve 
Bilgi Enerji‟sine yoğunlaĢan bir konferanstı.  

Bilginin önemini anlatarak konferansa baĢlayan 
Nurettin Ersoy, Yeni Çağ‟da insanlığın 
tutunabileceği tek desteğin Bilgi‟nin kendisi 
olduğunu vurguladı. Yeni Çağ‟da insanlık, Ģu 
ana dek muhatap olduğunun ötesinde, yüksek 
seviyeli Bilgi ile karĢılaĢmaktadır. Bu döneme 
kadar insanlığın karĢılaĢtığı tüm bilgiler gereksiz 
değildir, aksine insanlığa yardım etmiĢ, onun 
bugünlere gelmesini sağlamıĢtır. Fakat bundan 
sonraki dönemde bu bilgiler yetersiz 
kalabilecektir. 

„Yeni Çağ Ġnsanı‟ empozisyon yoluyla değil, 
bizzat deneyimleyerek, kendi tahkiki ile Bilgi‟yi 
uygulayacaktır. Bu manada yapılan ibadetlerin 
de sorgulanması gerektiğini söyleyen Nurettin 
Ersoy, bunun sebebininse ibadetlerin yanlıĢ 
olması değil, içine girdiğimiz dönem itibarıyla 
ibadet Ģeklimizi mutlaka derinleĢtirmemiz 
gerektiği esası olduğunu vurguladı. Eğer kiĢi 
yaptığı ibadetin asıl manasını kavramıĢ, onu 
idrak etmiĢse, kimse onu caydıramaz. Nitekim 
ibadetler bizleri Allah‟a, o bir ve tek olana 
götürürler; ibadetler bizlerin O‟nu anlayabilmek 
adına yaptıklarımızdır. Yeni Çağ insanı içindeki 
Tanrı‟sı ile birlikte hayatı yaĢayan olup, kendisi 
ve içindeki ıĢık arasında hiçbir aracı kabul 
etmeyen olmalıdır.  
 
„Bilgi kaynağı tektir.‟anlayıĢı Yeni Çağ‟daki 
insanın idrak ettiği bir anlayıĢtır. Böyle bir insan 
dinlerin ya da öğretilerin farklı temsilcilerini ayırt 
etmez. Bilgi‟nin geldiği Ana Kaynak „Tek‟tir, 
Sonsuz‟dur, Üstün‟dür, Yüksek‟tir...‟ 

Devre sonuna ait bir tebliğ Ģöyle demektedir: 
„Devre sonu beĢeri olarak neĢriyatı altında 
bulunduğunuz Yüce Bilgi‟nin tesirlerine her 
an maruzsunuz. Giderek artan azgın durum 
tam bu tabloya uygundur. TelaĢ ve bocalama 
tamamen hizmet sınırları içinde cereyan 
etmektedir.‟ 

Devre‟nin en büyük özelliği ise, „Uyum ve 
Elastikiyet‟i gayet hassas bir Ģekilde kabiliyet 
haline getirebilmektir.‟ 

Yeni Çağ itibarıyla bilmediklerimizi bileceğimizi, 
yapamadıklarımızı yapacağımızı söyleyen 
Nurettin Ersoy, tüm bunlar için gereken en 
önemli kabulün, bu yeni döneme uyum 
sağlayarak içimizdeki ıĢığı yakmanın mutlaka 
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 gerçekleĢmesi gerektiğinin kabulü olduğunu 

vurguladı. Burada da tebliğ bilgisi, ıĢığı yakma 
yolunda sadeliğin bizim için ne kadar büyük 
önem taĢıdığını belirtir: „Çaba derken en baĢ 
hususun sadelik olduğunu akıldan 
çıkartmamak gerekir.‟ 

„Yüce IĢık‟la bağdaĢan en baĢ özelliğin 
sadelik olduğu ve bu durumun 
benimsenmesi gerektiği bilinmelidir.‟ 

„Ġç Özgürlük vasfı, sadelik hususu 
benimsenmeye baĢladıktan sonra kazanılan 
bir durumdur.‟ 

Sn. Nurettin Ersoy son olarak, bu sadeleĢmenin 
bilgiden, inançlardan, örf ve adetlerden, 
düĢüncelere, anlayıĢlara, yaĢam koĢulları ve 
duygulara kadar her Ģey için geçerli olduğunu, 
her alanda sadeleĢerek Yeni Çağ‟a ait öz bilgi ile 
uyumlanabileceğimizi belirtirken, hoĢgörünün bu 
sadelik çerçevesinde, Yeni Çağ‟ın en önemli 
özelliği olduğunu vurguladı. Yeni Çağ‟da 
sevginin ve hoĢgörü ön planda olup, tüm dünya 
milletlerinin bir olduğu düĢüncesi hâkim 
olmalıdır. SadeleĢmenin bizlere getireceği en 
büyük farkındalık, her Ģeyin özündeki birliği 
kavramanın farkındalığıdır. 

Bize neler oluyor? Hep somurtkan, hep 
mutsuzuz… 

Ya da hiçbir Ģeyi umursamıyoruz… Hayat zevk 
vermiyor… Doyumsuz ve umutsuzuz… Her 
Ģeyden korkuyoruz… Bütün bunların cevabı 
içimizdeki çocuk olabilir mi? Adı çok sembolik 
ama içerik olarak hayatımızın ta kendisi olan ve 
bazılarımızın farkında bile olmadığı içimizdeki 
çocuk. ĠĢte bu konferansta Sn. Nurettin Ersoy bu 
çocukla tanıĢma, uzlaĢma yöntemlerini bizlerle 
paylaĢtı.  

ACELE KARAR VERMEYİN... 

Çin düĢünürü Lao Tzu'nun öyküsü… 

Köyün birinde bir yaĢlı adam varmıĢ. Çok 
fakirmiĢ ama Kral bile onu kıskanırmıĢ... Öyle 
dillere destan bir beyaz atı varmıĢ ki, Kral bu at 
için ihtiyara nerdeyse hazinesinin tamamını teklif 
etmiĢ ama adam satmaya yanaĢmamıĢ.  

"Bu at, bir at değil benim için; bir dost, insan  
dostunu satar mı" dermiĢ hep. Bir sabah 
kalkmıĢlar ki, at yok. Köylü ihtiyarın baĢına 
toplanmıĢ: "Seni ihtiyar bunak, bu atı sana 
bırakmayacakları, çalacakları belliydi. Krala  
satsaydın, ömrünün sonuna kadar beyler gibi 

yaĢardın. ġimdi ne paran var, ne de atın" 
demiĢler... 

Ġhtiyar: "Karar vermek için acele etmeyin" demiĢ.  
"Sadece at kayıp" deyin, "Çünkü gerçek bu. 
Ondan ötesi sizin yorumunuz ve verdiğiniz karar. 
Atımın kaybolması, bir talihsizlik mi, yoksa bir 
Ģans mı?  Bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü bu 
olay henüz bir baĢlangıç. Arkasının nasıl 
geleceğini kimse bilemez." Köylüler ihtiyar 
bunağa kahkahalarla gülmüĢler. Aradan 15 gün 
geçmeden at, bir gece ansızın dönmüĢ... Meğer 
çalınmamıĢ, dağlara gitmiĢ kendi kendine. 
Dönerken de, vadideki 12 vahĢi atı peĢine takıp 
getirmiĢ. Bunu gören köylüler toplanıp ihtiyardan 
özür dilemiĢler. "Babalık" demiĢler, "Sen haklı 
çıktın. Atının kaybolması bir talihsizlik değil 
adeta bir devlet kuĢu oldu senin için, Ģimdi bir at 
sürün var."  

"Karar vermek için gene acele ediyorsunuz"  
demiĢ ihtiyar. "Sadece atın geri döndüğünü 
söyleyin. Bilinen gerçek sadece bu. Ondan 
ötesinin ne getireceğini henüz bilmiyoruz. Bu 
daha baĢlangıç. Birinci cümlenin birinci 
kelimesini okur okumaz kitap hakkında nasıl fikir 
yürütebilirsiniz?" Köylüler bu defa açıkça 
ihtiyarla dalga geçmemiĢler ama içlerinden "Bu 
herif sahiden gerzek" diye geçirmiĢler... Bir hafta 
geçmeden, vahĢi atları terbiye etmeye çalıĢan  
ihtiyarın tek oğlu attan düĢmüĢ ve ayağını 
kırmıĢ. Evin geçimini temin eden oğul Ģimdi 
uzun zaman yatakta kalacakmıĢ. Köylüler gene 
gelmiĢler ihtiyara. 

"Bir kez daha haklı çıktın" demiĢler.  

"Bu atlar yüzünden tek oğlun, bacağını uzun 
süre kullanamayacak. Oysa sana bakacak 
baĢkası da yok. ġimdi eskisinden daha fakir, 
daha zavallı olacaksın" demiĢler. Ġhtiyar "Siz 
erken karar verme hastalığına tutulmuĢsunuz" 
diye cevap vermiĢ.  

"O kadar acele etmeyin. Oğlum bacağını kırdı.  
Gerçek bu. Ötesi sizin verdiğiniz karar. Ama 
acaba ne kadar doğru. Hayat böyle küçük 
parçalar halinde gelir ve ondan sonra neler 
olacağı size asla bildirilmez."  

Birkaç hafta sonra, düĢmanlar kat kat büyük bir 
ordu ile saldırmıĢ. Kral son bir ümitle eli silah 
tutan bütün gençleri askere çağırmıĢ. Köye 
gelen görevliler, ihtiyarın kırık bacaklı oğlu 
dıĢında bütün gençleri askere almıĢlar. Köyü 
matem sarmıĢ. Çünkü savaĢın kazanılmasına 
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 imkân yokmuĢ, giden gençlerin ya  

öleceğini ya da esir düĢeceğini herkes 
biliyormuĢ. Köylüler, gene ihtiyara gelmiĢler... 
"Gene haklı olduğun kanıtlandı" demiĢler. 
"Oğlunun bacağı kırık ama hiç değilse yanında. 
Oysa bizimkiler, belki asla köye 
dönemeyecekler. Oğlunun bacağının  
kırılması, talihsizlik değil, ĢansmıĢ meğer..."  

"Siz erken karar vermeye devam edin" demiĢ, 
ihtiyar. "Oysa ne olacağını kimseler bilemez. 
Bilinen bir tek gerçek var. Benim oğlum 
yanımda, sizinkiler askerde... Ama bunların 
hangisinin talih, hangisinin Ģnssızlık olduğunu 
sadece Allah biliyor." 

Lao Tzu, öyküsünü Ģu nasihatla tamamlamıĢ: 

"Acele karar vermeyin. Hayatın küçük bir 
dilimine bakıp tamamı hakkında karar vermekten 
kaçının. Karar; aklın durması halidir. Karar 
verdiniz mi, akıl düĢünmeyi, dolayısı ile 
geliĢmeyi durdurur. Buna rağmen akıl,  
insanı daima karara zorlar. Çünkü geliĢme 
halinde olmak tehlikelidir ve insanı huzursuz 
yapar. Oysa gezi asla sona ermez. Bir yol 
biterken yenisi baĢlar. Bir kapı kapanırken, 
baĢkası açılır. Bir hedefe ulaĢırsınız ve  
daha yüksek bir hedefin hemen oracıkta 
olduğunu görürsünüz."  

Lao Tzu 
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