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

BİLGİ NEDİR..? 
Varlığın özünde saklı olan bilgi, bir 

enerjidir… Ancak, ihtiyaçlarımızın temini 
yolundaki hareketlerimizde, bu enerjiyi (Bilgiyi) 
açığa çıkararak kullanmalı; onun, vazifesini 
yapmasına neden olmalıyız… Diğer bir deyişle; 
bilgi enerjisini, fizik plan içinde somut hale 
getirmek zorundayız… İşte o zaman bilginin 
vazifesi ve dolayısıyla varlığın vazifesi 
gerçekleşmiş olur… 

Kullanılmayan bilgi, hizmet dışı bir 
enerjiden başka bir şey değildir… Bu da varlığa 
yüktür… 

Açığa çıkarttığımız her bilgiyi, fizik plan 
şartları içindeki bir hareketimizle yerine koymak 
zorundayız… 

Şu anda sizlere anlatmakta olduğum 
konular, sizlerin sahip olduğu bilgilerin dışında 
bir bilgi değildir… Yaptığım, sizlerde de mevcut 
olanın harekete geçirilmesi, su yüzüne 
çıkarılmasıdır… Tabii bu ortaya çıkışta, bilgiyi 
ihtiyaçlarımız yönünde kullanmak amacı vardır… 

Bilgi, her an, her yerde aynıdır… Fakat 
varlıkların ona yönelişleri farklıdır… Yani bilgi, 
varlığın ihtiyacına yöneliktir… 

“ESAS KONSTRÜKSİYON BİLGİDİR...” 
“Maddeyi ayakta tutan bilgidir...” 

“Bilgi; maddenin dağılmasını önler...” 

“Varlıklar, enkarnasyonları esnasında 
adeta birer fanus içinde korumaya aldıkları bilgi 
enerjileri ile birliktelik halindedirler...” 

“Getirilmiş olan bu ham cevherin 
işlenebilmesi, tamamen fizik plan koşullarının 
göstermiş olduğu (madde) tesirlerle alâkalıdır...” 

“Yani yatay tesirler, adeta bir parlatıcı 
görev üstlenmişlerdir...” 

Bilgi, varlıkta açığa çıkmağa başladı mı, 
tıpkı insan metabolizmasındaki gibi sindirilir, 
hücrelerde yakılır... 

Yepyeni bir enerji olarak ortaya çıkar... 

Bilgi, sentez bir enerji halinde, geldiği 
yere iade edilmelidir... 

Ben sadece, sahip olduğunuz bu bilgilere 
dikkatinizi çekmek amacındayım… Bilmeden 
kullanmakta olduklarınızın da farkındalığını 
temin edebilirsem; işte, bilgiyi ihtiyacınız 
yönünde, aktif, yararlı, geliştirici, yüceltici yani 
kullanılır hale getirmiş oluruz… 

VARLIK BİLGİDEN İHTİYACI ORANINDA 
YARARLANIR... 

Ancak, varlık, karşılaştığı, muhatap 
olduğu bir bilgi enerjisinden ihtiyacı oranında 
yararlanır… İhtiyacı olmayan, kapasitesinin 
dışına taşan bilgiyi, varlık duymaz bile, onu 
hemen dışlar… 

“Benim bilgim, karşımdakinin anladığı 
kadardır…” 

Ama bunun aksi durumlarda ise; yani 
bilgi varlığın ihtiyacı olan bir bilgi ise; işte o varlık 
için; 

“Bilgi bir anahtardır...” 

“Bilgi hatayı düzeltir...” 

“Ve mutlaka o varlığı esas istikametine 
doğru sevk eder...” 

Böyle bir durumdaki varlık, kendisine ait, 
bilgi, görgü ve tecrübeleri esnasında, diğer 
noktalardaki tezahürlere yardımcı olmak 
amacıyla, kendi kullanmakta olduğu miktardan 
diğer tezahürleri de yararlandırabilmektedir... 

Çünkü her şey belli bir sistemin 
detaydır... 



 
 

IŞIĞIMIZ BİLGİ - YOLUMUZ SEVGİ - HEDEFİMİZ VAZİFE 
 

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

2 

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999
Her detayın, ait olduğu bütüne hizmet 

etmekte olduğu bilinmelidir... 

“Aslında bilgi, esaretin sonu demektir...” 

Fakat varlığın, vazifesi gereği ihtiyacı 
olmayan bilgi için duyarlılığı yoktur… O, bilgiye 
karşı ilgisiz kalır… Onu anlamak, sindirmek ve 
kullanmak için hiçbir cehit göstermez… Çünkü o 
bilgi, onun vazife paketi gereği olan ilgi alanının 
dışında bir bilgidir… Benimseyemez… Bakın 
veciz bir anlatımla bir akışta ne deniyor… 

“Denizin dibindeki çakıllar ışıl ışıl 
fakat suyu bulandırdığınız için onu 
göremiyorsunuz ve suya girmekten 
çekindiğiniz için onlara ulaşamıyorsunuz...” 

Fizik planın detay olma özelliğine dayalı 
olarak, bilgisine sahip olmadığınız bu olgu 
hakkında ürkekliğimizi korumaktayız... 

Öncelikle bilgiyi benimseyerek, sonra 
kendimizi, bilginin bizleri ulaştıracağı ileriki nihai 
noktalara bırakmamız gerekir… 

“Teferruat olarak benimsenen durumdan 
itibaren, külli görüşe doğru ilerlemek ve bu yolda 
cehit vermemiz gerekmektedir...” 

 

Kalbimdeki Rabbimin Işığı; Kalbinizdeki 
Rabbimin Işığını selamlıyor… 

“Artık, Yeryüzündeki En Kutsal Yer Benim 
Kalbimdir…” 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 

Nurettin ERSOY

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

 Kıyam etmek; içsel potansiyel’in, varlığını 
dışarıya yansıtabilmek için, sürekli, 
kendisine zeminler arar olduğunun; uygun 
zeminlere adeta akar olduğunun; bu akış 
esnasında, zaman ve mekân enerjilerini 
kullanır olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:209) 

*** 

 Kıyam etmek; zaman ve mekân 
enerjilerinin geçirgen olduklarının; biraraya 
gelerek meydana getirdikleri kesişim 
alanlarında husule getirdikleri titreşim 
ortamının, bir üst ve bir alt titreşime açık 
olduğunun; orada, meydana gelen 
herhangi bir müessiriyetle birlikteliği 
halinde, derhal imkânların açığa çıkar 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:209) 

*** 

 Kıyam etmek; imkânlar demenin, kesafet 
sonsuzluğunun sıralanışı demek 
olduğunun; her şuur sahası için 
kesafetlerin açılır olduğunun; varlığın, 
adeta dokuma tarzında dalar ve çıkar 
olduğunun; Ta ki, konstrüksiyonu tamamen 
inşa edip, her köşesini mamur edene kadar 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:209) 

*** 

 
 Kıyam etmek; varlığın, mutlak surette, 

içerisinde bulunduğu zaman ve mekân 
kesişmesinin hakkını vermek zorunda 
olduğunun; önünde açılan kesafet 
skalası’nın, onun sorumluluğu altında 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:209) 

*** 

 Kıyam etmek; skalamızdaki varlık 
sisteminin, orijininden uzaklaştıkça, 
mesafenin hükmü altına girmiş olduğunun; 
yayılım devam ederken, bir taraftan da 
toparlanma hadisesi vuku bulmakta 
olduğunun; varlığın, mesafenin hükmünü 
çözebilmesi için, önce süreci 
kavrayabilmesi gerektiğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:209) 

*** 

 Kıyam etmek; Süreç’in; zaman ve mekân 
enerjilerinin varlıkla teması neticesinde 
ortaya çıkan ve bu üçlünün ortak yol 
vermesi ile oluşan bir husus olduğunun; 
Süreç’in, lineer olmadığının; bir 
kombinasyon olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:209) 

*** 
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 Kıyam etmek; varlık, var edenin zaman 

enerjisi olduğunu bilerek meseleye 
bakarsa eğer; hiçbir şeyin zaman 
enerjisinden ayrı olmadığını ve kendisi ile 
bütünleştiğini görür olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:209) 

*** 

 Kıyam etmek; birlik’in, bulunduğumuz 
skalaya haiz bir durum olmadığının; ancak 
bir üst skalanın bizi bu olgunun anlayışına 
götürecek olduğunun; bu konuyu fikir 
olarak bilebileceğimizin; bu konuda idrak 
karkasları yaratabileceğimizin; 
sahibiyetimizin ise, bundan sonraki 
skalalara ait bir husus olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:209) 

*** 

 Kıyam etmek; bulunduğumuz sistem’in, 
kendisini var ederken, detay olma 
özelliğine bürünmüş olduğunun; sürekli 
olarak, sahip olduğumuz bilginin, bütüne 
uzanamamasının, sadece detaylara havi 
olmasının bu sebepten olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:209) 

*** 

 Kıyam etmek; Süreç’in, manasında, 
gelişimi taşır olduğunun; yeni varoluşları, 
toparlanmayı ve dağılmayı taşır 
olduğunun; ilerlemeyi, sıçramayı ve sür’ati 
taşır olduğunun; bilincine 
varmaktır…(MYP/C:209) 

*** 

 Kıyam etmek; süreç’in; sürekli olan 
olduğunun ve bir öncekini bir sonrakine 
bağlayan, teslim eden olduğunun; bir 
öncekinde de, bir sonrakinde de onun 
izlerini, tesirini bulabileceğimizin; o halde; 
onu, hiç bilmeyecekmiş gibi, her an 
bilebilecekmiş gibi ya da tamamen bilmiş 
gibi algılamaya çalışmamız gerektiğinin; 
böyle bir anlayışın üzerimizde yaratacağı 
görünümün şöyle olacak olduğunun; hedefi 
sonsuzda olan, her an dinamik ve 
bulunduğu durumun bilgisine sahip 
olduğunun; bulunduğumuz sistem 
varlıklarının, böylesine bir formasyona 
doğru yön almakta olduklarının; süreci 
algılayabilen varlıkların, mesafenin 
hükmünü sıfırlayabilecek olduklarının 
bilincine varmaktır…(MYP/C:209) 

*** 

 
------------------------------------- KUAN-YİN DİYOR Kİ; (03)----------------------------------- 
YENİÇAĞ: KOŞULSUZ SEVGİ REALİTESİ… 

Sevgili Kuan-Yin’in bizlere uzanan 
hediyesi, ‘Koşulsuz Sevgi’dir…” 

O, şefkatin ve merhametin tohumunu 
getirendir… 

Uzak Doğu’nun en büyük aydınlanma 
sembolü; balçığın içinden açan Lotus, Kuan-Yin 
ile ayrılmaz bir bütünlük içindedir... 

 
İç içe lotuslar… En derindeki Kuan-

Yin; Şefkat enerjisi... Koşulsuz Sevgi’nin 
denizi… 

Dünya insanlığının hiç bilmediği 
enerji; Şefkat… 

Nedir Dünya insanlığının ‘hiç bilmediği bu 
enerji..?’ 

Yazımıza başlarken, Koşulsuz Sevgi için 
‘bizlere uzanan hediye’ demiştik… Nitekim 
Kuan-Yin; Yaradan’ın bünyesinde, bizlerin 
düşünemeyeceği kadar uzak noktalara yayılan 
bir Enerji’dir… Bizlere kadar inişi ise, gene bizim 
anlayışımızı çok aşan bir şekilde, ‘her 
yerdedir…’ Her şey, O’nun eteklerinin 
üzerindedir… 

Kuan-Yin’i yalnızca Uzak Doğu kültürü ile 
sınırlamak asla doğru değildir… Kuan Yin, bir 
kültür değildir. Eğer O’nu yalnızca kültürel ya da 
edebi manada onun hakkında söylenenler olarak 
değerlendirirsek, ifade ettiği Değerleri kısıtlamış 
ve anlamamış oluruz. Kuan-Yin, ‘İnsanın’ en 
derinine uzanan bir ‘El’dir… Uzak Doğu’da 
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‘Kuan-Yin’ adı ile bilinen, aslında evrensel bir 
Enerji’dir… 

‘Şefkatin ve Merhametin Annesi 
Olarak’ Kuan-Yin, bizlere en yakın manası ile, 
insanlığa uzanmış olan dişil ilahların, Sevgi’nin, 
Şefkat’in ve Merhamet’in hâkimidir… Tıpkı bir 
‘anne’ gibi yeryüzündeki her şeyin sorumlusu ve 
hâkimidir... Bu her şeyin içinde bizlerin 
gördükleri ve düşünebildiklerinin ötesinde, 
görmediğimiz ya da düşünemediğimiz halde var 
olan her şey de vardır… Kendisini çağırmak için 
tekrarlanan ve en bilindik mantralarından olan 
‘Namo Kuan Shi Yin Pusa’, ‘Dünya’nın 
çığlıklarını duyanı’ selamlamak ya da çağırmak 
manasına gelir. Kuan Yin burada, dünyadaki 
tüm çığlıkları duyan ve her an yardıma hazır 
olan ebedi hizmeti, hakimiyeti ve gücü ile 
karşımıza çıkar… 

Yıllardır bu tesir ile yüklenen Namo Kuan 
Shi Yin Pusa sözcükleri kendisine, yani 
Şefkat’e, Merhamet’e ve Koşulsuz Sevgi’ye 
bilinçli olarak adananların yıllardır O’nu 
çağırmak için kullandıkları bir yoldur. Oysa 
burada ‘Kuan Yin’ olarak ifade edileni tam olarak 
anlayabilirsek, Şefkat ve Merhamet’i 
hissettiğimiz ya da çağırdığımız her an O 
bizimledir. İster Kuan Yin, ister başka bir şey 
olarak adlandıralım, o ‘Koşulsuz Sevgi’nin 
Denizi’ sonsuz bir pınar olarak üzerimizde 
çağlamaktadır.  

Şu dönem, Kuan Yin ismi ile kendini 
ifade eden Enerji öğretmenliğini yaptığı Şefkat 
ve Merhameti insanlığa yaymaya devam 
etmektedir… Dünyamız, karmaşanın hat 
safhalarındayken, Şefkatin ve Merhametin 
kendisine akmasına izin vermektedir… 

Şefkat, içinden geçemeyeceği hiçbirşeyin 
olmadığı bir enerjidir… Şefkat yıkar, arındırır 
ve sarar…  

Şefkat dediğimiz anda, ilk durak olarak 
ve bu enerjiye neredeyse en çok ihtiyaç duyan 
alan olarak karşımıza ‘ilişkiler’ çıkar. İlişki, 
kendimizle olan ilişkiden başlayarak, başkaları 
ile olan ilişkilere, etrafımızla olan ilişkiye, var 
olan her şeyle olan ilişkimize ve Yaradan’ımızla 
olan ilişkiye kadar uzanır… Birbirimizle olan, 
adeta bir Dans zarafetinde olması gereken 
ilişkilerimizi önemsemeliyiz… İlişkiler bizi bize 
gösteren, hayata ve hayatın sırlarına dair en 
geniş kapsamlı bilgileri sunan fırsatlardır. 

Aslında, ilişkiden başka bir şey yoktur... 
Unutmamalıyız ki, bir ilişkimiz mutlaka bir 
diğerini etkilemektedir. ‘Bir dans zarafetinde 
olması gereken’ ilişkilerimizin herhangi birinde 
yaşanan bir ritim bozukluğu, tüm hayatımızı 
etkilemektedir. Ritim, çok hassas unsurları 
beraberinde taşır; ihtimam, bilgelik ve saygı 
talep eder. Tüm bunların Sevgi ile olan, bir 
dokuma tarzındaki iç içeliğini yansıtır. 
Ritimlenmek, kendimizle ritimlenmek, 
karşımızdakiyle ritimlenmek, içimiz ve 
dışımızdakinin ‘aynı ritim’ olduğunu fark etmek 
bizi kozmik varoluşun sırlarına taşır…Ritmin, 
içinde barındırmadığı hiçbirşey yoktur… 

Bizler bu Ritmi ve için ve dışın bir 
olduğunu anlamak için, her karşılaşmada bir 
masaya oturuyoruz; Kâinat masası… Her 
seferinde, yeni bir fırsatla, tekrar, tekrar 
tekrar deniyoruz… Karşılaşmak, yalnızca 
diğerleri ile olan karşılaşmalardan ibaret 
değildir… Hayat içerisinde karşılaştığımız her 
şey, her durum, her olay da bu karşılaşmalara 
dâhildir… İnsanlık olarak bizler, aslında her an 
Kâinat masasında oturmaktayız... Dolayısıyla 
her seferinde, daha doğrusu ‘her an’ yeni bir 
fırsatla tekrar tekrar tekrar denemekteyiz… Her 
seferinde, o en derinlerde Şefkat’i taşıyan, en 
kaba titreşimlerinde ise, acıyı, öfkeyi ve korkuyu 
besleyen yayılım içerisinde, herhangi bir titreşim 
seviyesinden girerek yaşantılarımızı 
oluştururuz... Evren, büyük bir sabırla, daimi 
olarak Şefkat’i seçiyor olduğumuz bir bilinç 
düzeyini bizden beklemektedir… Bu en nihai 
noktaya varana dek bizler, önce duygularımızı 
hafifleterek inceltmekte, eylemlerimizi 
zarifleştirmekte, sözlerimizi daha nezaketli, 
saygılı bir hale getirmekteyiz… 

Unutmamalıyız ki; Şefkati 
tanıyabilmemiz için, önce kendimizde 
görmeliyiz… 

Kuan Yin, bu Şefkat’i kendimizde 
görmemizi sağlayan en büyük aracıdır…Yeni 
Çağ ile kapılarını bizlere açan Koşulsuz Sevgi, 
gün be gün insanlığın üzerine akmaktadır… 

İnsanlık, yepyeni bir gelecek 
peşindedir… Bizlere düşen ise; öncelikle bunu 
fark etmek ve kabul etmek, sonrasında ise, 
kendimizi tamamen bu yepyeni geleceğe teslim 
etmektir… Bilen, sevebilen, bilebilen, 
yapabilen olmaktır… 
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Yeni Çağ’ın bizden en büyük talebi; tüm 

bu özelliklerin ruhumuzda var olduğunu 
hatırlayarak ayağa kalkmamızdır… Ancak o 
takdirde, yepyeni doğmakta olan yeni Güneş’in 
ışıklarına yanmadan ve gözlerimiz kör olmadan 

bakabilir ve yepyeni geleceğe adımımızı 
atabiliriz… 

Talep, en güzel taleptir: Sadece Sevgi… 

Bilen, sevebilen, bilebilen, yapabilen 
olmak dileğiyle… (Devam Edecek…) 

---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (19)--------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

”Açılan kapıları teker teker geçtikten 
sonra, karşınıza çıkan o devasanın önünde 
durabilmek için, önce bastığınız yerin 
sağlamlığını, sonra da başınız dimdik olarak 
bulunduğunuz yeri korumanız gerektiğini 
bilmelisiniz...” 

Bu, gerçekten, bu zaman ve mekân için, 
yeryüzündeki yaşamın, siklusun bu zaman ve 
mekânı için, varlıkların üzerinde en çok durması 
gereken bir konudur... Ne kadar sağlam bir 
zemine basıyorum..? Burada iki unsura dikkat 
etmeniz lazım... 

1) Bastığım zeminin sağlamlık oranı 
nedir..? Yani inisiyasyon sahasının, yani o tesiri 
sizinle temas ettirecek bir alan var... Bu alanın 
sağlamlık aranı nedir..? Bir alanın sağlamlık 
oranını nasıl tespit edersiniz..? Bu birinci 
problemimizdir... 

2) Diyelim ki tespit ettik... Bu sağlam olan 
alana benim ayak basışımda, ayağımın 
sağlamlığı ne kadardır..? Tabii buradaki ayak 
teması, yani o alana basılan ayağı, fiziki bir ayak 
basıştan itibaren, duygular seviyesindeki yani 
gönül bağları, haletleri, imanı, kabul 
standartlarının kuvvetliliği olarak anlamalıyız... 

3) Mantal bağım... Yani bilgiyi varlığımın 
onaylama oranı nedir..? 

Bakınız bunlar çok önemli... Meseleye bu 
analitik yapı ile bakarsak eğer, kusurlarımızı, her 
varlık yapımız seviyesinde tek tek çözerek ele 
alabiliriz... Çünkü bizler, beşer varlığı olarak, 
etten, kemikten, baş, gövde, kollar ve bacaklarla 
tarif edilen bir yapı değiliz... Tabii ki bilim bu 
şekilde tarif edecek onu... Beş duyu ile 
algılanabilen, akıl ile kavranabilen şekli ile... 
Ancak biz biliyoruz ki, evet baş, kollar, gövde 
gibi analizi yapılabilen bir araç, bir beden, bir 
fizik yapıyı kullanırken, bizim aslında bu yapı 
içerisinde, bu fizik yapıyı kullanan bedenlerimiz 
var... Bu bedenler, işte akıl bedeni diyoruz... 
Beyin ile sembolize edilen, onun üstlendiği bir 

görev olan akıl faaliyetlerimiz var... Bu akıl 
faaliyetleri, akıl melekesi, akıl bedeni altında, 
düşünce melekemiz, onun altında zihin 
platformumuz, onun altında zekâ dediğimiz bir 
mekanizma var... Dolayısıyla bizim, akıl 
bedenimizi iyi kavramamız, onun analizini veya 
tetkik ve tahkikini iyi yapmamız lazım... Ne ile 
ilgili olarak..? Benim bir tesir alanı içerisine 
girişimde o tesir alanı ile olan ilişki sağlamlığım 
akıl seviyesinde nedir..? Beşeri akıl seviyesinde 
alalım... Daha yukarıya çıkmıyoruz... 

Ondan sonra, bir de bizim bu fizik 
yapımızın duygu bedeni var... Duygu bedeni... 
Duygu bedeninin tanınması, ne olduğu, ne kadar 
bütün içerisinde etkin olduğu, nasıl kontrol altına 
alınacağı konularını çok iyi anlamak, çok iyi 
işlemek lazım... Duygu bedenim adına benim 
inisiyasyon sahası ile veya tesir ilişkisinde 
bulunduğum alan ile bağımın sağlamlığı nedir..? 
Onun altında ise fiziğe çok daha yakın 
bedenlerimiz var... Neydi bunlar..? Akıl bedeni 
dedik, duygu bedeni dedik ve hareket bedeni 
denilen otomatizma ve cinsellik, seks bedeni 
olarak ezoterizmde tarif edilen, tabii seks ve 
cinsellik olarak tarif etmek daha doğru bana 
göre... Cinsellik bedenimiz var... Çok etkin, çok 
baskın ve varlığın, varlığını yeniden var 
etmesine engel bedenlerinden biri... Seks, 
cinsellik ve onun yanında otomatizmal beden... 
İçgüdülerin de olduğu bir beden... İçgüdü, çok 
farklı otomatizmadan... Genelde içgüdüyü biz 
reflekslere bağlarız... Aslında içgüdü öyle bir şey 
değil... İçgüdü ezoterik öğretilere göre, refleksler 
donanımlarımızı tarif etmez... 

İçgüdü, bizim, kendi irade ve 
şuurumuzun dışında çalışan makine kısmımızı 
ifade eder... İç organların çalışması, kanın devir-
daimi, dalağın kan üretmesi veya aşırı üretme 
olduğunda kanı yok etmesi gibi... O iki tarz 
çalışması, sindirim sisteminin, dolaşım 
sisteminin çalışması bütün bunları içgüdü bedeni 
olarak tarif eder ezoterizm... Bir de otomatizmal 
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beden vardır... Orada işte otomatikleşen bir 
beden yapımızdan söz eder... Yani orada içgüdü 
diye tarif edilen reflekssel içgüdüsel olarak elini 
çekmek falan değil, orada otomatik olarak elini 
çekme diye ezoterizm onu tarif ediyor... 

Otomatik; öğrenilen belirli bir eylemin, 
kontrol dışı çalışmasının terk edilmesi manasını 
taşıyor... Mesela oturduğunuz anda hiç iradi, 
duygusal ve düşünsel etki olmadan ayak ayak 
üzerine atmanız... Otomatik bir harekettir ve 
varlık için oldukça kayıp bir harekettir o... Oturur 
oturmaz bir sigara yakmanız otomatik bir 
harekettir... Bunun gibi daha hayatımızın ne 
kadar otomatik şeylerle dolu olduğunu o 
konularda göreceğiz... 

Bizim işte, bir tesir alanının, hele artan ve 
vakıf olduğumuz, bizde çok ciddi akislere sebep 
olan bu tesir alanlarına giriş çıkışta kendimiz çok 
iyi tahkik ve tetkik etmemiz lazım... Ne kadar 
sağlam bir tesir alanı..? Ne kadar sağlam bir 
ilişkim var..? şeklinde... Şimdi, yaşamakta 
olduğumuz ışığın büyüklüğünü kavradıkça 
cehtimizin, yani maksatlı ve iradeli farkındalık 
halindeki gayretimizin, çabamızın, ama çaba, 
nasıl..? İdrakli çaba, şuurlu çaba… 

Şuurlu hareketlerin, şuurlu gayretlerin adı 
çaba değil cehttir... Otomatik yapılan 
hareketlerin adı çabadır... Yani çabalayarak mı 
bu hayatı yaşıyoruz..? Ceht göstererek mi bu 
hayatı yaşıyoruz..? Cehtin savaşla falan ilgisi 
yoktur... Cihat ile bağını sakın kurmayın... Ceht 
bu manadadır... Ama derseniz ki eğer, ben 
Nurettin’e karşı bir savaş içerisindeyim ki onu 
ceht sahibi biri yapayım... Hz. Muhammed 
peygamberin de Cihat-ı Ekber dediği, yani büyük 
cihat dediği, bütün savaşlardan sonra; demişler 
geçmiş olsun... Uhud, Hendek hepsini 
kazandık... İslam’ın zaferini kutlayalım... Hayır 
demiş, Şimdi Cihat-ı Ekber başlıyor... O ne..? 
Kendin ile savaş... O ne..? Kendini bilme 
mücadelesine giriyoruz, demiş... O ne..? Kendi 
nefsini Müslüman etmek veya Dünya’yı 
yenmek... Bu manada... Bakınız, bu kavramlar 
çok ciddi kavramlardır... Yani Dünya’nın özellikle 
opere edilmiş, özellikle donatılmış olan, maksadı 
da tamamen bu olan maddi kesafetinden gelen 
tesirlerine karşı ben, bütün duygularımı kontrol 
altına aldım... Yok edemem... Nefsi yok 
edemeyiz... Aynen nefsinize eziyet etmeyiniz 
gibi... Onu deneyimlerim, onu tanımak adına 
deneyimlerim, tanıdığım noktada da bloke 

ederim... Günün birinde, o yaşam içerisinde 
karşıma seni kullanmam gereken ve o yasaların 
sadece geçerli olduğu bir ortam çıkarsa, bir 
ortamına girersem, yani nefsani bir varlık 
karşıma çıkarsa, ben, Dünya’yı yenen olarak, 
vicdani bir varlıksa sırf onunla temasımın doğru 
yapılması için, o kontrol altında tuttuğum nefsimi 
gevşetirim... Çık ortaya bu adamın anlayacağı 
tesir bu olduğu için maksatlı olarak onu 
kullanırım... Böylesine nefsani bir tatbikata 
müsaade eden bir varlık, vicdan kanalından 
gelen bir emir yerine getirmesinden dolayı o 
yaptığı eylemde vicdanidir... 

Yani bakınız, dün akşam çizdiğimiz o 
şematik yapıda ekvatordan aşağısı diyelim, 
dünya tesirlerinin algılandığı ve onlarla deneyim 
yapıldığı bir mekanizmal yapımız... Nefsanî 
kısmımız... Yukarısı ise Rabbani tesirlerle 
yapılan deneyimler sahası, orası vicdani 
sahamız derken vicdan sahasına çıkmış bir 
insanın, nefsanî sahanın tamamen uzağında 
veya ondan arınık olduğunu sakın düşünmeyin... 
Vicdani saha varlığı nefsanî sahanın tümünün 
hâkimi durumundadır... Gerektiğinde onu 
kullanarak bu kozmik vazifesini ziyadesiyle 
yerine getirmekten de sorumludur... Yani bu ne 
demektir… “Efendim ben vicdani sahanın varlığı 
oldum, artık nefsanî sahanın tatbikatlarından 
arınık olabilirim” fikri doğrudur... Ama bu demek 
değildir ki benim karşıma ne mana ettiğini 
kestiremediğim bir nefsanî tatbikat varlığı çıktı... 
Ben vicdani sahanın varlığı olarak oradan 
aldığım emirlerle, o varlık ile temas kurmada 
kesin bir kanaat elde ettiysem bakınız, kesin bir 
kanaat elde ettiysem tamamen vicdani kanalın 
emri ile… Ama bundan eminsem, o varlığın en 
düşük seviyeli nefsanî tatbikatına katılabilirim... 
Biraz abartarak söylüyorum, öyle vicdani varlık 
yapım var ki, karşıma çıkan varlığın suratını 
patlatabilirim... Bu çok ekstrem bir misaldi 
anlaşılsın diye... Yani şuurlu varlık insan 
prototipine karşı adaylığını koymuş ve ilerleyen 
bir varlığın, bir idrakin çekilip alınması, onu 
emeğe çevirmesi ve yepyeni bir değer olarak 
yerine intikalidir... İdrakli hareket... Bir 
mekanizmadan söz ediyoruz... 

Bakınız ”Herkese gelmez bela erbabı 
istidat arar...” Bu ne demektir..? Herkese bela 
denilen rahatsız edici tesir gelmez... Çünkü o 
tesiri yollayan erbap Rabbül-Âlemin, Ruhsal 
İdari Mekanizma, bunları aynı manada 
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kullanıyoruz... İstidat arar... İstidat nedir biliyor 
musunuz..? İstidat, o tesire, bela diye ifade 
edilen o kaba tesire, kalitesi düşük, şiddeti 
yüksek, hedef aynı, maksat aynı... Dört 
unsurdan kalitesi düşük, şiddeti yüksek olan 
tesire biz bela deriz... Erbabı istidat olanı arar 
demek, ona ihtiyacı olanı arar... Kimin öyle bir 
tesir ile deneyim yapmasına ihtiyacı varsa, 
erbap onu arar... İstidat bu manadadır... İstidat 
yatkın demektir, eğimli demektir... Bunun diğer 
adı nasibi onda demektir... 

Nasip ihtiyacın isimlerinden biridir... Eğer 
bir varlık şuurlu bir şekilde şu cümleyi kuruyorsa; 
“valla ne diyeyim, nasibim ise olsun...” dediği 
anda ruhsal idari mekanizma istidadı olanı arar 
diyor... “Herkese gelmez bela erbabı istidat 
ister.” bu manada sizin dediğiniz gibi, nefsani 
sahanın tatbikatları ile varlığını doyurmuş bir 
varlık, artık o tatbikatlardan dünya tatbikat 
sahası seviyesinde alacağını almış, bilgisini 
almış... Yani olmaması gerekenleri 
deneyimlemiş... Artık o konuda olması 
gereklilerle yola çıkmış bir varlık... Vicdani 
seviyenin varlığı olduğunu kabul edelim bu 
varlığın, ama çok güç iştir... İnsan-ı Kamil olmuş 
insan... Çok zor iştir ama varsayalım böyle bir 
vicdani realite varlığı daha henüz yeryüzünde 
yok... 

Hakiki manada vicdan realitesi 
yeryüzünde bir adet bile yok... Gelmiş geçmiş 
birkaç tane vazifeli dışında... Hakiki manada, 
yani bu alanın tasvir ettiği, anlatmaya çalıştığı, 
bizlerin anlamaya çalışıp ta, maalesef daha 
henüz anlayamadığımız sevgi realitesi dahi 
yeryüzünde henüz zuhur etmiş değildir... Devre 
sonu, yedi basamaklı realitenin tam ortasında 
bulunan sevgi realitesini henüz dünya beşeriyeti 
daha hiç deneyimlememiştir... Biraz umutlarınızı 
kırıyorum ama... Ama diyeceksiniz ki biz bu 

kadar sevgisiz miyiz..? Değiliz… Fakat biliniz ki 
yedi tane basamak düşünün, en ortada sevgi 
realitesi var... Aşağı doğru indiğimizde 
otomatizma, biliyorsunuz varlığın hiçbir iradi, 
şuursal, akli müdahalesi olmayan bir yaşam 
tarzı... Vuranı vuruyor... Kıranı kırıyor... Diyene 
diyor... Böyle bir varlık otomatik yaşıyor... 

Ondan sonra, şeriat realitesi var ki, 
şartların olduğu yerde yaşamaya başlıyor... 
Ondan sonra duygu realitesi var, sevgi 
realitesine hazırlık... Her basamak kendi içinde 
yedi tane otomatiğin otomatiği, otomatiğin 
şeriatı, otomatiğin duygusu, otomatiğin sevgisi, 
otomatiğin vicdanı, otomatiğin hizmeti, 
otomatiğin hâkimiyeti... Her basamakta yedi 
basamağı tamamlıyorsunuz ki bir üst ana 
basamağa çıkabilin... Şimdi daha henüz 
beşeriyetin otomatik realitenin katmanlarını, bir 
üstteki şeriat realitesinin katmanlarını, bir üstteki 
duygu realitesinin katmanlarını tamamlamadığı 
için, sevgi realitesine geçemediğini biliniz... 
Dünya tekâmül okulunun mezuniyeti yani bir 
daha gelmemek üzere bütün imkânlarıyla 
doyurulmuş bir varlık konumuna gelmeniz için 
daha henüz yedi boyutlu bu realite düzeyinin, 
henüz daha üçüncü boyutun, dördüncü boyutun 
adayları olarak hazmetmeye çalışıyoruz... 

Şimdi diyeceksiniz ki, sevgisizlik var 
mı..? Sevgi dediklerimiz nedir..? Burada sevgi 
dediklerimiz, sevgi realitesinin altında da sevgi 
var... Her katmanda sevgi realitesi var... Mesela 
otomatizmal basamağın, birinci ve en ilkel varlık 
tipi olan otomatizmal realite basamağında sevgi 
realitesi var... Yani ne demektir o; otomatik 
olarak bir varlık öldüren eşkıyanın sevgisi yok 
mu..? Var... Kendine göre sevgisi... En kötü 
ihtimal ile kendini seviyor adam, en kötü ihtimal 
ile tabancasını seviyor adam...(Devam.Edecek) 

 
-------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (25) ------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Eğer derin bir talepse yani buralara 

çıkacak kadar samimi ve içten bir ihtiyacın 
talebiyse mutlaka gelir ve sizin sabrınız hem 
olaylarla desteklenir hem de siz enerji olarak 
desteklenirsiniz ve olaylar baş ettirme yardımları 
alırsınız... İşte rahmanlık, rahimlik bu ama bunda 
çok isteklerimizin saf, temiz, içten ve 
tereddütsüz yani delikanlıca... Bayanlar yanlış 

anlamasın..! Samimi manasında... Zaten 
mekanizma bu söylediğimiz üzerine çalışır... 

Eğer o konuda epröv gelmiyorsa çok 
istediğiniz halde, şunu da bilmeniz gerekiyor, 
demek ki kaldıracak durumda değilsiniz... Hazır 
olduğunuz zaman ancak kendini gösterir 
epröv… Bu şuurumuzla anlayamıyoruz bunu... 
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Şimdi bakınız bu isteğini bu talebin 

samimi olması gerekir... Sahte kişilikler de talep 
edebilir... Yani ben sabırlı kişilerin arasında onlar 
gibi olmak istiyorum... ‘Onlar kadar takdir 
görmek, itibar görmek, onlar kadar sabırlı kişi 
denmesini istiyorum’ diyen sahte kişiliğimiz 
vardır, gizli... Mistik veya erdemlilik kisvesi adı 
altında o da talep edebilir… Yukarısı ona cevap 
bile vermez… Çünkü onun talebi yukarı gitmez... 
Samimi, içsel talep dediğim özden gelen 
olacak... Öz gerçek ihtiyacı talep eder çünkü... 
Sahte kişilik, kisve takınmak için ister, bunun gibi 
bir şey... 

Mutlaka bunlar da devre sonuna hizmet 
ediyor... Şimdi bakınız iç sirkülasyonla dış 
sirkülasyonun dengede ve alışveriş halinde 
olması tablosu budur... 1. ve 3. dış sirkülasyon... 
2. ve 4. iç sirkülasyon... İç ve dış sirkülasyonun 
dengede olması, alışveriş halinde olması 
gerekmektedir... Muhteşem... Dış tesir geliyor 
hemen yukarı, alıyorsunuz bir tefekkür, en doğru 
cevaba yakın bir cevap veriyorsunuz, tekrar 
geliyor, müthiş bir sirkülasyon... Bu arada tabii 
bu sirkülasyonda duygusal haletleriniz çok iyi vs. 
Bu denge hali mükemmeliyetin ifadesidir... 
İfadeye bakın... Demek ki mükemmeliyet ne 
demek..? Beşeri ortam içerisinde yani sübjektif 
alem, yani akılla, beş duyuyla algılanabilir alem 
içerisinde olabilen en iyi haldir... İç sirkülasyon 
ile dış sirkülasyonun dengede ve alışveriş 
halinde olması... Bu hal mükemmeliyetin 
ifadesidir... Denge bütün unsurları içerisinde 
taşır, skalanın kademeleri dengenin geçiş 
merhaleleridir... Şu cümleyi de okuyayım 
burayı teyit etmek için, sübjektiften objektife 
doğru hareket yani sübjektif fizik alemden fizik 
ötesi aleme, alt şuurdan üst şuura dengeyi 
meydana getirir... İşte bizim en önemli üzerinde 
durmamamız gereken kavram... Denge... Biz 
buna halk arasında ‘çok dengeli bir insan’ 
deriz... Zaten buna da yakın bir ifade... Yani ne 
demektir dengeli..? Düşündüğüyle duygusu, 
duygusuyla hareketi, hareketiyle düşüncesi, 
düşündüğüyle söylemek istediği, söylediğiyle ne 
düşündüğü bilinen, dengeli insan... 

Yani oradaki bilgi taşlarını alıp nerede 
kullanacağını, ne netice aşağı yukarı vereceğini 
ve gelen etkiye en uygun idrak taşını almak 
büyük bir farkındalıktır bu... Zaten farkındalık 
idrakin iki ucu açık bırakılmış hali bu 
demektir... İdrakin aşağıdaki ucu tesir, etki ve 

tepki yukarıdaki ucu 2. numaralı iç sirkülasyon... 
Yani bunla bunu bağlayan hal... Bakınız ne 
diyor, 

“Enkarnasyonlarınız, Dünya 
bedeninde Dünya’ya hizmetten ibarettir... İç 
sirkülasyon demek yani gelen tesiri üst 
şuurumuzda dolaştırıp onla alakalı bir idraki 
almak, dış sirkülasyonda onu kullanmak, şunu 
vermek ve bunun sonucu olan bir “A”yı tekrar dış 
sirkülasyon... İç sirkülasyon demek varlığın 
bütün bedenlerini tanıması kendini bilme, fark 
etmesi, idraklerini derinleştirmesi ve 
aralarındaki sirkülasyonu oluşturması ve bu 
sirkülasyonun genel sirkülasyon içerisinde 
yer aldığının farkında olması... 

Bir zan içerisinde olabilir mi..? 
Kesinlikle... Kendini bilmemenin getirdiği bir 
tehlikedir bu... Kendini bilmeyen insan iç 
sirkülasyon zannettiği sahte kişilikler arasında 
da dolaşıp o sahte kişiliklerin etkisi altında sanki 
mütealde veya iç sirkülasyonun bir verisi 
zannettiği sahte kişiliklerin empozisyonlarını da 
alıp onlarla tepkiyi verir... Onların sonucunda da 
sanki bir şey anlamış gibi düşünür ama anladığı 
asla ağır bilgi değil yine ona aynı eprövün tekrar 
tekrar gelmesine sebep olur... Doğrudur... 
Demek ki burada sır noktası nedir..? Mutlaka 
kendimizi bilip o sirkülasyona engeli tıkanıklık 
teşkil eden noktalarımızı iyi teşhis edip 
ayıklamaktır... Acı mı..? Ne yapalım 
ayıklayacağız... Başka çaremiz yok... Bunun 
kolay, acısız yolu ne biliyor musunuz, bilgiden 
başka hiçbir şeye taviz vermemek...  

“Şuura idrakin dokunduğu noktada adeta 
sihirli denebilecek kıvılcımlar meydana gelir... 
İşte bu an değişimin deformasyonla birlikte 
kendisini hissettirdiği açılım ve yayılım anıdır... 
Bu an içerisinde bir önceki şuurdan yeni şuur 
alanına doğru geçiş vardır... Deformasyon tabiri 
içerisinde skalatik bir yayılım vardır... Seviyeler 
kendi içlerinde önceki şuur halini taşırken bir 
taraftan da yeni şuur halinin zeminini 
oluştururlar... Şuur açılımları esnasında mutlaka 
deformasyon görülmektedir... Elastikiyet ve 
uyumun birlikte var olduğu bu sahalar varlığın 
kapasitesine bağlı olarak bazen diğer şuur 
alanları ile girdiği alışveriş vasıtası ile değişik 
yönlere kayarak deformasyondan ziyade 
dejenere bölgeleri oluşturur... Yani varlıkta şuur 
açılımı arzu edilen gelişme manasını taşımaz... 
Diğer şuur yansımalarını kendi alanı içerisine 
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alır ve esas orijinal mahiyetini bulandırır... Bu 
noktada varlık otomatik olarak bir reaksiyon 
içerine girer... Kendi alanını dejenere eden şuur 
alan veya alanlarını seri reaksiyonlar ile iyice ön 
plana çıkartmaya çalışır... Adeta kendisi 
kendisine durumu göstererek aydınlığa 
kavuşturmak ister... Burada varlık yalnız değildir 
daima destekleyici mekanizmalarla beslenir... Bu 
mekanizmaların mahiyeti hatırlatma ve 
dürtülerdir... Burada da yine devrede zaman 
enerjisinin yoğun potansiyeli mevcuttur... Enerji 
derhal tampon etkilerle varlığa yaklaşır ve 
bünyesine alır... Varlığı sıkıştırır ağır basınçlar 
içerisine sokar veya hissettirir... Bütün bu kritik 
noktalar tamamen varlığın ihtiyacı ve talebi 
dahilindedir... Hiçbir mekanizma varlığın isteği 
dışında devreye girmez... Varlık bu tür 
mekanizmalara önce esner, sonra yanaşır ve 
tamamen kendisini kapsam içerisinde bulur... 
Dejeneratif alanların tutuculuk özellikleri 
mevcuttur... Bu alanlar kendisi ile temasa 
geçildiği anda derhal kendilerini çeşitlemeye tabi 
tutarlar... Yani her türlü cazibeye bürünerek 
yaklaşımda bulunanı bünyesinde sürekli tutmaya 
çalışırlar... Zira bu alanlar şuurlu ve süreklilik arz 
ederler... Besin kaynakları varlıkların kendileri ve 
alanları olduğu için büyüyerek hayatiyetlerini 
devam ettirirler... Bunlarında temas, öğütme ve 
sindirme gibi vazifeleri vardır... Bazı varlıklar 
bizatihi şuur alanlarının tümü ile katlıda 
bulundukları bu anlar içerisinde adeta erirler ve 
kendilerine yandaş bulabilmek için aşırı 
derecede çaba sarf ederler... Asıl itibari ile 
görünüşte farklı bir veçhe ifade ediyorsa da bu 
çaba varlığın tekrar orijinal şuur seviyesine 
doğru yapmak istediği hamleden ibarettir... 
Yandaşları gibi görünen bu varlıkları ön plana 
çıkararak tekrar varlığını fark edip var etme 
çabasını göstermektedir... Şuur adeta bir petek 
tarzında yayılan odalardan ibaret açılımdır... Her 
idrak temasında bir odacık kendisini diğer 
odacıklar bünyesine bırakmaktadır... Açılan şuur 
tekrar daralabilir, fakat yayılan şuur bir daha 
daralmamak üzere kendisini genişletir... Şuurun 
açılması demek bazen geçici bir süre için aşırı 
bir cehit ile şuura aydınlık kazandırmak 
demektir... Yani adeta dışarıdan bir projektör ile 
yardımcı olmak demektir... Oysaki yayılım 
odacıklar arasındaki duvarları yok etmek 
demektir ki bu durumda daralma gibi bir şey söz 
konusu olamaz... Varlık sürekli olarak değişim 
içerisindedir... Bedenine yansıyan, bulunduğu 

fizik çevreye yansıyan değişimler olur... 
Bulunduğu zaman diliminde de aynı değişiklikler 
hissedilir... Zaman süratlenir ve hadisat da buna 
paralel olarak süratlenir... Sebep ve sonuçlar 
arasında süre kısalır... Bazen düalite aşırı 
derecede hissedilirken bazen de yokmuş gibi 
olur... Bu durumdan doğa kanunları dahi nasibini 
alabilir... 

İşte devre sonuna enkarne olan ve 
önemli bir vazifeyi ifa etmeye talip olan 
varlıklar... Şuur atakları vasıtası ile bütün sayılan 
bu hadiseleri zuhur ettirebilir ve bunun tamamen 
de farkında olabilir... Vaziyet karmaşık gibi 
görünse de içine enkarne olunan devrenin icabı 
bu ahval dahilindedir... Fark etmeye çalışınız... 
Anlam veremediğiniz şeylerin anlam 
kazanabilmelerine müsaade ediniz... Zamanın 
sahiplerinin şahidi olacaklara ne mutlu...” 

Yaklaşık olarak sekiz ayın 
tamamlanacağı son ay sürecine girdik... 
Varlığımızı var edici imkânları paylaşmayı 
denedik... Bu süreç içerisinde konulara dikkat 
ederseniz, tabii ki ilk yıl olması hasebi ile belki 
kusurlar vardı bu çalışmanın tedris planı, 
projesinde… Ama neticede bu Dünya yaşamının 
manalandırılması, niçin burada bulunduğumuz, 
neye hizmeten var olduğumuz ve hizmetimizin 
yerine getirilmesi için engel olan oluşumlarımızın 
neler olduğu ve bunları varlığımızdan 
uzaklaştırmanın yollarının neler olabileceği 
konusunda mümkün olduğu kadar, zaman ve 
mekânın el verdiği kadarıyla ve şuur 
yapılarımızın müsaade ettiği kadarıyla sizlerle 
paylaştık... 

Kendini bilme ve kendini tanıma esas 
olmak üzere bütün sırrın, bütün problemi çözücü 
mahiyetin orada olduğunu idrak etmeye çalıştık 
ve dolayısı ile bilgi enerjisi ile de birkaç haftadır 
paylaşımda bulunuyoruz... Bir konuya 
girdiğinizde diğer konuları ondan kesinlikle 
ayırmak mümkün değil, bu sonsuz bilgi 
hazinesinde... Bu bir hazine, bu hazinenin 
içerisinde en küçük zerre dahi o sonsuz 
hazinenin bütünlüğünün bütün bilgisine sahip... 
Böylesine bir hazine... Dolayısı ile dünya 
bilgisinden bunun farklılığının bu olduğu 
konusunda dikkatlerinizi tekrar çekmek 
istiyorum... Yani öyle bir hazine bu detay 
varsaydığınız ve genelde bizler ile güncel bilgiler 
ile temas eden o küçücük bilgi taneciklerini eğer 
bakabilmeyi, baktığımızı görebilmeyi, 
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gördüğümüzü anlayabilmeyi becerebilirsek o 
sonsuz bilgi hazinesinin tümü onun içinde saklı... 
En küçüğünün ile en büyüğünün saklı olduğu 
hologramik bir anlayış ile bakılabilecek olan bir 
garip dünya beşeri aklımızın, zihnimizin 
anlayamayacağı bir yapı var bunda... En küçük 
zerrede tümünün bilgisinin var olduğu bir yapı... 

Çok özel bir zaman dilimine girilmiş ve 
içerisinde süratle gidilmekte olan bu zaman ve 
mekan içerisindeki varlıklar olan bizlerin artık bu 
devre sonunun kıyamet sürecinin idrak etmenin 
kaçınılmaz bir hakikati ile karşı karşıyayız... Bu 
artık gerçek değil, bu bir hakikat... Belki 
yeryüzünde yaşanılacak olan tek hakikat... Hani 
doğum ve ölüm bizlerin bireysel anlamda birer 
hakikati iken, aradaki tüm yaşananlar illüzyona 
tabii gerçekler iken dünya beşeride devre sonu 
olarak işte şu anda içine girdiği haldeki 
hissedemediği, kavrayamadığı bir kıyamet 
sürecinin hakikat şeklinde kendisini belli 
etmesiyle karşı karşıya... Çok az zaman var 
diyordu ve gerçekten bu zamanında artık geç 
kalınmışlık vasfında olduğunu ifade ediyor 
tebliğler... Dolayısı ile de bir an önce 
detaylardan kendimizi arındırıp, ıvır zıvırdan 
kendimizi arındırıp, entelektüel spiritüalizm 
kisvelerinden, heveslerinden kendimizi kurtarıp 
bir an önce hakikat ilgisinin yani şuur ve idrak 
konusunda başka bize tedavi edici hiçbir unsur 
olmadığını anlamanın geç kalınmışlığı 
içerisindeyiz... 

Spiritüel kültür çeşitli zaman ve mekan süreçleri 
içerisinde birçok alanda kendini ifade etti ve bir 
çok alan ona hizmeten mevcut oldu... Ve bu 

gidişat zaman zaman o alanların kendisini 
düşürmesi ile bu bilgi hizmeti de düştü, çıkışı ile 
yükseldi ve kendini belli etti... Bunlar içerisinde 
bazı insanlar felsefenin ifadesi ile, bilgi ile ilmen 
yakin oldular, bazıları biraz daha ileri gittiler 
aynen yakin oldular, bazıları da aklen yakin 
oldular ne mutlu onlara... Genelde baktığımızda 
birinci derece bilgi ile temas, yani ilmen yakin, 
yani entelektüel manada kitap biriktirmek, kitap 
okumak ve okuduklarını başkalarına o kitaptaki 
hıfz edişlerine bağlı olarak aktarmak gibi ilmen 
yakin... 

Spiritüel ilmini yaymak gibi bir yaklaşımla 
oldukça yetersiz kalmıştır spiritüalizmin 
insanlara hizmeti... Bu nasıl bir şeydir..? Şu 
kitabı okudun mu..? Okudum, ne diyor işte 
galaktik bilmem ne bilgileri şunu sağlıyor, bunu 
sağlıyor adama bakıyorsunuz ağzından çıkan 
sözcükler ilginç, alışılagelmemiş ifadeler... Bir 
takım duyulmamış kavramlar, duyulmamış 
deyimler ve sözcükler ile ağzından çıkıyor fakat 
adamın kendisine bakıyorsunuz o bilgiyi 
taşıyacak konstrüksiyonu çok zayıf... Yani 
söylediğine göre kendisi aslında hiç de 
söylememesi gerekenleri söylüyor... Niçin..? 
Çünkü o bilgini varlığı üzerinde küçücük bir 
tezahür belirtisi yok ve dolayısı ile ortaya çok 
tezat, çok komik ve sadece egoları besleyen bir 
kompozisyon çıkıyor... Yani bir takım bilgileri 
sırtlanmış bu zavallı beyin dediğimiz bu ön 
bellek, asıl belleğe göre, külli hafızaya göre, ön 
bellek olan hafızada biriktirebildiklerini almış, bir 
süre sonrada unutuyor... (Devam edecek) 

 
 

 
--------------------------------------- ETKİNLİKLERİMİZ ------------------------------------------ 
☯ TV PROGRAMLARIMIZ… 

Mayıs. 2011 
 

☯ REİKİ I. DERECE İNİSİYASYONU 
Bu ay 2 arkadaşımız daha Reiki I.Derece 

inisiyasyonuna katılarak binlerce kişilik büyük 
Reiki ailemizin bir parçası oldular… 

 
 

☯ REİKİ II. DERECE İNİSİYASYONU 
Bu ay 4 arkadaşımız da Reiki II.Derece 

inisiyasyonuna katıldılar… 

 

KUAN YİN ÜST DÜZEY KANALLAMASI… 
Bu ay, Sevgili Kuan Yin’in Magnified Healing 
Enerjisi’ni benimseyerek hayatına geçirmiş olan 
24 dostumuz, ‘Kuan Yin’in Üst Düzey 
Kanallaması’na uyumlandılar. Bu kanallama ile 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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uygulanan meditasyon, Kuan Yin’in Saf Ülkesi 
Meditasyonu olarak da geçmektedir. 

Magnified Healing Enerjisi’ne uyulmanmış olan 
ve Kuan Yin ile olan bağlarını derinleştirmek 
isteyen tüm dostlarımız Kuan Yin’in Saf Ülkesi 
Meditasyon’u için gereken uyumlamaya katılarak 
bu meditasyonu uygulayabilmektedir… 

 

 
☯ ARAGONİT KURSU / Mayıs. 2011 

Bu ay 55 arkadaşımız Aragonit’e 
uyumlanarak bu mucize taşı boyunlarında 
taşımaya başladılar… 

Ayrıntılı bilgi için: www.aragonitmucizesi.com 

 

☯ CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ 
KONFERANS 03 Mayıs 2011 

Sunan: Sevgi ERSOY 
“REİKİ ŞİFA MEDİTASYONU UYGULAMASI” 

3 Mayıs 2011 tarihi itibarıyla bu sezona 
ait Caddebostan Kültür Merkezi etkinliklerinin 
sonuncusunu gerçekleştirmiş olduk. 150 kişilik 
bir katılımın gerçekleştiği toplu Reiki 
Meditasyonumuz, daha çok koruma odaklıydı. 
Sevgi Ersoy’un yönlendirmesi ile Reiki 
Enerji’sinden önümüzdeki yaz ayları için özel bir 
koruma talep ederek, özel bir meditasyon 
gerçekleştirdik. Dünyamıza inen yoğun enerjiler 
sebebiyle, önümüzdeki süreçte Reiki gibi yüksek 
bir yardım frekansına ihtiyacımız olacaktır. 
Meditasyonun bir bölümü genelde olduğu üzere; 
özel dileklerimize ayrıldı… Özel bir teknikle Reiki 
Enerji’sinden her türlü dileğimiz için talepte 
bulunarak Evren’in bizim için bu dileği bir an 
önce gerçekleştirmesi için ‘mesajımızı’ yollamış 
olduk… 

Korumaya yönelik şifa meditasyonu 
uygulaması ile kendimizin yanı sıra sevdiklerimiz 
ve yakınlarımız için de şifa ve koruma talebinde 

bulunarak, en sonunda da tüm Dünya’ya barış 
ve sevgi titreşimlerini yaydık. 

Kalpler ışıl ışıl, sadece sevgi ile atıyordu. 
Tüm yıl boyunca yapılan toplu meditasyonların 
bir simgesi olarak, yüzlerdeki gülümsemeler ve 
enerji alanlarındaki yükselme ve parlaklık, barış 
ve kardeşlik içindeki bir Yeni Çağ fotoğrafını 
yansıtmaktaydı… Tüm bunlar ise, insanlığın en 
büyük nasibi olan bu Işığın artık var olmaya ve 
yayılmaya başladığının göstergesiydi…  

Caddeboston Kültür Merkezi 
faaliyetlerimize yaz dönemi itibarıyla ara 
vermiş olsak da, Reiki Enerjisi ile olan yoğun 
çalışmalarımız ‘Reiki Huzur Vadisi’nde’ 
devam edecektir. 

Temmuz ayı itibarıyla her sene devam 
ettirdiğimiz ve Dünya’da ilk kez yapılan 
‘Aralıksız 21 Günlük Reiki Meditasyonumuzu’ 
başlatacağız. 

Tüm Reiki öğrencileri bu şölene 
davetlidir… 

Ayrıntılı bilgi ve fotoğraflar için: 
http://www.mbavakfi.org.tr/reikihuzurvadisi.html 

İndigo Dergisi Sayı 11’e ait bir yazı ile 
Reiki Huzur Vadisi: 

Yazar: Özge Esirgen 
Vadi'den... 
Canlarım; Ruhumun Bayramından 

yazıyorum sizlere... 

Bir ayı aşkın süredir Torosların arasına 
konmuş bir kartalın gövdesindeyim adeta.  
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Hepinizin canıyla nefes alıyor, nefes veriyorum.  
Türkiye’nin canı bir yerden, Isparta’nın Çandır 
Köyü’nün yanıbaşından, Reiki Huzur Vadisinden 
hepinize selamlar getiriyorum.  Yaz başlayalı 
beri buradayım, burada olduğumdan beri gerçek 
bir yaz yaşıyorum.  Mevsimlerin mevsim 
olduğunu, yaz ağaçlarını ve dallarını bilen bir yer 
burası.  Vadinin arkasındaki eşsiz kayalarla, 
önünde uzanan o turkuvaz gölü ile Doğa’nın dile 
geldiği bir yer burası.  İnsanı bilen bir yer burası. 

Sabahın ilk saatlerinde bir çan sesi ile 
uyanıyoruz burada ve sabah duamızı yapmak 
için bir araya geliyoruz.  İşte en hayran olduğum 
resim o resim!  En hakiki olan o resim… 
Güneş’in doğuşu ile Yaradılış’ı ve Yaradan’ı 
selamlamak için yataklarından kalkıp, bir bir 
toplanan insanlar… Güneş’i hatırlayan 
insanlar… Güneş’e cevap veren insanlar… 
Ardından kahvaltıda taze süt, henüz dallarından 
koparılmış sebzeler ve en leziz kahkahalar 
geliyor… Güne başlamanın yalnızca bir keyif 
olduğunu tadıyoruz… Akşamları ise kah 
sohbetler ederek, kah canlı müzikler eşliğinde 
şarkılar söyleyerek ve dans ederek geceyi 
selamlıyoruz.  Tüm bunların dışında yoğun bir 
şekilde ruhsal çalışmalar yapıyoruz gün içinde.  
Son bir haftadır Evrenin bolluk ve bereketini 
Dünya’ya taşıyan Lakshmi ve Ganesha enerjileri 
ile derin Hint felsefesi hakkında bilgiler 
ediniyoruz ve bu 
enerjilerin 
meditasyonlarını 
yapıyoruz.  
Bundan evvel 
Reiki ile 
Dünya’da ilk kez 
gerçekleştirilen 
bir çalışma 
yaptık.  Yirmi bir 
gün süre ile her 
gün yirmi dört saat boyunca Reiki mantraları 
çekildi.  Burada bazen kırk kişi olduk, bazense 
10 kişi kaldık fakat mantralar bir saniye bile 
susmadı.  Yirmi bir gün boyunca sırayla görevi 
devralarak meditasyona devam ettik ve Reiki 
enerjisini Dünya’ya ve tüm insanlığa şifa olarak 

indirdik.  Yirmi birinci günün gecesini ise sabaha 
kadar hep beraber mantra çekerek geçirdik.  O 
gece boyunca Yaradılışla yaşadığımız kavuşma 
ve ruhlarımızın o sevinci binlerce gözyaşı ile tüm 
yeryüzüne aktı…Ağustos’ta ise ağırlıklı olarak 

Kuan Yin enerjisi ile 
çalışmalar yapılmaya 
başlanacak.   

Burası bir 
inisiyasyon merkezi; 
ruhsal çalışmaların ve 
bilgi çalışmalarının 

derinlerine inilen bir merkez.  Fakat burada tüm 
bu çalışmaların ötesinde bir şey yaşıyoruz biz.  

 Buraya her yaştan, her şehirden, her 
renkten insanlar geliyor ve buradan ayrılırken 
tek bir renkten, tek bir şehirden gidiyorlar.  
Burada kocaman bir kütüphane var ve içinde 
yüzlerce kitap var.  Fakat ben bir köşeye 
çekilmiş kitap okuyan insanlardan çok, bir zeytin 
ağacı altında sarılıp sohbet eden insanlar 
görüyorum burada.  Ruhsal diyetlere girmiş 
insanlar yerine, sevgi ile pişirilmiş kurabiyeleri 
bölüp birbirleri ile paylaşan insanlar görüyorum.  
Şifa odalarında birbirlerine şifa yapan insanların 
yanında, birbirlerine çay servisi yapmak için 
sıraya giren insanlar görüyorum burada.  Masa 
başlarında oturup insanlık tarihini tartışan 
insanlar görmüyorum burada, Yaradılışı 
birbirlerinin gözleri içinde arayan insanlar 
görüyorum.  İnsanın eğitiminden çok, insana 
verilen değeri görüyorum burada.   

Günlerdir, burada Uzak Doğu’nun en eski 
mantralarından tutun da şaman dualarına, sufi 
ilahilerine kadar birçok ritüel yaptık, dualar 
ettik… Ve günlerdir, tüm bu yapılanların 
arkasında, tüm söylenenlerin derininde yalnızca 
tek bir şey vardı; o da Yaradan sevgisi... 

Şu an, burada edilen her dua adına 
selamlıyorum sizleri… 

Hepinizi bu cennete davet ediyorum… 

Namaste... 

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


