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

Dünya yaşamımız esnasında çoğu kez 
ağzımızdan çıkan bir sözcük vardır… RUH… 

Ruhsuz deriz… Ruhum sıkıldı deriz… 
Ruhum huzur buldu deriz… Ruhum aydınlandı 
deriz… Vs. Vs. Vs…. Ancak Ruh hakkında hiç 
düşünür müyüz?.. Tefekkür eder miyiz?.. Neyin 
nesidir bu Ruh?.. Ruhum ile varlığımın ilişkisi 
nedir?.. Asıl olan ben miyim, yoksa ruhum mu?.. 
Ben, beş duyu ile algılanan, akılla kavranan, 
etten ve kemikten mamul bu beden miyim?.. 
Yoksa beş duyu ile algılanamayan, akılla 
kavranamayan ruh muyum?.. Asıl olan 
hangisi?... Ben zannettiğim, bedenim mi?... 
Yoksa hakkında çok az şey bildiğim, hatta hiçbir 
şey bilmediğim ruhum mu?.. 

Bu ayki sohbet yazımda, elimin erdiği, 
dilimin döndüğünce Ruh’tan söz etmek geldi 
içimden Sevgili dostlarım… 

Ruh, irade ve iktidarı sayesinde 
intibak ettiği âlemlerin kanun ve icaplarına 
uyarak, bilgi elde etmek ve uygulama 
yapmak için her istediği zaman plan tanzim 
ederek bedenlenen şuurlu bir varlıktır... 

Ruh, kendiliğinden bir varlık değil, 
yaratılmış bir varlıktır... 

RUH, ÖZ BAKIMINDAN MÜKEMMELDİR… 

Aslında ruhun tanımı yapılamaz... Zira o, 
maddesel planın materyalleri gibi elle tutulan, 
gözle görülen bir şey değildir... Onun için ne 
türlü tanımlar, açıklamalar yapılırsa yapılsın, 
eksik ve yetersiz olacaktır... Bu yönüyle ruh, 
Tanrı gibidir, anlaşılamaz ve anlatılamaz... Zira 
ruha ait bilgi, bedene bağlı dar şuurlu biz 
insanların anlayış kapasitesinin ötesindedir... 

Bununla beraber, ne olursa olsun, ruhu 
tanımak, onu anlamak, insanın yaşam 
amacıdır... İster bilelim, ister bilmeyelim 

hepimizin tek gayesi “kendini bilmek” içindir... 
Kendini bilmek ise, ruhunu bilmek demektir... 

Ruh, öz itibarıyla mükemmeldir... Öz, 
direkt olarak maddeyle temasta bulunamaz... 
Arada, cevher, şuur, şuur sahaları mevcuttur... 
En dışta da kaba fizik beden gelir... Cevher özün 
zırhı gibidir... 

Ruh, kendisine bağlı her şeyle beraber 
yani bütün sonsuzluk ve ebediyetleriyle beraber, 
tüm maddi, manevi kâinatlar kadar ve hatta 
onlardan daha kapsamlı ve sonsuz bir 
kâinattır… Zira onda olan müessiriyet kudretiyle 
beraber şuur ve idrak, bütün maddi kâinatın ve 
kâinatların ne küçük parçasında, ne de 
bütününde mevcut olmayan bir kudrettir ki, o bu 
kudretiyle maddi kâinata nispeten Yaradan’ına 
daha yakındır... Ruh varlığının şuurlu ve idrakli 
olma vasfı böyle bir sonucu getirir… Ve işte 
bunun içindir ki; kapsamlı ve güçlüdür… Ve işte 
bunun içindir ki; Yaradan, madde kâinatına her 
yönden üstün olarak yarattığı bu kadar büyük 
kudreti yani insanın öz varlığını, maddelere esir 
kılınmaktan İlahi Kanunlarla men etmiştir… 

Öz varlık yani ruh, maddi kâinatlara esir 
olamaz… Çünkü Yaradan’ı bunu men etmiştir… 
Nasıl men etmiştir?.. Ruha, şuur ve idrak 
vermek suretiyle… Şuur ve idraki olan varlığın 
maddeye esir olması söz konusu olamaz... Eğer 
biz bugün maddeye esir vaziyette isek, bu, 
şuursuzluğumuzdan, uyurgezer halde 
oluşumuzdan dolayısıyla idrak 
edemeyişimizden, anlayış kabiliyetimizin 
eksilmesinden ve gerilemesinden dolayıdır… 
Bunun sonucu olarak ortaya, paracı, maddeci, 
ekonomik bir insan tipi çıkmıştır… Ama insan ne 
yaparsa yapsın, bu esarete müsaade 
edilmeyecektir… Yani insan şuurunun ve 
idrakinin kullanılması için Yaradan 
Mekanizmaları her türlü yolu denemektedir… 
Bundan kaçmanın imkânı yoktur… Kıyam etmek 
şarttır… Uyanmak şarttır… 
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Ruh’un maddeye esir olması İlahi 

Kanunlarla men edilmiştir… Yani iş baştan 
bağlanmış zaten… Ne yaparsanız yapınız, 
şuurlu ve idrakli bir varlık haline geleceksiniz… 
Vazifeniz budur… Eğer insan herhangi bir 
madde ile aynı tutulmak istenseydi, ona şuur ve 
idrak verilmezdi… Ve madde gibi atalet 
içerisinde, kör bir Sebeplilik Kanunu’na bağlı 
olarak, taş gibi, ağaç gibi, hayvan gibi yaşar 
giderdi insan… Ve ondan hiçbir şey 
beklenmezdi… Ama mademki insana şuur ve 
idrak verilmiştir, öyleyse maddenin esaretinden 
kurtulma yetkisi ve yeteneği de verilmiştir 
demektir… Tekâmül bunun tabii bir sonucudur… 
Şuur ve idrakin kullanılma kapasitesi 
derecelenirse, bunun başka bir anlamı, 
tekâmülde de derecelenmenin olmasıdır… 
“Tekamül var  mıdır, yok mudur?..” sorusuna bile 
gerek yoktur… Şayet varlık şuur ve idrak sahibi 
ise, tekâmül doğal olarak vardır… 

Sonsuz olan bütün maddi ve manevi 
kâinatların içi ve dışı, ezelden ebede kadar ruh 
varlıkları ile dolmuş bulunmaktadır… İşte 
ebediyetlerin ebediyeti, ezeliyetlerin ezeliyeti, 
sonsuzlukların sonsuzluğu, büyüklüklerin 
büyüklüğü, ihtişamların ihtişamı gibi insan 
kafasının hiçbir vakit kavrayamayacağı 
kavramlar hakkında bir zerrecik bir şeyler 
duymaya bu noktadan başlarız… Ve bu duygu, 
bütün bu anlayamadığımız, kavrayamadığımız, 
varlık ve yokluk kavramlarının Yaradan’ı olan 
Allah’ın Mutlak Kudreti’nin, her yerde, her 
zerrede, her varlıkta ve her yoklukta tezahür 
eden titreşimlerinin duyulmasıyla başlar… 
Dolayısıyla, hafifletici, yükseltici, huzur, sevinç, 
saadet verici iç ürpertilerin, bazen bir insan 
varlığının ancak dayanabileceği en yüksek vecd 
haline kadar değişen muhtelif safhalarının insan 
ruhunda doğmaya başlamasıyla ortaya çıkar… 

İlahi Kudret, ruhların, yaratılışlarından 
itibaren bünyelerinde mevcut ve saklıdır… Bu 
kudret, ruhun ayrılmaz bir parçasıdır… Varlık 
demek, melek demek, aslında ruh demektir… 
Ruhtan gayri, ruhun bulunmadığı ama ruh gibi, 
İlahi Kudreti kendi iktidarı ile kullanabilecek bir 
varlık mevcut değildir… Bu kudret, ancak hususi 
bir yaradılışa sahip olan ruh tarafından 
kullanılabilir… Varlık demek, ruh demektir… 
Yokluk ise, varlık tarafından bilinmeyecek 
olandır… Madde, her an değişebilir ve hatta 
cevher bakımından yok edilebilir… Fakat gerçek 

var olan, gerçek vücut, mevcut olan varlık, 
ruhtur… 

İlahi Murad’ı ruhtan ayırmak mümkün 
değildir… Böyle bir durum, ruhun yok olması 
demektir… Hâlbuki ruh gerçek varlık olmakla 
İlahi Murad’ın ta kendisidir… o, mutlak varlıktır… 
Asla yok olamaz… Ruh varlığının niteliklerini, 
gelişimini bilmeden (ki biz, burada, Dünya 
yüzeyinde, şu asırda, şu idrak seviyemizle ruh 
varlığı hakkında hemen hemen hiçbir şey 
bilmiyoruz) Ruhsal İdare Mekanizması’nın ne 
denli geniş kapsamlı, ne denli büyük bir şey 
olduğunun farkına varamayız… Ruhun kâinatlar 
kapsamı içinde olan büyük varlığını ele 
almadan, bu bilginin ışığı altında hareket 
etmeden, Ruhsal İdare Mekanizması hakkında 
layıkıyla bilgi sahibi olamayız… 

Öz olarak mükemmel bir yaradılışa sahip 
olan ruh varlığı, tanımadığı ve bilmediği madde 
evreninde, bir giriş noktasından intibak ederek, 
maddenin bilgisine ve tecrübesine sahip 
olabilmek için, tatbikatlara başlar… Maddenin 
bilgisini yaşayarak, deneyerek, yanılarak, 
defalarca madde ile irtibata geçip, irtibatı 
keserek öğrenmeye çalışır… Maksadı, madde 
kâinatında mevcut olan Tanrısal İrade 
Yasalarına, Kozmik Yasalar’a uygun olarak, bu 
yasalar paralelinde maddeye hâkim olmaktır… 
Evren yasalarının kendisine sağladığı olanaklar 
dâhilinde maddeye etki edip onu kullanarak, 
maddeye hâkim olmak amacıyla bedenlenir… 
Bizler, beden dendiği zaman, şu organik 
yapımızı anlarız… Gerçekte bedenlenmek 
olgusu evren içinde çok çeşitlidir… Özellikle 
Astrobiyolojik seviyede düşünürsek, 
bedenlenmenin çeşitleri çok değişir… O halde, 
bedenlenmeden bahsedildiğinde, ruhi etkilere 
cevap verebilen ve bulunduğu ortamın fizik 
koşullarına uyum sağlayabilen yapılar 
anlaşılmalıdır… Bu yapılar, organik olabileceği 
gibi inorganik de olabilir… 

Kalbimdeki Rab’bimin Işığı; Kalbinizdeki 
Rab’bimin Işığını selamlıyor… 

“Artık, Yeryüzündeki En Kutsal Yer Benim 
Kalbimdir…” diyebilmek ümidiyle… 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; Hedefimizin 
Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 

Nurettin ERSOY
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----------------------------------------------- DİYOR Kİ; ---------------------------------------------- 
 Kıyam etmek; skalatik işleyişin bu zaman 

kesitinde algıladığımız Zaman Enerjisi’nin, 
Tabi Kılınan bir anlayış olduğunun; yani 
her An’ın, bir sonraki an’a Tabi olduğunun; 
enerjinin, Dünya Fizik Plan Birlikteliğinin, 
bir üst boyuttan bir alt boyuta, Burulma 
tarzındaki geçişler şeklinde olduğunun; zira 
tatbikat sahalarının zeminlerinin bu tarza 
uygun olduğunun; Kapalı Devre’nin icabı 
olan bu hususun, planımızın Dualite 
imkânını oluşturmuş olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:230) 

*** 

 Kıyam etmek; zaman enerjisi dualiteye 
hayatiyet verirken, dualite’nin ise, enerji 
üzerindeki etkisini, Tabi Kılınma şeklinde 
belirgin hale getirmiş olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:230) 

*** 

 Kıyam etmek; varlıkların, varlıklara; 
varlıkların, kendilerine Tabi olduklarının; 
münferit hiçbir şeyin olmadığının; dolaylı 
olarak veya doğrudan, her şey, her şeyin 
sebebini ve sonucunu oluşturmakta 
olduğunun; bağımsız zannettiğimiz bir 
bağımlılığın içerisinde gidişatımızı 
sürdürmekte olduğumuzun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:230) 

*** 

 Kıyam etmek; burulan enerji’nin, 
illüzyonun baş müsebbibi olduğunun; 
sürekli, kaygan ve kaba olan zemin ile 
mükemmel kombinasyonlar meydana 
getirmekte olduğunun; Kapalı Devre 
Tedrisine Tabi olan bizlerin, seçimini 
yaptığımız bu tarzın, şu an, en koyu 
devrelerini yaşamakta olduğumuzun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:230) 

*** 

 Kıyam etmek; enerji’nin, hem çok hızlı 
ilerlerken, bir taraftan da çok kuvvetli 
frenler sıkarak gidişatı ağırlaştırmakta 
olduğunun; ne aşırı gidişe uyum 
sağlayabiliyor olduğumuzun, ne de sıkılan 
frenlerin üzerimizde yarattığı basıncın 
baskısından kurtulabiliyor olduğumuzun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:230) 

*** 

 Kıyam etmek; zaman enerjisi’nin, 
tamamen varlığın kendisi olup; içerisine 
ayrı bir şeymiş gibi girdiği, yaratmış olduğu 
kendi illüzyonu olduğunun; enerji’nin, 
enkarnasyon alanına dalış tabiatına uygun 
olarak yani burulma hasebiyle, sürekli bu 
özelliğine bağlı hareket eder olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:230) 

*** 

 Kıyam etmek; bütün faaliyetlerin, ayrılığı 
bir etmeye doğru olduğunun; oysaki 
anlayışlarımızın, tam tersi istikameti 
göstermekte olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:230) 

*** 

 Kıyam etmek; ayrılık illüzyonunu fark 
etmeye başlayan varlıkların, idrake doğru 
ilerlerlerken, önce, yayıldıkları satıh 
üzerindeki benzer titreşimleri fark edecek 
olduklarının; bu fark edişin, onlara 
beslenme imkânı tanıyacak olduğunun 
yani güçsüz titreşimleri kendilerine çekerek 
bünyelerinde toplamak, güçlülerle ise, 
birleşimler yaratmak şeklinde olacak 
olduğunun; bu sayede, Yeni Zaman Tesir 
Alanları’nın ortaya çıkacak olduğunun; 
bunun da, yeni titreşim sahaları demek 
olduğunun ki maddeye olan tesirinden 
dolayı madde üzerinde de farklı bir titreşim 
sahası yaratacak olduğunun; Dünya 
hayatımızı daha az detaylı, daha sade bir 
görünüm içerisine sokacak olanın bu 
durum olduğunun; bundan sonraki 
safhanın, illüzyonun, bu skalaya ait 
illüzyonun aralanacağı ve bizlere, bizleri, 
kapalı devreye ait özelliğimizi anlatacak 
safha olacak olduğunun; vermiş 
olduğumuz taahhütlerimizi öğrenecek 
olduğumuzun; bunları bilmeden güç 
kapsamımızı tespit edemez olduğumuzun; 
güç kapsamımızı tespit etmeden, bu kapalı 
devrenin dışına çıkamaz olduğumuzun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:230) 

*** 
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 Kıyam etmek; henüz, Dünya Beşer 

Realitesi’nin, Gençlik Safhasını yaşamakta 
olduğunun; bizlere yapılmakta olan tedrisin 
amacının, üst realitemiz olan olgunluğa 
geçişi temin için olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:230) 

*** 

 Kıyam etmek; aynı Dünya’nın aynı titreşim 
seviyesinin olgunluk realitesini 
yaşayamayan varlıkların üst titreşime 
enkarne olma hakkını, üst titreşime sahip 
olan varlıklarla bir bütün olma şeklinde 
elde edebilecek olduklarının; bu seviyede, 

ayna, dekor ve vesile kılınan tiplemelerle 
karşı karşıya gelemeyecek olduğumuzun 
ve bu manadaki Zaman Tesir Alanlarının 
da olmayacak olduğunun; beden sayısının 
daha az olacak olduğunun; fakat 
varlıkların, salt zaman dilimleriyle enkarne 
oldukları için, mesafenin hükmüne 
girmeyecek olduklarının; zuhurat’ın, 
kendiliğinden olmayıp iradi bir şekilde 
devam etmekte olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:230) 

*** 

 

 
---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (31)--------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

“Üzerinizde oluşturduğu titreşimin 
frekans yüksekliği, hissedenler tarafından bir 
yangın şeklinde görülmektedir...” 

Biz de, yangını hissedenleriz veya 
kaçacak olanlarız... 

“Her şeye rağmen bazılarınız da;” neye 
rağmen?.. Dünya’ya, algılamasının açıklığa 
kavuşmasına böyle bir bilgi alanında orijinal ve 
direkt bilgi ile muhatap olmasına rağmen birçok 
acıları aşmış olmasına rağmen, “elden 
geldiğince titreşimleri sakinleştirme hevesi 
gütmektedir...” Yani zihnine bir çomak 
sokuluyor, bilgi sokuluyor… Şu an hepinizin 
zihnine sokulan şu bilgi gibi karmakarışık 
oluyoruz… Doğduğumuzdan beri bize yüklenmiş 
olan, anne, baba empozisyonları, etik kurallar, 
toplum empozisyonları, inanç kurumlarının 
yüklediği kirlilikler, ne varsa hepsini şimdi 
karıştırıyoruz...  

Hepimizin zihni allak bullak oluyor... 
Dinleri bu hale sokan, zihin kirlilikleridir... 
Dinlerin orijinalitesi, bu zihin kirliliği ile bakmadan 
önceki hali, mükemmeldir... Hepsinin kaynağı 
aynıdır… Bütün dinler, ihtiyaçları, zamanında ve 
mekânında en mükemmel bir şekilde karşılamak 
üzere programlamış bilgi kümeleridir… Ama 
zihni kirlilikler ve zihinlerin baktığı gözlerin 
görebildiği kadarı ile dinler, bugün bu hale 
gelmiştir... Bu nedenle, aynı merkezden, aynı 
ilahi mesajların ifade bulduğu dinler, insanlara 
birleşmekten ziyade bölünmeyi temin 
etmektedir… Sevgiden çok sevgisizliği 

oluşturmaktadır... Ayrıcalılık hisleri veren tarza 
bürünmüştür... Bu dinin kusuru mu..? Hayır, 
değil... Dine bakan gözlerin kusurudur bunlar… 
O gözlerin bakmasına sebep olan zihin kirliliğinin 
kusurudur... Bir inisiyasyon sahasında, Merkez 
Yüce Plan tebliğlerine dayalı olarak söylüyorum; 
“İktidar, itibar, bireysellik varsa, o 
inisiyasyon sahası inisiyasyon sahası 
değildir...” Ben burada, naçizane sizlere bir 
şeyler sunmak görevi ile buraya geldiysem ve 
benim zihnimde, bir noktanın iktidarının sahibi 
olmak ve bu iktidarı elden kaybetmemek, bir 
itibar beklentisi içerisinde olmak ve bu itibar 
peşinde koşmak varsa dolayısıyla bireysellik 
varsa, burası inisiyasyon sahası olmaz... Bu 
vasıflarla benim bir bilgiyi aktarmam mümkün 
değildir... 

Dinler, bu üç kusuru içeren aracı kişilerin 
elinde bu hale gelmiştir… Orijinalitesinde dinler 
böyle değildir... İslam’ın, Hıristiyanlığın özüne, 
Museviliğin özüne yani Hz. Musa, Hz. İsa, ve 
son olarak Hz. Muhammed peygamberler 
aracılığı ile gelmiş bilgilerin özüne inilebilse, 
muhteşem… Bunlara inenler var ama bu bilgiler 
nedense insanlara sunulmuyor… İnsanların 
çoğunluğu, rehavet içerisinde, zihin kirliliği 
içerisinde, sadece ödül ve ceza peşinde koşarak 
bir dinle temas içerisinde... Yani Yaradan’ına 
korku ile yaklaşıyor… Korku devrede ise, sevgi 
enerjisi kendini geri çeker… İnsanlar bunu niçin 
yapıyorlar..? Gidiyor hocaya, ben cennete nasıl 
giderim çünkü cennete gitmenin cazibesi onun 
dinle temasını sağlıyor… Biri bir vaatte 
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bulunmuş, o vaade ben nasıl mazhar olurum..? 
Cennet nasıldır..? Huri’si, ırmakları, ağaç 
gölgeleri, diğer dünyasal nimetleri ne 
durumda..? Tamamen nefsi donanımlarımızın 
taleplerini karşılayıcı şekle döndürülmüş bir 
cennet sunulmuş… Tamamen nefsi taleplere 
yönelik vaatler... Dolayısıyla bu insan, dinin 
özünde saklı olan ve büyük sorumluluklar getirici 
ışık bilgiden kaçıyor… Oradaki incelikleri 
kaldıracak gücü yok… Sadece cehennemden 
kaçarak cennete gideyim maksadında… İşte bu 
şeklide dinle temas kuruyor insanlar… Hiçbir 
bilgi yükünün sorumluluğuna girmeden cennet 
vaadi ve cehennem korkusu ile bir ömür 
geçiriyor... 

“Her şeye rağmen bazılarınız da elden 
geldiğince titreşimleri sakinleştirmek hevesi 
gütmektedir…” yani size kadar gelmiş olan bir 
bilginin tesirini hafifletici yoldasınız diyor... Ve 
hakikaten dinleri temsil eden yetkililerin 
çoğunluğu da özellikle de hafifletiyorlar ki 
insanlara öyle ulaşsınlar diye... Bir tebligatta 
diyor ki: 

“Şu devre bir tek ışığın yanmasına 
muhtaciyet duyulan bir devredir...” 

Bir insanın Rabbi yolundaki bir ışık, bir 
anlayış edinmesi, bir idrak oluşturması demek... 
Bize kusurlu gelen hiçbir varlık özelliği kusurlu 
değildir, tam Rabbin istediği gibidir... Özellikle 
köreltilmiş, sağır edilmiş olanlar niçin varlar, o 
sonsuz olan Rahman ve Rahim olan istese 
düzeltemez mi..? 

Her durdurulan salınım yani her bilgiden 
kaçış, işin kolayına kaçış, manevi kaçamak, zoru 
fark ettiği için kolayda kalmak… Her durdurulan 
salınım, yerini bir indifaa terk ediyor... Yani bu 
bilgilerle muhatap olduktan sonra, ben bunları 
basitleştireyim, geri çekeyim, bu benim 
yapabileceğim şey değil diyerek bu bilgilerin 
yüklediği sorumluluktan kaçan haline girersek, 
indifaa maruz kalacağımızı vurguluyor... 
Yüreğimizde öyle bir acı, öyle bir indifa meydana 
gelecek ki, o zaman duramayacağız... Varlığınızı 
bu bilgiler karşısında bastırmayın, çekimser 
kalmayın diyor... Madem muhatap oldunuz dalın 
içine diyor... 

“Yaratılmış olan mesafeler ise, o denli 
büyümektedir...” Yani varlığın orijinalitesiyle, 
Rabbi ile arasındaki mesafe de büyümektedir, 
açılmaktadır diyor... Varlığın kendi ile arasındaki 

mesafe açılıyor... Bir ben var benden içeri… O 
dıştaki benle içteki benin arası açılıyor bu 
salınımları durdurma gayreti içinde olanlar için 
yani varlık özünden uzaklaşıyor... Varlık 
maddeleşiyor, seviye kaybediyor... 

“Bu mesafenin açıklığı, ürkütücü 
boyutlara ulaşma eğilimini daimi olarak 
göstermekte...” Yani tasvip edilmeyen hal... 

“Sizler ise, yatay tesirlerin cazibesine 
ve itelemesine kanarak, destekler tarzınızı 
devam ettirmektesiniz...” Yani maddenin 
üzerinizdeki güdümünü kontrol altına 
almazsanız, madde sizi aşağı çekiyor ve 
özünüzle bağınızı gittikçe koparıyor... Bu 
noktada sert eprövler yani gelen tesirin 
salınımından kaçmaması için ona gereken 
eprövler geliyor... 

Herkesin yüreğinde ateş yanıyor… 
Eprövler, bilginin uzağına düşmeye çalışmak, 
onu göz ardı edip de sakin ve rehavet içinde 
hayatın elden kaçmasına sebep vermemek için, 
özellikle mesafelerin açılmasını önlemek için 
veriliyor... 

Burada, kanma meselesi var… Zaafı 
ifade ediyor... Kendini bilmenin en önemli 
teşhisleri, nefsin tanınması değildir… Nefsi 
tanıyamayız biz, böyle bir bilginin kendini bilme 
yönünde hiç fayda sağlamadığını ben 15 yıldır 
izliyorum... Egona sahip ol, nefsine hâkim ol 
demekle kişinin kendini bilemediğini fark ettim... 
Öfkene hâkim olacaksın, bu lafla yürümüyor... 
30 senedir bunları söyleyen adamların öfkelerine 
sahip olamadığını, nefsine hâkim olamadığını 
gördüm... Zaaflarımızı bilmeliyiz, işin sırrı 
burada... 

Benim öfkeme sahip olmam için, o öfkeyi 
meydana getiren zayıf noktaları teşhis etmem 
lazım... Biri bana kişiliğime laf ediyor veya başka 
bir şeye laf ediyor, öfkelenmiyorum, ondan sonra 
geliyor mesleğime laf ediyor öfkeleniyorum... 
Peki, sen son derece sakin, her hakarete boyun 
eğiyorsun da, zaaf noktan mesleğin... Zaafların, 
zayıf noktaların tek nedeni korkularımızdır... Bizi, 
nefsanî seviyede baş edemediğimiz olgularla 
baş başa bırakan korkularımızdır... 

Zaaf noktasını yakalarsa yani benim 
mesleğime karşı bir zaafım var diyerek teşhis 
ederse, zaafı yakalamıştır… O zaaf, artık onun 
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için sönümlenmeye, o varlık üzerindeki etkisini 
yok etmeye başlamıştır... Tebligat ifadesi: 

“Fark etmediğiniz bir şeyin 
üzerinizdeki etkisini kaldıramazsınız…” 

Onun için bizim yapacağımız şey; 
Öfkemizi yakalamak tabii ki çok önemli… Ama 
beni hangi zaafımdan vurdu da ortaya çıktı bu 
öfke meselesi çok önemli… Zaaf noktam 
nedir..? Onu yakaladığınızda başka bir çabaya 
gerek yoktur fark ettiğiniz anda ama bu fark ediş 
bir süreç ister… Öyle ben anladım, mesleğime 
çok önem veriyorum veya aileme çok önem 
veriyorum falan değil… Onu işleyeceksiniz, 
tefekkür edeceksiniz, geceleri uykularınız 
kaçacak, onun üzerinde düşüneceksiniz nasıl 
aşarım, kat ederim, yoluma devam ederim 
diye... 

Buradaki önemli ve hassas nokta, 
mücadele etme bilincinin tuzağına 
düşmemektir… Aşmak, kat etmek, ilerlemek ve 
yola devam etmek bilincini oluşturmak ve 
meseleye bu anlayışla yaklaşmak gerekir… 

“Mücadele, sizler için artık arzu 
edilmeyendir…” 
“Sizler, aşmanın, katetmenin, ilerlemenin 
idrakinde olanlar olmalısınız...” 
“Mücadele, girdaptır…” 
“Artık, mücadelenin, sonu olmayan dipsiz bir 
kuyu olduğunu anlamalısınız...” 

“İsteyeceğiniz güç, katetme gücü olmalıdır…” 
“Aşma, yürüme, ilerleme gücüyle hareket 
etmelisiniz…” 

Bir bağımlılık varsa, özdeşleşme varsa, 
sahiplenme duygusu zaten vardır… O varsa, 
kontrolü elde tutma güdüsü vardır… Bunlar 
varsa, korku vardır... Eğer bir konuda bir korku 
hissediyorsanız, biliniz ki, o korkuya sebep olan 
olguya bağımlısınız siz... Bir korku 
yakaladıysanız, bilin ki, o konuya 
özdeşleşmişsinizdir... Bağımlılığınızı teşhis 
etmediğiniz sürece, korkudan kurtulamazsınız... 

Korkunun da skalası var... Korku, bize 
bağımlılık programının gereği olarak verilmiştir... 
Ben bedenime belirli dozda bağımlı olmalıyım ki, 
uçurumun kenarına geldiğimde aşağı düşmek 
gibi istemediğim durumu yaratmayayım… Bu 
nedenle bana, bedenime bir bağımlılık 
verilmiştir… Uçurumun kenarına geldiğimde 

korku hissederim... Uçurumun kenarına yaklaşıp 
da hiç korku hissetmemek hastalıktır... Ama 
uçuruma 30 metre mesafeden eli ayağı kesilip 
sapsarı olan insan da hastalık sahibidir… Bunun 
bir denge unsuru vardır... Onun için hayatımızın 
her anı dengeli hale getirilmeli... Nefis 
kullanılmalı… Kendini tanımak demek: egosunu, 
vicdan değerlerini, korkusunu ve ne zaman 
nefsini ve egosunu devreye sokacağını bilebilen 
hale gelmek demektir... Kendini bilmek, 
egosuzluk, nefsaniyetten tam arınmışlık 
değildir... Kendini bilmek, enkarnasyon 
esnasında ne kadar nefis, ego programı ile 
geldiyse, onu tezahür ettirmek demektir... 

Varlık Dünya yaşamına doğum yolu ile 
geldiğinde, açık şuur varlığı ise, tekâmüle tabi 
olarak açık şuurluluğunu tezahür ettirecek ve 
daha da açığa gidecektir… Bu, tekâmüle tabi 
varlık gurubu demektir... 

Kapalı şuur varlığı ise; biz onları kör ettik, 
sağı ettik denilen varlık gurubudur... Hz. 
Muhammed peygambere uyarı vardır vahiy 
kanalı ile… Bırak onları diye... 

Birde dar şuur vardır… Açık şuur olarak 
Dünya’nın madde âlemine enkarne olup fakat 
yatay tesirlerin cazibesine ve itelemesine 
kanarak maddeyi destekleyen tavrını sürdürüp 
dar şuur haline gelmiş varlık guruplarıdır... Açık 
şuurlu olmasına rağmen maddenin güdümüne 
girmiş varlıklardır bunlar... 

Vesile olanlar, ayna olanlar, dekor olanlar 
kapalı şuurdur… Bunlar, dar şuurluların açık 
şuura geçmesi için kendilerini kaba eprövlere 
feda edenlerdir… Yaşam programları budur… 
Vazifeleri, dar şuura düşmüş olanları açık şuura 
geçirmektir... Bizi duygu açısından zedeliyor 
ama bunun adı çomak sokmaktır… 

Rabbin akılla algılanamayacağını 
biliyoruz… Rabbin ışığına, bilgisine ulaşmak 
akılla olmaz... Aklınızı, duygularınızı, nefsinizi 
atın bir kenara… O zaman önünüze çıkan 
programa göre; binlerce beşerin, bir adet açık 
şuurlunun ışığını yakmak için heba olmasının hiç 
sakıncası yoktur... Dünya beşeriyeti bir tek varlık 
olarak algılandığı anda, bütün sistemin neye 
hizmet ettiğini anlayabiliriz... Eğer Dünya 
beşeriyeti içerisinde, bir siklüs boyu bir tek varlık 
istenilen şuura varacaksa, Dünya beşeriyetinin 
diğer hepsinin onun adına heba edilmesi Rabbin 
programına dâhildir… Ama atak yapan o tek 
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varlık, bütün beşeriyeti temsilen atak yapacağı 
için heba oldu sayılmaz... Bu durum, duygusal 
yaklaşımlarla çözülmez… 

Dünya beşeriyeti tek bir platforma 
gelemez, gelmeyecektir de… Bu, Dünya 
okulunun tedris prosesine aykırıdır... Sevgi’de 
birlik olacak mıdır..? Hayır... Galaktik sistemin 
başka okullarda böyle çeşitleme yoktur... 

Duygu mekanizmasının baskın etkisidir 
bu... Ciddi bir duygu tahakkümünün, duygu 
esaretinin etkisi altındayız… Duygu olmasa 
madde ile veya madde ötesi ile ilişki 
kuramayız… Biz bunu negatife düşürürüz… 
Duygusallık negatiftir… Ve biz bunu maharet 
zannederiz... Duygu, duyarlılık şeklinde bizden 
beklenir... Duygusallık, ağlama, zırlama, bütün 
zaaflar beşeriyetin donanımı… Bunu fark edip 
az ağlayarak, duygusallıktan duyarlılığa 
çıkmamız lazım... Duyguları duyarlılık 
seviyesinde kullanırsak manalı... Ölenlere karşı 
duyarsız kalmak değil, ağlamak da değil, duyarlı 
olmak gerek... Ne mana ifade ediyor..? Bu 
insanların özelliği nedir..? Neyi anlamaya 
çalışıyorlar..? Neyi çekiyorlar..? Ben onların 
yerinde olsam ne yaparım?.. deyip duyarlı 
enformasyonlar elde etmek ve idrake gitmek 
lazım... Rabbimiz bizden bunu bekliyor... 
Ağlayan bir insanın ağladığı konular üzerinde 
yapacağı hiçbir şey yok... Zaten yapamaz ve 
ağlamasının da büyük bir yüzdesi kendisinin 
güvenlik standartlarının sarsılma ihtimalidir… 
Sizin için ağlayan dostlarınızı inceleyin… 
Görürsünüz; şükürler olsun ben öyle değilim 
diye düşünür, ben olsam ne yaparım diye 
ağlarlar... Kendi korkularını sizin adınıza 
kullanıyorlar... 

Doğum ve ölüm her varlık için aynı şeyi 
ifade eder… Hakikattir... Doğmak ve ölmek çok 

ciddi programlarla ve şaşmaz programlarla 
donatılmış bir olgudur… Çünkü hakikat bilgi 
olduğu için Rabbin eli üzerindedir... Tesadüfî, 
gelişigüzellikle, rasgelelikle bağdaşması 
mümkün değildir... Bu seviyede, gerek doğar 
doğmaz ölen veya ceninken ölen her seviyedeki 
doğum ve ölümler Rabbin programı dâhilinde 
olup asla rasgelelikle ilgisi olmayan olgulardır... 

Varlığının reşitliği elde etmiş olan 
iradesini, seçme özgürlüğü yasası ile 
kullanabilme becerisine sahip olmuş bir insanın 
intihar etmesinin programı farklı ele alınmalıdır... 

Daha henüz doğmadan anne rahminde 
bir varlığın ölümü ise, seçme özgürlüğü yasasını 
kullanacak becerisi olmadığı için tam bir Rabbin 
programı ile olur… Bu ölümün, o ölümle temas 
eden her varlığa çeşitli seviyelerde bilgi sunma 
gibi bir programı vardır… O ölen cenininin ruhsal 
müessiriyeti olarak, ruh varlığının bir deneyimi 
olarak çok faydası vardır… Onu deneyimliyor… 

Biz de, milyonlarca kez gidip gelmiş, 
reenkarnasyon dediğimiz, bir bedeni kullanır 
gider, öteki bedeni kullanır geliriz… Bizler de 
ana rahminde ölmüş veya yeni doğup ölmüş 
olabiliriz... İntihar etmiş olamayız çünkü onun 
ceremesi, karmik yükü kolay atlatılan bir mevzu 
değildir... Varlık hayat planına almıştır, intihar 
edecektir ama etmeme imkânı da elinde 
olmasına rağmen intihar eder o... Bu hayat 
planına aldı diye karmasından muaf değildir... 
Hitler’in hayat planına alarak gelerek işlediği 
cürümlerin sonucunu hala çekmesi gibi... Hala 
Astral’de karantinada olduğu söyleniyor... 
Negatif birikimlerini beşeri astrale yaymaması 
için bloke edilmiş varlıktır... Yoksa o karmanın 
negatif yükü bütün beşeriyetin şu anki faaliyetine 
yayılabilir... (Devam.Edecek) 

 

-------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (37) ------------------------------ 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Bilgi ile varlık ilişkisi konusunda bu hafta 
bir deneyimi olan var mı..? Galiba kimse yok… 
Deneyimsiz bir hafta mı geçti..? Eprövsüz mü 
geçti, yazık... Muhammed peygamber şimdi 
burada olsaydı, hepimizi bir ele alırdı ki; “Bir 
günü bir gününe eşit olanın vay haline “ derdi… 
Olsun belki de böyle değil de, biz farkında 
değiliz... 

“Acayip bir vasıtanın esiri olarak eğer 
kendinizi görebiliyorsanız, biliniz ki, o vasıta 
sizin için hayrı ifade etmemektedir...” 
“Hayır, açık seçik sarih bir şekilde 
görünendir...” 
“Sizleri sürükleyen sel bulanık olabilir, 
göremediğiniz suyla yıkanmak zorunda 
kalabilirsiniz...” 
“Derhal toparlanınız, suyu berraklaştırmak 
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elinizdedir...” 
“Eğer sahibi olduğunuz bilgiye layıkıyla 
köprü vazifesi görebiliyorsanız yani geliş 
noktası ile ulaşılması gereken yer arasında 
geçit görevi görebiliyorsanız, bilgi enerjisi 
için en güzel iletkenlik vazifesini yerine 
getirebiliyorsunuz demektir... İyi bir iletken 
olabilmek için ise, enerji hissedildiği andan 
itibaren derhal gereken ihtimamı göstermek 
icap etmektedir... Enerjiyi tam maması ile 
özümseyebilmeli ve ona adeta kendi özelliği 
ile yataklık edebilmelisiniz... Akışkanlığı bu 
sayede son derece imkânlı hale 
getirebilirsiniz... Sizler için sorun akışkanlığı 
temin edememekten kaynaklanmaktadır... 
Üzerinizdeki sertleşmiş kabuklarınız enerjinin 
tesiri esnasında en kalın yerlerinden 
kanamakta ve sizleri ıstıraba boğmaktadır... 
Dünya hayatınız içerisinde ıstırap son derece 
çeşitlilik arz etmektedir... Sizi çembere alıp 
daraltan ve kısırlaştıranlar, gerileme 
kaydettirenler, devamlı bir şekilde 
mevcudiyetini koruyarak sizlerle birlikte olan 
varlıklara da ayak bağı olanlar, sizler vasıtası 
ile maddeye yansıyarak onun gelişimine de 
mani olanlar...” 

“Maddenin yoğun neşriyatı 
neticesinde tekrar dalgalar halinde yayılarak 
tesiri bambaşka hale getiren durumlar da 
vardır... Bu özel vaziyet varlıkların sebebini 
anlayamadıkları sıkıcı mekân tesirlerine 
dönüşmektedir... Maddenin göstermiş 
olduğu bu durum, yankılanmalar halinde 
büyümekte ve alandan alana yansımaktadır... 
Alanlar, orijinalitelerini koruyabilmek 
savaşını daima vermek zorundadırlar... Zira 
devamlı tesir altında olmalarından dolayı 
kendilerindeki değişimin farkında 
olamayabilirler... Eğer zedeleyici tesirlere 
maruz kalıyorlar ise, derhal savunma 
mekanizmaları devreye girer... Kendilerinin 
göstermiş olduğu ceht daima geçerli olan ve 
yararlı olandır... İmkânların durumu ve 
koşulların zorluğu hiç önem arz 
etmemektedir... Önemli olan, varlığın durum 
karşısında göstermiş olduğu halet ve sarf 
ettiği çabadır…” 

Bu akşam böyle bir nasibimiz çıktı… 
Umarım ki, bir hafta işte eprövsüz geçtiğini 
varsaydık, aslında böyle bir şey yoktur... Bizim 
mutlaka çalışmalar esnasında aldığımız bilginin 

derhal büyük bir ivedilikle, hemen ertesi sabah 
hatta o gece eve giderken bile mutlaka bütün 
bedenlerimizde sirkülasyona tabi tutulması 
ihtiyacı vardır... Eğer bir bilgi bütün 
bedenlerimizde sirkülasyona sunulamıyorsa, 
varlığın o bilgi il bütünleşmesi mümkün değildir... 
Bilgiyi almak, onu kabullenmek, onu bütün 
bedenlerde sirküle edip idrak etmek ve 
sindirmek yani şuur sahasına damlatmak çok 
önemli mekanizmaların bizlere sunduğu 
imkânlardır… Fakat bu imkânlardan 
yararlanmanın tek yolu, varlığın bireysel bir ceht 
içerisinde olmasıdır... Eğer varlık bu niyet, bu 
maksat ve bu hedef içerisinde olmazsa ve 
samimi bir şekilde bu cehti koymazsa, bilginin 
varlık ile teması sadece tasavvuftaki ifadesi ile 
ilmen yakin olmaktır... Yani sadece entelektüel 
seviyede, ilmi bir birikim tesisi şeklindedir... 
Bizlerin, bu saatten sonra, bu zamansızlık içinde 
ve kısa bir süre sonra da mekânsızlığın ona 
katılacağı bu devre sonunun yaşandığı süre 
içerisinde derhal bilgi ile temasımızı ilmen 
yakinlikten ilerilere götürmemiz gerekmektedir… 
Yani varlığın, bütün kapılarını açarak o bilgi ile 
nasıl haşır neşir olurumun yollarını araması 
gerekmektedir... 

Acayip bir vasıtanın esiri olarak eğer 
kendinizi görebiliyorsanız, biliniz ki, o vasıta, 
sizin için hayrı ifade etmemektedir... Şimdi öyle 
bir devreyi yaşamaya başladık ki, öyle bir 
devrenin içerisinde gittikçe yoğunlaşan etkisini 
hissetmeye başladık ki, hissedenler için tabi 
bu... Bu devrenin gereği, artık, oyalanmak 
değildir... Bu devrenin gereği, artık, bocalamak 
değildir... Bu devrenin özelliği, artık, bahaneler 
peşinde koşmak değildir... Bu söylediklerimin, 
tabi sizler için çok sempatik bir anlayış ile 
karşılanmayacağını biliyorum ve bile bile 
söylüyorum... Ve dolayısıyla da bir an önce 
hayrın yakalanma zamanıdır bu zaman... Çünkü 
fizik yasasının devreler boyu hizmet ettiği 
beşeriyet, bilgi ile temasını bu tedriç yasası 
kapsamında yeteri kadar sağlayamamıştır... 

Bir tebliğde, birçoğunuz bilirler, “Bu devre 
beşeri, alması gereken bilginin ancak üçte birini 
almıştır…” denmiştir... Düşünün, yedi sekiz bin 
yıllık bir zaman dilimi içerisinde hiçbir zaman 
bilgiden mahrum edilmeyen beşeriyet, çeşitli 
imkânların devamlı hizmette olduğu bilgi ile 
temas proseslerine rağmen, alması gereken 
bilginin üçte birini almıştır… Ve bir devre sonu 
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düşünün, artık eşiğini aşmak üzere gelmiş olan 
beşeriyet, bu eşik esnasında üçte ikiyi nasıl 
alacak..? Bu üçte biri ancak yedi sekiz bin yılda 
alabilmiş olan beşeriyet, geri kalan üçte ikiyi 
eğer şu önümüzdeki beş on yılda alacaksa, vay 
onun haline... Düşünebiliyor musunuz..? Ne 
kadar sıkı bir bilgi yoğunluğu ile karşılaşacak ki, 
bunu beşeriyetin kaldırmaya hazır olup olmadığı 
konusunda hakikaten çok ciddi endişeler 
taşıyorum ben... Tabii ki bu duygusal bir 
hezeyan, onu da biliyorum… Çünkü her şey bu 
devre içerisinde, bütün devrelerde olduğu gibi, 
tam olması gereken şekilde olacak... Bu 
ifademin de bir hezeyan olduğunu bildirmek 
istiyorum… Tamamen duygusal fakat görüyorum 
ki çok rahat bir tedriç yasasının imkânıyla 
muhatabız… Tedriç yasası, biliyorsunuz, ağır 
ağır ve çok seyrek işleyen zaman enerjisinin 
getirdiği bir imkândır… Ve Yaradan 
mekanizmanın anlaşılamaz sabrının, o 
anlaşılamayacak merhametinin, 
anlaşılamayacak kadar büyük bir himayesi ve 
rahmanlığı altında sunulmuş olan bu tedriç 
yasası artık kaldırılmak üzeredir… Ve kalkmışlık 
vasfına gittikçe bürünmektedir... Bu kalkış 
esnasında artık bizim zaman enerjisinin o 
seyreltik imkânlarını kullanmak fırsatlarının son 
katrelerini yaşıyoruz... Demek ki; çok sıkışık bir 
zaman süreci, süreç burada bizim Merkez Yüce 
Plan tebliğlerinde farklı olduğu için bunu da 
paylaşacağız inşallah, zaman diliminin 
diyeceğim, süreç bambaşka bir şeydir... Ve 
bizler, bu zaman diliminin yani çok sıkışık zaman 
enerji diliminin içine girenler olarak, bizlerin artık 
boş geçen bir anımızın dahi olmamasına özen 
göstermemiz lazım... Yani üç dört günlük bir 
zaman dilimi, bu zaman içerisinde mutlaka 
farkındalık ile buraya taşıyacağımız bir 
deneyimimizin, bir farkındalığımızın olması 
gerek... 

Bakınız, bir yıla yakın, yaklaşık sekiz ayı 
bu on beş gün sonunda dolduracağız... Yararı 
oldu, olmadı, o ayrı bir mevzu, tartışılır, ancak 
çok ciddi seviyede enerji paylaşımlarımız oldu, 
benden size, sizden bana... Bu enerji 
paylaşımları esnasında, bizim, burada enerjimizi 
yenileyici mutlaka bir imkânı yakalamış olması 
lazım... Eğer bu imkân yakalanmamışsa, bunun 
sorumlusu tamamen bireysel varlığımızdır... 
Yani yepyeni bir enerjinin eski enerji ile yer 
değişimine müsaade etmediğimizden 
kaynaklanan bir kusurdur bu... Eğer biz mevcut 

ve kullanmış olduğumuz ve bizi bu güne kadar 
taşımış olan o rahmeti, ben ona şimdi eski enerji 
diyeceğim, buna yeni enerji dediğimize göre, 
anlaşılsın diye... Bizi bu güne getirmiş olan eski 
enerjilerimizin varlığımızdan salıverilmesi veya 
uzaklaştırılması veya iplerinin salıverilmesi 
şeklindeki faaliyeti yapmadıysak, yeni enerjinin 
varlığımız ile teması mümkün olamayacaktır... 
İşte bu salıverilme eylemi, salıverilme gerekliliği 
öylesine önem arz ediyor ki, devre sonunun 
ıstırabını oluşturacak olan, devre sonunun acılı 
olmasını gerçekleştirecek olan bu husustur… 

Yani bizde mevcut olan ve yıllarca 
oturmuş olan ve bizim sanki varlığımızın 
kaçınılmaz parçası haline gelmiş olan tüm bizi 
bu güne getirenleri salıvermemiz lazım, 
varlığımızdan uzaklaştırmamız lazım... İşte 
bunun adına sadeleşme diyoruz... Eğer biz 
bunları salıvermezsek, bunun adına 
üzerimizdeki sertleşmiş kabuklarınız diye ifade 
ettiği vasıf geliyor... Ve bizlerin devre sonu beşer 
olarak en çok üzerinde önemle durmamız 
gereken konunun bu varlığımızdan bizi bugüne 
kadar getirmiş ve işlevini yapmış ve artık bundan 
sonra bizi daha fazla ileri taşıma yetisini yitirmiş 
olan tüm enerjilerimizin varlığımızdan 
uzaklaştırılması prosesi çok önemlidir... 

Bu prosesi, bu operasyonu, bu çok 
önemli eylemi ki bunun adına kendini bilme 
çalışması denir… Ama ben artık kendini bilme 
çalışmasını bile bu devre sonunun bilgisine ve 
inisiyasyonuna sokmak bile istemiyorum... Belki 
de önümüzdeki kış başlayacak olan devre 
sonunun hazırlık çalışmasına kendini bilme 
sözünün ben kabalığını sokmak bile 
istemiyorum... Artık biz hala efendim ben dün 
biriyle karşılaştım, çok öfkelendim, ona içimden 
gırtlağını sıkmak duyguları geldi ama kendimi 
frenledim, bu kendini bilmek mi..? Bunların artık, 
bizim için çok yabancı, çok gerilerde kalmış 
olması gerekir… Böyle bir uçan balon veya 
uçurtma düşünün, bütün ipini, makaranızda ne 
kadar ip varsa ki, her varlığın makarasının ipi 
farklıdır, kendi gelişim düzeyine göre, salıverin 
gitsin... 

Bizim artık mevzuumuz dahilinde bile 
olmaması lazım birinin gırtlağını sıkmakmış, 
birinin öfke ile üzerine saldırmakmış, öldüresiye 
vs. bizim artık, bırakın alanı, bu alanın kuruluş 
sebebi olan devre sonu zaman dilimi içerisinde 
bunları sokmanın dahi benim için son derece 
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kabalık olduğu ve rezonans bozukluğu 
getireceği düşüncesindeyim... Salın, gitsin, 
bırakınız onlar uzaklaşsın... Eğer bunu 
beceremiyorsak, salamadığımız bu değerlerin 
yani bir tür kendini bilmeye engel olan 
vasıflarımızın, kendimizden 
uzaklaştıramadığımız vasıfların, bizim yepyeni 
bir enerji ile muhatap olmamıza, yepyeni bir 
enerji ile devre sonunun hazır varlığı haline 
gelmemize imkân, ihtimal yoktur... 

Bakınız, acayip bir vasıtanın esiri olarak 
eğer kendinizi görebiliyorsanız, ben artık bu 
acayip vasıtanın esiri olmak kavramını artık 
varlığımızla rezonans temin etmeyen her türlü 
dünyasal değere kapılmışlık olarak alıyorum... 
Yani bu nasıl bir şey, efendim ben hayat 
içerisindeki şu anda en fazla aktif olan devre 
sonunun da gereği olarak bilhassa aktive edilmiş 
olan dünyasal ve bizi maddenin kabalık 
seviyesine doğru çekici girdapları olan maddi 
kesafetin cazibe odakları, girdapları... Eğer 
bunlar üzerinde bir farkındalık elde ediyorsak ve 
acayip bir vasıtanın esiri olarak kendimizi 
gördüğümüz bir hissiyat içerisine giriyorsak, bu 
dünyasal bir faaliyetin benim üzerimdeki 
hissiyatı olabilir… Ben garip bir vasıtanın esiri 
olarak bir hissiyata girdim diyorsanız ve bunu 
zerre kadar hissediyorsanız, o noktada şunu 
bilmemizi tavsiye ediyor tebliğ; “Biliniz ki o vasıta 
sizin için hayrı ifade etmemektedir...” Hiç içinizde 
özel hayatı içerisinde kendini acayip bir 
vasıtanın esiri olarak gören var mı..? Yani 
bundan ne anlıyoruz..? Acayip dediği, benim 
varlığımla rezone olmuyor, benim varlığımın 
hoşlanarak yapmadığı bir şey, benim varlığımın 
bir iç sevinç, bir iç ferahlık, mutluluk, huzur 
duymadan yaptığı bir iş... Hiç böyle bir şey var 
mı zihninizi bir tarayın bakalım... 

Şimdi, acayip bir vasıtanın esiri olarak 
görmek, yapılan işin acayip olduğu meselesi 
değildir... Şimdi bu arkadaşımız iş yerinde, her 
neyse bir organizasyon, kuruluş içerisinde o iş 
yerine ait bir takım ilkeleri uyguluyor... Bunlar 
hiçbir zaman genel ilkeler açısından yani Dünya 
yasaları, Dünya’nın iş kanunları, Dünya’nın iş 
icapları, hukuki, sosyal, kültürel vs. bir takım 
kabuller dâhilinde acayip değildir… Ama bu 
arkadaşımıza acayip olduğu hissini uyandırdığı 
anda, mesele yapılan işin acayipliği değil, 
arkadaşımızın varlığı ile o işin birlikteliğinin 
meydana getirdiği çok özel bir o varlığa ait bir 

husustur... Dolayısıyla acayip bir vasıtanın esiri 
olarak eğer kendinizi görebiliyorsanız, 
rölativiteye tabi o varlığı ilgilendiren bir 
problemin, bir aşılması gereken, altından 
kalkılması gereken bir hususun ifadesidir... 
Yoksa o işin, yerinde muhatap olunan o 
konunun acayipliği değildir... O konunun, o 
temas eden varlık açısından acayip olarak 
algılanması meselesidir... Burada sorun, yapılan 
dünyasal işin sorunu değildir… Varlığın öyle bir 
iş ile yan yana duruşunun sorunudur bu... 
Hemen beşeri zihin şuna başvuracaktır… 
Savunma, tevil, diğer adı da yalan mekanizması 
yani kendi kendimizi kandırma mekanizması, 
hemen devreye girecektir… Diyecek ki, aman 
efendim bunun nesi acayip, adam bir iş sahibi, 
belki bir fabrika, atölye, o atölyede tabii ki 
yöneten ile yönetilen böylesine bir takın 
kuralların uygulanması için baskılar şeklinde, vs. 
metotlar şeklinde yönetme adına bunu yapması 
acayip değildir… Ama onu uygulayan varlığın o 
durum ile teması, o varlık için acayip 
hissediliyorsa, mutlaka diyor o noktada biliniz ki 
sizin için hayrı ifade etmemektedir... 

İşte arkadaşımızın içinde eğer bu hissiyat 
varsa, tebliğ diyor ki, o içinde bulunduğunuz ve 
kendinizi kaptırdığınız Dünya icabı olarak kabul 
edilen o koşullar içerisinde durumunuz sizin için 
hayrı ifade etmemektedir... Biliniz ki o vasıta, 
yani şu anda dünyasal gereklilik olarak 
yaptığımız vasıta, iş yerindeki durumu, işi ile 
varlığı arasındaki ilişki, bir vasıta olarak, o vasıta 
sizin için hayrı ifade etmemektedir... 

Peki o zaman Hayr nedir..? Bunun limiti, 
varlığın tamamen varlık gelişimi ve farkındalık 
düzeyinin tezahür edişi ile alakalı birçok faktörü 
birbiri ile bağlayan kombine bir durumdur... Yani 
burada tamamen kararı verecek olan, varlığın 
samimi olarak varlığını var etmek çabasını 
ortaya koymasıdır... 

Şimdi bakınız, bir eprövün varlık ile 
temas etmesi, mutlaka varlığın ihtiyacı olan bir 
bilginin o varlık tarafından açığa çıkartılıp 
tatbikata sunulması ve bunun sonucunda 
yepyeni bir bilgi ile varlığın kendine bir idrak, 
daha iri bir idrak yani küçük a, büyük A olsun 
şeklindedir... Şimdi her varlık, yaşadığı eprövden 
çıkaracağı bilgi, yine o varlığın gelişim düzeyine 
bağlı olarak durum gösterir... Bu ne demektir..? 
Taşıyamayacağı yük varlığa vurulmaz... Bu 
demek değildir ki, efendim bu varlık çok güçlü, 
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çok taşıyabilir, yüklen... Diğer varlık, bu 
taşıyamaz, buna zayıf bir epröv verelim şeklinde 
meseleyi ele almamak lazım... Açığa çıkartacağı 
bilgiyi ve deneyimleyip de sonucunu, geldiği 
yere, taahhüdüne bağlı olarak ileteceği olan 
bilgiyi varlık kendi tespit eder... Üst şuur olarak 
düşünün bunu, sakın beşeri şuur olarak ele 
almayın... Beşeri şuur buna itiraz eder… İnkâr 
eder, olur mu öyle saçma şey der, ben kendim 
epröv çağırıp başımı derde mi sokacağım der, 
ben akıllı bir adamım der… Üst şuur kendi tespit 
eder ve varlığın, asıl olan varlığı onun açığa 
çıkartması gereken hayat planını, programını ve 
niçin enkarne olduğunu çok iyi bildiği için, 
varlığın açığa çıkartması gereken bilgiyi de 
bildiği için, o bilgiyi açığa çıkartıcı eprövü 
hazırlar... Ve varlık, aşağıda o yönde harekete 
sevk edilirken, bir yandan da bilgi ona daima 
önünü açıcı yeni eprövler hatta imkânlar da 
açmaya başlar... 

Bakınız, geçen hafta bir cümle 
okumuştum… Bilgi enerjisinin yaklaşımda 
bulunduğu zemin yani varlık yani bilgi enerjisinin 
tepeden, üst şuurdan hedef aldığı varlık aşağıda 
hayatını idame ettirirken, bilgi enerjisinin 
yaklaşımda bulunduğu zemin üzerinde 

yayılabilmesi için önce zemin ile arasındaki bağı 
kurması icap etmektedir... Yani hiçbir zaman 
aşağıdaki şuur ile yukarıdaki şuur kombine 
olmadan bir epröv ile karşılaşmaz... Mutlaka 
aşağıdaki şuur yani bizim durumumuz gelecek 
olana zemin teşkil edip ona en uygun halde 
olmalıdır... 

Şimdi bir epröv bir varlığa geldiğinde, 
istediği kadar kaba olsun, o kabalık varlığın yani 
zemin teşkil eden aşağıdaki varlığın 
duyarsızlığına çok orantılıdır... Onun için der ki, 
size kaba gibi gelebilir ama aşağıdaki varlık o 
kadar duyarsız ki, o size göre kaba gelen epröv 
ona göre son derece az hissedilen de olabilir... 
Şimdi sizin verdiğiniz misalde, benim yüreğim 
hopladı… Allah kimseye böyle bir epröv 
vermesin… Bayan veya erkek hiç önemli değil 
ama umutların bağlandığı, sevgini mümkün 
olduğu kadar fedakârlıklar şeklinde birbirine 
sunulduğu bir ilişkide taraflardan birinin bir 
deneyim adına karşı tarafın bütün değerlerini 
yıkıcı ve onu yok sayıcı bir deneyim yapması 
son derece kaba bir epröv... Fakat şu bir gerçek 
ki, buna muhatap olan varlık, bu durumu, bizim 
bu seviyedeki varlıklar olarak algıladığımız kadar 
şiddetli ve kaba olarak algılamaz... (Devam edecek) 

 

--------------------------------- SEVGİLİ QUAN-YİN DİYOR Kİ; --------------------------------

“Bu arada, Sadakat, sizin için en zor 
sınavdır…’’ 

 

Şefkat’in ve Merhamet’in’ annesi olan 
Sevgili Quan-Yin’in öğretisinde ‘dans’, tüm 
ilişkilerimizin simgesidir… Hayatımızın her anı bir 
danstır... Farkında olsak da olmasak da, sürekli 
olarak, hem fizik boyutta, hem de manevi boyutta 
(zahiri ve batıni âlemde) ilişkiler içindeyizdir… 
Yani dans ederiz… 

Sevgili Quan Yin; yıllardır akıttığı 
bilgileriyle, bu dansın, ne kadar özen istediğini, 
ne kadar zarif ve bilinçli olması gerektiğini 
anlatmıştır… 25.Celse olan 20.Ağustos.2008 
tarihli bu Celse’de ise Sevgili Quan-Yin; daha çok 
karşı cinsle olan ilişkilerimize ışık tutmaktadır… 

“Hayat, Dans’tır…” 

“Bazen kendi kendiniz, bazen 
uygunsuz bir partnerle…” 

“Zaman zaman anne ve çocuk, baba ve 
çocuk, kardeş ve kardeş, birbirleriyle çeşitli 
figürler halinde Dans’lar yaparlar… Fakat 
hiçbirinde bu yaşanan yoktur...” 

“Sürekli, uygun partneri arar 
durursunuz…” 
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“Karmanın en tesirlisi, partnerlerinizle 

yaptığınız Dans’ta gerçekleşir…” 

İşte bu sebeple de, karşı cinsten olan 
‘partnerlerimizle’ yaptığımız dans yani 
kurduğumuz ilişki, azami önem taşır… Yukarıdaki 
cümlenin hemen arkasından şöyle diyor Quan-
Yin: 

“Cinsler, kendi özelliklerine bağlı olan 
teçhizatlarını kullanırken, çok dikkatli 

olmalıdırlar…” 

Buradaki teçhizatlar, bir kadının kadın 
olmasına bağlı olarak, bir erkeğin de erkek 
olmasına bağlı olarak sahip olduğu tüm 
özelliklerdir… Kadının, kadınlığı ile ilgili, erkeğin 
de erkekliği ile ilgili özellikleridir… Bu özellikler 
yalnızca fiziki olmakla kalmaz, onu kadın ya da 
erkek yapan kişilik özelliklerini de içinde taşır… 
Bu özellikleri, Sevgili Quan-Yin’in uyardığı üzere 
‘dikkatle kullanabilmek için’ öncelikle o özelliklerin 
farkındalığını oluşturmak gerekir... Ayrıca, kişinin 
o özellikleri nasıl kullandığının farkındalığını da 
oluşturması gerekir… 

Kişi yaradılıştan ötürü sahip olduğu ve 
cinsiyetine bağlı olan birtakım karakteristik 
özelliklerini, duygularını, fiziki özelliklerini ve 
eğilimlerini ‘dikkatli’ kullanmalıdır… 

Hemen arkasından, bu manada 
Sadakat’in tanımını yapıyor Sevgili Quan-Yin… 

“Sadakat, içinde zaaf barındırmaz…” 
“Sadakat, kutsaldır…” 
“Sadakat, yemindir…” 

Zaaf, Sevgili Quan-Yin’in bizlere akıttığı 
ve insanlığa yol gösteren Bilgi’lerinin içinde yeri 
olmayan bir kavramdır… İnsanlık onurunu bizlere 
hatırlatan ve yaşatma taahhüdünde olan Quan-
Yin; bu onurun Sadakat’le birebir ilgili olduğunu, 
Sadakat’in de zaaf barındırmadığını söylüyor… 
Zaten karşı cins ile olan ilişkimizde yaşadığımız 
her türlü aksaklık, diğer bir ifadeyle ‘danstaki ritim 
bozukluğu,’ Sadakat’in eksikliğinden yani 
zaafların mevcut oluşundandır… ‘Sadakat 
kutsaldır’ diyor Sevgili Quan-Yin… Bu da, 
Sadakat’in, özenle, dikkatle elde tutulması, diğer 
her şeyin üzerine yerleştirilmesi manasına gelir… 
‘Sadakat, Yemindir…’ diyor… Yemin, 
bozulmaz… Sadakat de bozulmaz… 

“Birbirinizle olan, adeta bir Dans zarafetinde 
olması gereken ilişkilerinizi önemseyiniz…” 

“Herkes, herkesin partneri değildir…” 
“Bunu dikkatle hayatınızda gözlemleyiniz…” 

“Zira en derin karmaları bu bölgelerde 
yaşamaktasınız…” 

“Herkes, herkesin partneri değildir…” 
cümlesi, kalpten vuran, Dünya yaşamını 
deneyimlemeye ‘alışmış olduğumuz’ tarzı alt üst 
eden bir cümledir… Nitekim bizler, herkes 
herkesin partneri olabilecekmişçesine birbirimize 
yaklaşmaktayız… Üstelik de en derin karmaları 
bu bölgelerde yaşadığımızı söylüyor Sevgili 
Quan-Yin… 

Sevgili Quan-Yin; ilişkiler, özellikle de 
karşı cinle olan ilişkilerimiz konusunda daha önce 
hiç karşılaşmamız olduğumuz bir anlayışı 
sunmaktadır… Yeni Çağ’ın insanın en önemli 
özelliği, bu konuda arınmış ve temiz olan, zaaf 
barındırmayan, sadakatli insan olması 
olacaktır… 

Hepimize, Yeni Çağ insan prototipini daha 
iyi anlamak, ilişkilerimizde dürüst ve sadakatli 
olmak, dansımızda özenli olmak ve Yeni Çağ’da 
yerimizi alabilmek nasip olsun… 

Bunun için gereken adımları can-ı 
gönülden gerçekleştirmek nasip olsun… 

Sevgili Quan-Yin’in ışığının, Dünya 
insanlığının üzerinden bir an bile eksik 
olmadığını fark edenlerden olmak dileğiyle… 

Yalnızca Şefkat’le ve Sevgi ile yaşamanın ne 
demek olduğunu bizlere anlatan Sevgili Quan-

Yin’in ışığı ile her an yıkanmak dileğiyle… 

Rab’bimizin eli üzerimizden; 
Sesi Kulağımızdan; 

Işığı yolumuzdan eksik olmasın… 

Bunları görenlerden olabilmek… 
Her Zaman Kaya Gibi Sükûnet İçinde ve 

Tamamıyla Merkezlenmiş Olabilmek 
Dileğiyle… 

Şefkat, Huzur ve Sevgi’nin Varlıklarımızı 
Doldurması Dileklerimizle… 
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 BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
 

REİKİ 

I. ve II. Derece İnisiyasyonu 

Bu ay dört arkadaşımız Reiki 1.dereceye 
uyumlandılar… Artık hayatlarına bir şifacı olarak 
devam ediyorlar… 21 gün sonra, arınmalarını 
tamamlamış olacak ve Reiki 2.derece 
inisiyasyonunu ve öğretisini almaya hak 
kazanacaklar… 

Dört arkadaşımız da Reiki 2.dereceye 
uyumlanarak, Reiki ile yaptıkları ruhsal 
yolculuğu bir adım daha öteye taşımış oldular… 
Kendileri Altı ay sonrasında Reiki 3.derece 
eğitimini de alabilirler… 

Reiki’nin Beş Prensibi: 

 

BUGÜN; BANA VERİLEN BÜTÜN NİMETLER 
İÇİN ŞÜKREDİYORUM… 

 
BUGÜN; HİÇBİR ŞEY İÇİN ENDİŞE 

ETMİYORUM… 
 

BUGÜN; HİÇBİR ŞEYE KIZMIYORUM… 
 

BUGÜN; DÜRÜSTÜM… 
 

BUGÜN; BÜTÜN VARLIKLARA KARŞI NAZİK 
VE SAYGILIYIM… 

 

MUCİZE TAŞ ARAGONİT® 

SEMİNERİ 

 

Bu ay tam 119 dostumuz daha 
inisiyasyonu alarak Aragonit ışık varlığı ile 
tanıştılar… Ve boyunlarında Aragonit taşıyan 
binlerce dostumuzun arasına katıldılar… 

Detaylı bilgi için: www.aragonitmucizesi.com 

 

 

 

QUAN-YIN DENEYİMLERİ 

Aşağıda, Magnified Healing Quan-Yin 
uyumlaması alan son grup öğrencilerimizden 
sevgili Atilla Koruyan’ın paylaştıkları yer 
almaktadır: 

Geçen sonbaharda vadiye gelmeden 
önce başlamıştı bazı kıpırdamalar ve kendimi bu 
güzel ailenin bir üyesi olarak hissetmeye 
başlamıştım... Reiki Huzur Vadisi’ndeki atmosfer 
ve enerji bana hiç yabancı gelmemişti… Hepinizi 
sanki çok uzun zamandan beri tanıyor ve ortak 
noktalarımız olduğunu içten hissediyordum… 
Belki sizler de farkında oldunuz, kendimi hiç 
yabancı hissetmedim ve katılmama izin verilen 
toplantılara ve meditasyonlara hiç yabancılık 
çekmeden katıldım… Ama öğreneceğim daha 
çok şey vardı ve başta sevgili Sevgi ve Nurettin 
Ersoy ve daha sonra sevgili Tülay Aydınoğlu ve 
Çimen Çakar’dan çok güzel eğitimler aldım… Ve 
bu öğrendiklerimi kendimle bütünleştirdikçe 
sevgim ve bağlılığım daha da arttı. Quan-Yin 
meditasyonları ve sonunda uyumlanma 

http://www.aragonitmucizesi.com/
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İlerleyen günlerde hem viyolet ateşi ve 

hem de sevgili Quan-Yin'in kozmik görevim ile 
ilgili telkinleri daha net olarak bende yer etmeye 
başladı… Şimdi, ışık beden olabilmenin herkese 
nasip olamayacağını, bunun için özverili ve 
sebatlı olmak gerektiğini biliyorum… Hepinizi 
çok seviyorum… Atilla Koruyan 

aşamasına geldiğimde, bu güzel melekle 
yakınlaşmanın heyecanı bütün bedenimi 
sarmıştı… Ve onun sevgisine layık olabilmek 
için takip etmem gereken yolda hiç hata 
yapmadan ilerlemeye çalışıyordum… Uyumlama 
günü geldiğinde, heyecanım son aşamasına 
gelmişti… Acaba ışık bedene kavuşabilecek 
miydim?.. Gözlerimi kapadım ve o andan 
itibaren kendimi bulutların üzerinde uçuyor gibi 
hissetmeye başladım ama o gün heyecandan 
tam konsantre olamadığımı hissettim… 

Detaylı bilgi için: www.aragonitmucizesi.com 

Kurslar ile ilgili program tarihlerini telefon 
yolu ile vakfımızdan öğrenebilirsiniz. 

 

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