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

İNSAN, BEDENİYLE DARLIKTA 
RUHUYLA SONSUZLUKTADIR… 
Ruh, üstün şuurlu bir varlıktır… 

Sonsuzluktur… 

Biz, daha önce spatyomda (öte alem / 
ahiret alemi) yapmış olduğumuz plana göre 
bedeni inşa ederiz… Ve sonunda insan olarak 
Dünya’ya doğar, yaşamaya başlarız… Ve 
hayatımızın sonunda da, tekrar spatyoma (öte 
aleme / ahiret alemine) doğarız… 

Bizim bu seyahatimizin adı spatyom ya 
da ahiret seyahatidir... Ve arkamızdan artık bir 
ceset haline gelmiş olan bedenimizi teşkil eden 
öbür varlıkların hepsi, kendi seyahatlerine 
başlayacaklardır… 

Yani ölümü yok olma olarak kabul etmek, 
sadece bilgisizlikten ibarettir… Bilge bir insan, 
ölümü, yok olma şeklinde değil, bir tür seyahate 
çıkma şeklinde ele alır… 

Bu arada bedenimizdeki birçok hücrelerin 
yeniden doğuşları söz konusudur… Zaten 
onların, bizim beden kozmosumuzda, tüm 
yaşamımız boyunca, doğuştan spatyom 
yolculuğuna çıkıncaya kadar sürekli olarak 
yeniden doğmuşlardır... 

Bu şuur, ruhun kendi içindeki bilgisidir… 
Dahil olduğu tekamül ortamında bağlanacağı 
bedenlerin nevi’lerine göre, şuurunda daralmalar 
meydana gelir… 

Beşer varlığı olarak adlandırdığımız 
Dünya insanı, ruhi varlığına nispetle çok cüz’i bir 
şuur açıklığına sahiptir… Şuuru dardır, şuuru 
kapalıdır… 

Şuur, bir bilgi tavrı demektir ve şuur, 
beşer hayatının en önemli özelliği, 
sürekliliğidir… Şuur, kendi sınırı içinde olmak 
üzere, kesin bilgi ve sezgisi ile, benliğimiz 

hakkında birçok hatalara meydan vermez… 
Şuurlu kişi, salt maddeciliğe iltifat etmez… 
Sebepler ve sonuçlar zincirinde, kendisinin de 
bir yeri olduğunu bilir… 

Kişinin şuurlu olması, idrak safhasından 
sonra gelir... Tesir aldığımız noktaları görüp 
tespit ettikten sonra, bunların doğuracağı 
olayları kavramak, görmek, şuurluluğumuzun 
derecesini ortaya koyar… 

İdrak, duygumuzu uyaran bilginin, 
nesnenin, ahenk kanunu içerisindeki yerini, hiç 
değilse kapasitemizin en üst seviyesinde olarak 
bilmek ve ona yakın olarak anlayabilmek 
demektir… 

Şuur ise; idrakinde olduğumuz bu 
bilgilerin birbirleriyle ilişkilerini kurarak 
doğuracağı yahut doğurmakta olduğu sonuçları 
görebilmektir… 

İnsan’ın şuuru karartılmıştır... Zaman ve 
mekanla sınırlıdır... Bu nedenle bedenli haldeki 
insan darlıktadır... Zira elinden çıkan pek çok iş, 
karıştığı pek çok olay, Ruhsal Hamilerin, bir 
yanda içsel olarak etkileyerek, diğer yandan 
dışsal olarak olayları sahneleyerek insanı 
yönlendirmesiyle ortaya çıkar… 

Diyelim ki, evinize gitmek için uygun bir 
otobüse bindiniz… Sizin o otobüsü seçmenizin 
bir sebebi vardır… Çünkü orada halletmeniz 
gereken bir problem sizi beklemektedir… 
Küresel sonsuzluklar içinde yaşamaktayız; belki 
de hayatımızın sonuna geldik de, otobüs kazası 
ile ölmemiz gerekiyor… Evinize gitmek için falan 
numaralı otobüsü seçerken, böylece kendi 
seçtiğimiz kaderimizi gerçekleştirme yoluna 
girmiş oluruz… 

İnsanın yaşam amacı, kozmik vazifelerini 
bilerek yapmak üzere şuurlanma uygulamaları 
yapmaktır… Tüm varlıklar vazifeleriyle 
meşguldür… Hatta tek bir karınca bile 
mükemmel bir şekilde vazifesini yapmaktadır… 
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 Hem de kendi etrafındaki Dünya’dan hiç 

haberdar olmadan… 

İnsanın durumu, kainata göre karıncadan 
farksızdır... Kainatla ilişkisi çok zayıf olan bizler, 
hem kendi varlığımızdan, hem de diğer 
varlıklardan ancak bir karıncanın çevresiyle olan 
ilişkisi kadar haberdarız, oysa cahilliğimizden 
ötürü kendimizi beğenmişliğimiz çok fazladır… 

İnsan, evren bilgisi arttıkça, ne kadar az 
şey bildiğini anlar… Giderek terbiye olur ve 
hiçbir şey bilmediğini kabullenecek bir olgunluğa 
ulaşır… 

Bizim kainat hakkındaki bilgimiz, kendi 
cüssemize göre karıncanın Dünya hakkındaki 
bilgisinden daha fazla değildir… Kâinatlardan 
haberdar değiliz… Kendi galaksimizi yeterince 
tanımıyoruz… Hatta güneş sistemimizi ve 
dünyamızı bile yeterince bilemiyoruz… 

Bildiğimiz ve bilmediğimiz kainatlar içinde 
öğrenmemiz gereken sonsuz bilgiler vardır… 
Hatta kendi bedenimizin mikrometrik aleminde 
henüz bilmediğimiz pek çok husus vardır… 
Çünkü zaman ve mekan bizi kısıtlıyor, beş 
duyumuz bizi kısıtlıyor… Ve uzanamadığımız 
için pek çok bilgiden mahrum kalıyoruz… Tabii 
ki, bu mahrumiyet, tekamül zaruretinden 
doğmaktadır… 

Bedenimiz bizim Dünyamız’ dır… Bizim 
ruhumuz için beden neyse, Dünya’nın ruhu için 
de Dünya gezegeni odur… Bedenimiz nasıl 
ruhların konsantrasyonundan ibaretse, Dünya 
da ruhların konsantrasyon yeridir… 

Bizim bedenimizi ruhumuz idare ederken; 
Dünya’mızı, İlahi İrade Kanunları’ na hakim olan 
ruhsal bir sistem yönetir… Nasıl bir banka genel 
müdürden itibaren odacıya kadar, Hiyerarşik bir  
dizi halinde personelden oluşmuşsa ve genel 
müdür tüm bankadan sorumluysa, Dünya 
gemisinin ruhsal kaptanı da tüm Dünya’dan 
sorumludur ve onun bedenli hizmetkarları 
vardır… Ruhun sonsuz varlığı olan insan, 
darlıkta olan bedenine rağmen bu vazifeyi 
yapabilecek kudrettedir… 

İnsan, her şeyi duyup göremez ve 
hissedemez; beş duyu ile daraltılmıştır… Ne var 
ki; gördüğü, duyduğu, anladığı, hissettiği her 
şey, o insanın ihtiyaçlarına tam olarak cevap 
verebilecek durumdadır… Eğer daha fazlasını 
hissedemiyor, algılayamıyorsa ve 

anlayamıyorsa, henüz o noktada 
olmadığındandır… Bilgiyi alma kapasitesine 
bağlı olarak kendi tekamül okulunun hangi 
insanlık sınıfında ise, orada kendisine gerekecek 
tarzda bir donanıma sahiptir… Etrafındaki tüm 
varlıklar; ebeveynler, akrabalar, dostlar, iş 
arkadaşları ve ömür boyu karşılaşacağı 
kimselerin ona vereceği nasihatler, yardımlar ve 
derslerin hepsi birbirine büyük bir mükemmeliyet 
içinde küresel olarak bağlıdır… Ve bunlar, insanı 
geliştirmek üzere hazırlanan senaryonun 
aktörleridir… 

Bu öğrenim işi, beşikten mezara kadar, 
her an, her saniye hiç kesilmeden sürer… İnsan, 
her türlü olayla alışverişinde bir şeyler öğrenir ve 
kendisinde bir iz kalır… 

“Bu insan da bana ne öğretebilir ki?” 
dememek gerekir… Her varlığın birbirine 
öğreteceği bir şeyleri vardır… Ve ayrıca hiçbir 
şey ertesi gün aynı değildir ki..! Her şey değişir... 
İnsan atıl bir varlık olarak kalmak istese bile, 
yasaların işleyişi bu sabitliğe engeldir… 
Öyleyse, karşımızdaki insan da her gün kendini 
yeniden yaratıyorsa, karşılıklı olarak birbirimize 
öğreteceğimiz şeyler de hiç tükenmeyecektir… 

İnsan bedenindeki her bir hücre, hücre 
ruhları tarafından idare edilir… Hücrelerin bir 
araya gelerek oluşturduğu her organın da ayrı 
ayrı ruhları vardır… Ve bunların tümünü yani 
bedenimizi yöneten bir organizatör varlık, 
ruhumuz vardır… Bedenimizdeki hücreler 
kainatımızın baş yöneticisi, ruhumuzdur… 

Biz insan olarak makro kozmosla mikro 
kozmos arasında bulunduğumuz konumu iyi 
idrak etmek zorundayız… Bizler için bu kesişme 
noktası şimdilik Dünya’dır… Ve ancak bu 
Dünya’nın bilgisini almak, öğrenmek 
mecburiyetindeyiz… Çünkü, ancak buradaki her 
şeyi tamimiyle öğrendikten sonra daha kapsamlı 
okullara giriş hakkı kazanırız… 

Ölüm, doğum kadar tabii bir doğa 
yasasıdır… Her doğan, mutlaka görevini yapıp, 
dezenkarne olacaktır… Ölüm, canlı varlıkların 
bedenlerine ait bir hadise olup, ruh ile ilgisi söz 
konusu değildir… 

İnsan bedenindeki iki önemli hayati 
işlevin son bulması, ölüme neden olur... 
Bunlardan biri kalbin durması ile nefes alış-
verişinin ve kan dolaşımının durmasıdır… Diğeri 
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 ise; buna bağlı olarak beyin’in ölümüdür… Bu iki 

faaliyetin sona ermesinden sonra, beden yavaş 
yavaş çözülmeye, dağılmaya, bütün maddi 
sistemleriyle yok olmaya mahkum olur… 

Bedenleri kendilerine tekamülleri için 
gerekli birer araç olarak verilen beşer varlıkları, 
içgüdüsel olarak, ölümden korkarlar… Bu 

korkuyu ona yaşatan Dünya’ya sahiplenme 
bilgileridir…  

Işığımızın Bilgi;  Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 
Nurettin ERSOY 

 
---------------------------------------------------------- DİYOR Kİ ; ---------------------------------------------------- 
 Kıyam etmek; kaybolan hiçbir alan 

olmadığının; sadece üst seviyeli enerjilerin 
potalarında erimeye bırakılmış zayıf 
vibrasyonların mevcudiyetinin var 
olduğunun; bu durumu yaratanın, yine 
cehtin kendisi olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:111) 

*** 
 Kıyam etmek; seviye ne kadar yüksek 

olursa olsun, cehtsizlik başladığı anda üst 
seviyeli bir alan içerisinde erimeye doğru 
gidişin başlıyor demek olduğunun; o halde, 
seviye ne olur ise olsun, ceht olduğu 
sürece alan vaziyetinin devam eder 
olduğunun ve genişleyebilmek için ise, 
muhakkak diğer varlıkların mevcudiyetine 
de ihtiyaç olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:111) 

*** 
 Kıyam etmek; hiçbir varlığın, tek başına 

bir şeyi ifade edemez olduğunun; o’nun 
ortaya koyduğu mevcudiyetin, birçok 
unsuru da beraberinde taşımakta 
olduğunun; varlıkların, kendilerini fark 
etmeye başladıkları anda, otomatik olarak 
bu mevcudiyetlerin de farkına varmaya 
başladıklarının; aldıkları seviyelerin, bu 
fark edişle paralellik arz etmekte 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:111) 

*** 
 Kıyam etmek; varlığın, sadece 

kendisinden mesûl olmadığının, yarattığı 
alandan da mesûl olduğunun; verdiği 
imtihanın, sadece bir konuya ait değil, 
bütün sathı ilgilendirir tarzda olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:111) 

 Kıyam etmek; inanç’ın, en büyük ceht 
olduğunun; daima inancımızı kontrol 
etmemiz gerektiğinin; gösterilecek samimi 
bir inanç’ın, ışıkla kucaklaşmak demek 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:112) 

*** 
 Kıyam etmek; sessiz ve sakin bir 

durumun, gelecek olanın tabanını 
oluşturmaya namzet olabilmesi 
bakımından gayet önemli bir mesele 
olduğunun; bu hassaya kavuşabilmek 
içinse, gerekli merhaleleri, gereken 
değerleri vererek aşmak icabetmekte 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:116) 

*** 
 Kıyam etmek; tabanın sessiz ve sakin 

hüviyeti, içsel olarak, mühim bir donanımı 
ifade etmekte olduğunun; tabanın, bu 
vaziyeti taşıyabilme ve oluşturabilme 
kabiliyetini öncelikle kazanması 
gerektiğinin bilincine varmaktır… 
(MYP/C:116) 

*** 
 Kıyam etmek; bahsi geçen sessiz ve 

sakin durumun, idrak yoğunluğundan 
sonra ortaya çıkan ve gayet statik bir 
vaziyeti ifade eden hal olduğunun; gerek 
içsel, gerekse fiziksel olgunluğumuzu, bir 
arada ancak bu haldeyken 
barındırabileceğimizin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:116) 

*** 
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 ----------------------------------------------- ŞUURDA UYANIŞ (16)------------------------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
“Sizin esas yaradılışla bağlantınız 

sadece ilk hareketledir… Ondan sonraki 
vaziyet tamamen birliğin kendi içerisindeki 
merhaleleri teşkil eder ki, bunun gayesi sizleri 
büyük neticeye ulaştırmak içindir…” 

İlk hareket, ilk düşünceyi ifade eder... 
Düşünce, harekettir... Yaradılışın hareket 
kavramı, düşünce ile özdeştir… Demek ki, 
yaradılışın aslı, düşüncedir, imajinasyondur, 
tahayyüldür… Dolayısıyla ilk hareketi ilk düşünce 
olarak algılamak lazım… 

Nedendir, niçindir, neye hizmetendir ve 
kimin tarafındandır..? Yani müsebbibi kimdir..? 
sorularına cevap bulamayacağımız bir yaradılışı 
bundan ayrı tutuyoruz... O, yoktan var ediliş adı 
altındaki yaradılışı… Ondan sonraki vaziyettir ki, 
bizi ilgilendiren kısım, o da haddimize düşmez 
ama başka çaremiz yok ilgileneceğiz… Bu 
yaradılış ise, o yoktan var edişten sonraki safhayı 
ifade eder ki, bu da, birliğin çokluğa doğru 
kendini, kendi iradesi, şuuru ve maksadına, 
muradına uygun olarak yönlendirmesidir… Buna 
tezahürat deniyor… Kreatif Yaratılış deniyor… 
Yani hammadde vardır, yani enerji vardır, üstün 
bir şekilde yaratılmıştır… Ondan sonraki yaradılış 
eylemi ise; onun, teklikten çokluğa doğru sevk 
oluşudur… Bunu yapan da kendisidir, yaptıran 
da kendisidir, yapılan da kendisidir… Yani 
tezahür ettiren de kendisidir, tezahür olmuş olan 
da kendisidir ve dolayısıyla birlik ve teklik 
anlayışının önemini burada anlamaya çalışmaya 
başlıyoruz… 

Varsaydığımız muhtemel bir başlangıç 
noktasını esas alacak olur isek; Tek olan, 
Sonsuz olan, Başı-Sonu olmayan ve Başı-Sonu 
bizzat kendisi olan, “Baş ve Son benim” diyen ve 
bizim lineer beynimizin anlayamayacağı bir 
sonsuzluk ve griftlik yapısına sahip olan bir üstün 
enerji… 

Bu üstün enerjiyi anlatabilmek için onun 
hakkında iki kelam edebilmek için, iki düşünce 
üretebilmek için, mutlaka bir başlangıç noktasını 
esas almamız lazım… Bir noktayı başlangıç 
olarak alacak olursak, bu noktadan başlamak 
üzere sonsuzluk anlamında bu sınırsız bir 
sahaya yayılan bir enerji sahası, Yaradan, bunun 
adına Üstün Enerji de diyoruz... Ondan sonraki 
safhası vardır ki, Yüksek Enerji… Bu ikisi 

arasında fark vardır… Yaradan’ımız, Allah’ımız, 
Tanrı’mız, Nirvana’mız… Hepsi bu… Tek olan bir 
Enerji… Fakat öylesine üstün vasıfta bir enerji ki; 
bu, üstün enerji kendini hiyerarşik yapı içerisinde 
skalatik olarak, yani derecelendirerek öylesine 
yayıyor ki, her zerre diğerinden farklı olan bir 
sonsuzluklar silsilesi meydana geliyor… İşte 
bunun adı yaradılış… Bunun adına Ruh Enerjisi 
de diyebilirsiniz, hatta Büyük Ruh diye hitap eder 
buna batıdaki inisiyatik öğretiler… 

Bu Üstün Enerji kendini skalatik bir yapı 
içerisinde titreşimsel olarak, frekans değerleri 
farkıyla bir skalaya tabi tutar… Ki gittikçe 
kabalaşır, en inceden en kabaya kadar giden, 
sonsuz inceden, sonsuz kabaya kadar giden… 
Bunun bir seviyesine, mesela bu enerji buradan 
kendini şu vibrasyonel yapıda kabalaştırıyor, 
kabalaştırıyor sonsuz bir sahaya yayılıyor… İşte 
Yaradan’ın sonsuz bünyesi, vücudu… Bunun 
içerisinde bizler astro fizik bir yapılanma 
içerisinde, şu an bilimin sonsuz bir şeklide 
yayıldığını söylediği astrofizik sahayı da, 
şuralarda bir zerre olarak bu enerji içerisinde 
oluşturmuşuz… Fizik yapı, fizik Dünya’lar, fizik 
âlemler, buna astrofizik âlemler de diyoruz… Ve 
beş duyunun biraz ötesindeki hassasiyetteki 
cihazlarla bunun birkaç bin ışık yılı ötesine kadar 
gözlemlerimizi yapabiliyoruz… Böylesine bir fizik 
âlemler, yani bizim astrofizik âlemler dediğimiz 
galaksiler, nebulalar, bulutumsular… Fizik âlem, 
uzak fizik diyorum ben ona, bizim dünyasal 
fizikten tefrikini yapabilmek için uzak fizik 
diyorum… Ama fizik birkaç yüz bin ışık yılı 
uzaktaki bir galaksinin buradan incelenebilmesi, 
algılanabilmesi mümkün olan bir seviyede… 
Tabii teleskoplarla yine fiziğin dahilinde bir 
mevzuudur… Bilimin ilgi sahası… Uzak fizik diye 
ben bunu kendimce söylüyorum, böyle bir şey 
yok… Bu safhada da bizler varız bu sahanın 
içerisinde… Samanyolu, galaksiler olarak 
bunların içerisinde toz parçalarından olan 
Dünya’da biz varız… Bizden sonra kabalaşan bir 
şekilde daha henüz Dünya biliminin de tespit 
edemediği daha kaba seviyeli âlemler, maddi 
yapılar var, kara deliklerden ötesini bilemiyoruz… 

Şimdi var sayalım ki, bu sonsuzluk 
içerisinde bir başlangıç noktası var, ilk hareket 
dediğimiz böylesine bir noktadaki herkesin 
gelişmişlik düzeyine göre, bu başlangıç noktası 
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 farklı farklı olabilir… Biri burayı görür, biri burayı, 

biri çok derin bir anlayışla, şuur kapasitesi ile 
daha ileri bir yeri başlangıç olarak görebilir, hiç 
önemli değil.. Sonsuzda kim neyi görse ne olur 
ki, sonsuz içerisinde biri biraz beriyi görmüş, biri 
biraz ileriyi fark etmez… 

Böyle bir başlangıç noktasındaki ilk 
hareket, şu yayılımın başlangıcını bize 
anlatmaya çalışır… Aslında böyle bir başlangıç 
yok… Lineer beynimiz böyle bir başlangıcı talep 
ediyor… Bizim lineer beynimiz geçmiş-şimdi-
gelecek gibi bir lineerlik ihtiyacında olduğu için, 
ona göre planlanmış, programlanmış bir yapı 
olduğu için böyle bir noktayı, ilk hareket olarak 
bize anlatmak zorunda ki, beynimiz bu talebinin 
karşılığını alsın… 

İlk hareketin adı da fiziki manada hareketi, 
bizim anladığımız manada bir hareketi ifade 
etmez, düşünceyi ifade eder, tahayyülü ifade 
eder… Çünkü şu yoktan var edilmiş olan üstün 
enerjinin, daha sonraki yaratma safhalarını 
oluşturmasının tek ihtiyacı düşüncedir… 
Yaratılışın esasını düşünce teşkil eder… 
Düşünce yaratılışın ta kendisidir… Ama bu 
düşünce, yine bizim şu beşeri beynimizin yarım 
yamalak yaptığı bir düşünce asla değildir… Bu 
tamamen bir yaratıcı imgeleme, imajinasyon, 
yaratıcı tahayyüldür… Bu enerji böylesine bir 
tahayyüle son derece duyarlı son derece cevap 
veren, yani bırakın sonsuz öncedeki bunun 
halini, bizim fizik dünyanın dışına taştığımızda 
biliyorsunuz ahiret denilen, öte âlem diye dini 
inisiyasyonlarda ifade edilen, bu dünyanın fizik 
ötesi âlemi vardır… Fizik Dünya’ya çok yakındır, 
hatta ruhsal idari mekanizma bize der ki; “aslında 
orası da fiziktir, siz onu fizik ötesi olarak 
algılıyorsunuz…” der… 

O âlemin ortamında, varlıkların düşünce, 
tahayyül güçleri, hemen şekil bulmalarına sebep 
olur... Bizler, şu anda bile Dünya’daki düşünce 
faaliyetlerimizle, Dünya astralinde sürekli formlar 
oluştururuz… Ne düşünürsek orada oluyor… 
Hatta o formlar çok güçlü varlıklar tarafından aynı 
düşünce frekansı ile beslenirse gelişir, hatta 
iradeli ve şuurlu gibi de kendisini bize tekrar 
lanse edebilir… Biz eterik beden ve astral âleme 
namzet, orayla burayı birleştirmenin eşiğinde 
çabalayan, cehit içinde varlıklarız… Eğer bu 
hamlettiğimiz âlem hakkında çok ciddi bilgilerimiz 
olmazsa, oranın tehlikeleri bizim için bayağı 
problemdir… Orası hakkında da bizim, tehlikeleri 

konusunda, mahiyeti konusunda, kanun ve 
yasaları konusunda, hangi yasalar geçerli o 
âlemde, yani fizik dünya âleminin yaslarını aşağı 
yukarı biliyoruz, nedir onlar..? Elma ağacının 
altında oturmayın başınıza elma düşer, düşen 
biri sıçramış yer çekimini bulmuş… Bunun gibi 
fizik yasalar nasıl bizim bilgimiz dâhilinde ise, ona 
göre kendimizi sakınıyorsak, fizik ötesi âlemin 
yani ahiret âlemini, astral âlemi ve yasalarını 
şimdiden bilirsek, dezenkarne esnasında o 
yasalarla orada tedbir alıp, ona göre hareket 
edip, oranın tehlikelerinden de sakınmış oluruz… 

İlk hareket, ilk düşünce manasındadır… 
Düşünce başladı, çünkü Dünya felsefi 
manasında da düşünce harekettir… Derin felsefe 
düşünceyi hareket olarak ifade eder… Bu, 
sonradan tezahüratını kabalaştıra kabalaştıra 
duyguya, oradan fizik harekete dönüşüyor… Biz 
hareketi fizik hareket olarak almayalım, o 
hareket, işin en kaba fizikteki tarifidir…  

Hareketsiz görüntüsündeki bir insanın 
aslen zihnen hareketliliği esastır… Onun için 
düşüncelerimizden de sorumluyuz… Siz 
istediğiniz kadar öyle hareketsiz oturun, duygu ve 
zihinsel faaliyetiniz sizin o duruşunuzu altüst 
eder, götürür… İşte gerçek ibadetin bu manada 
dikkate değer ele alınması lazım… Yani siz bir 
imamın arkasında, kilisede papazın önünde 
hareketsiz durabilirsiniz, ama duygusal ve zihni 
hareketliliğiniz, o yaptığınız işin doğru yapıldığını 
göstermez… Onun için hareketi sadece fiziki 
değil, duygusal ve de düşünsel bazda da ele 
alın… Düşünce harekettir… Düşünce 
yaradılıştır… Düşünce olmadan yaradılış 
olmaz… Her seviyede, ilk harekette de 
düşünceden dolayı yaratılış olmuştur… Bugün 
yaratılmış olup da yarat denmiş olan bizler de 
yaratılış eylemini düşüncemiz neticesinde 
oluştururuz... Siz düşünceyi, imajinasyonu iyice 
oturtmadan, mimarsanız bir bina yaratamazsınız, 
heykeltıraşsanız şekil veremezsiniz, vb. ilk 
hareket düşünce…. 

Bu Üstün ve Yüksek Enerji kendisini 
tezahür ettirmeye başladığı anda, Tek ve Bir olan 
fakat bizim anlayamayacağımız üstünlük 
vasıflarına sahip olan bu Tek olan Enerji, 
tezahürat eylemine başladığı anda, bu Üstün ve 
Tek olan vasfını beş farklı enerjiymişçesine 
tezahür ettirir… 
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 Bu konun en büyük handikabı, yanlış 

anlaşılarak, yanlış çıkmazlar oluşturucu noktası 
burasıdır… Tek olan bir enerji var, bu enerjiden 
başkası yok… İslam da buna; 

“La İlahe İllallah…” demiş… Müthiş bir 
ifadedir… İslam’ın bütün geri kalan paramparça 
detayları, paramparça ilgi sahaları hepsi, aslında 
bu tek olan sözcüğü kavratmak içindir… Geri 
kalan hepsi detaydır… “La ilaha İllallah…” dediği, 

Tek olan, ondan başka hiçbir şeyin olmadığı ve 
her şeyin onun içinde olduğu, onun dışında hiçbir 
zerrenin bulunmadığı bir saha… Tek, Üstün bir 
Enerji. Yalnız bu tezahürat eylemini 
gerçekleştirirken, kendini sanki beş farklı 
enerjiymişcesine tezahür ettirir. Bilgi Enerjisi – 
Zaman Enerjisi - Sevgi Enerjisi - Mekan 
Enerjisi - Hayat Enerjisi…(Devam.Edecek)

 
-------------------------- KENDİNİ BİLME – KENDİNİ TANIMA HAKKINDA (46) -------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Bir başka kişilik örtüsüne geçiyoruz, bu 

örtü varlığın yaşam içerisinde, bu enkarnasyonu 
içerisinde bazı uzak doğu öğretilerinde 
enkarnasyon adedinin biz burada binlerce diye 
söz ederken bazı kaynaklarda milyonlarca diye 
söz edilmektedir... Böyle bir varlık yolculuğu 
içerisindeyiz, binlerce veya milyonlarca fark 
etmez... Dünyaya gidiş geliş kendimize her 
seferinde farklı kişilik özellikleri ile farklı 
çeşitlilikte vazifemizi deneyimleme vazife 
değişmiyor. Çok çeşitli kişilik özellikleri ile tek 
olan vazifemizi sonsuz çeşitlilikte 
deneyimleyerek onu geliştirme taahhüdü ile bu 
binlerce gidiş gelişimizde gittikçe daha 
deneyimli, gittikçe daha tecrübeli, gittikçe her 
enkarnasyondan sonra daha bir duruma hâkim 
hale geliyoruz... Buna ruhun tekâmülü deniyor... 
Ve varlıklar değişmeden bir defada almış 
oldukları o sonsuz öncedeki vazife örtüsünü her 
enkarnasyonda değişen çeşitli kişilik örtüleri ile 
deneyimleyerek daima geliştirmeye çalışıyorlar... 
Tabii bu ruhun tekâmülü dediğimiz gidiş geliş, 
binlerce veya milyonlarca ifade edilen bu gidiş 
geliş ruhun da gittikçe olgunlaşmasına ruhun 
yani bizim asıl varlığımız olan astral-mantal-
kozal diye tarif ettiğimiz o sonsuz süptil beden 
yapımızın da gittikçe gelişmesine ve 
olgunlaşmasına sebep oluyor... Bu nedenle ruh 
çağları adı altında bir bilgimiz var... Bu da 
dünyaya geliş gidiş adedi ne kadar bir ruh 
bireyinin artarsa o varlık o kadar olgun ruh 
vasfına doğru ilerlemiş oluyor... Ezoterik 
öğretilerde ruh varlığının anlatım tarzındaki 
gelişim düzeyleri yediye ayrılıyor... Bunlardan bir 
tanesi daha henüz dünyaya binlerce, 
milyonlarca kez gelmeyip daha yeni geliş gidişe 
başlamış ruh bireyleri olarak düşünün… Bu 
bireyler hatta dünyaya ilk enkarnasyon 
sayılarında yani 3-5-7-10 enkarnasyon süresi 

içerisinde yeni doğmuş vasfında ruhlar tarifini 
alıyor sonra bunlar biraz daha deneyimleniyor, 
bu deneyimden ne kadar bereket elde ederse, 
tecrübe kazanır ne kadar duruma hakim olur 
hale gelirse ondan sonra başlıyor bebek ruh 
safhası, genç ruh safhası, olgun ruh safhası, 
yaşlı ruh ve müteal ruh ve artık ‘Dünyada 
yapacak benim işim yok, ben yüzlerce, 
milyonlarca kere gittim geldim ve bütün örtülerin 
vazifemle olan bağlarını kurdum ve aşağı yukarı 
bütün örtülerin çok büyük kısmını her 
enkarnasyonda çeşitli şekilde alarak 
deneyimledim ve ben vazifemi öyle bir hale 
getirdim ki, dünyadaki deneyim imkanları artık 
benim için geliştirici olmamaya başladı... 
Dünyadaki deneyim ilişkim doyuma ulaştı, artık 
benim dünyada yapacak bir deneyimim kalmadı, 
bütün deneyimler artık benim vakit kaybından 
başka bir şey değil…’ hissiyatına, seviyesine bir 
ruh varlığı geldi mi artık dünyaya enkarne olma 
gereği kalmaz... Bu varlıklar müteal ruh ve yaşlı 
ruh adı altında yine gidip gelmeye başlarlar ama 
bu geliş gidişleri artık kendi varlıklarının 
gelişimini teminen değil daha çok 
enkarnasyondaşlarını geliştirici vazife 
tarzındadır bu geliş gidişler bunlar vazifedar 
varlıklardır... Ve vazifedar varlıklar da enkarne 
oldukları alanın içerisinde onların gelişimine 
yardım etmek üzere geldiklerinde öylesine bir 
halde gelirler ki, yardım edecekleri 
enkarnasyondaşlarının topluluğundan çok fazla 
tefrik, çok fazla fark edilmeyecek kadar onlara 
uyum sağlarlar... Yani onlar bütün realitelerin 
özellikleri ile gelirler... Yaşlı ruhtur, müteal ruhtur 
çok gelişmiştir dünyada artık onun için hiçbir 
deneyim cazibesi kalmamıştır ve dünyanın 
geliştirici tüm özellikleri onun için artık hiç de 
önem arz etmemektedir fakat bu varlıklar uyum 
sağlamak ve içine girdikleri ve geliştirmekten 
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 sorumlu oldukları enkarnasyondaşlarının 

topluluğuna uyum sağlamak adına bütün 
realiteleri tezahür ettirebilirler... Onlar da yerler, 
içerler, oynarlar hatta diğer realitenin tatbikat 
sahalarından zevk alıyormuş gibi davranırlar 
ama onların bir veçhesidir bu... Bu veçhenin 
gerisine çekildiğinizde onlar asla bu dünyanın 
varlıkları değildir... Onlar daima dünya dışı 
âlemle yani asıl anavatanla bağlarını sürekli 
yoğun tutarlar... Bir de bakarsınız ki dünya ile 
olan iletişimleri ve bağları yüzde olarak gittikçe 
azalır daha çok mütealle olan bağları olur, bunu 
bir gün içerisinde değerlendirirseniz yine aynı 
büyük bir oran öte alem, çok az bir oran 
dünyaya bağlıdır, ay içerisinde yıl içerisinde 
bunu bir enkarnasyona yaydığınızda bakarsınız 
ki icaplar şeklinde gerekenleri yapmış geri kalan 
hepsi dünya dışı bir konsantrasyon içerisinde 
geçmiş... Böylesine de ruh çağlarımız var... 

Şimdi bizler enkarnasyonlarımızın verimli 
hale gelip de binlerce, milyonlarca enkarnasyon 
yerine hiç değilse bu enkarnasyonda 8-10 
enkarnasyonu atlatalım diye buralarda 
bulunuyoruz... Böyle bir öğreti alanı, inisiyasyon 
alanın en büyük özelliği varlıklara bir 
enkarnasyon içerisinde onlarca, yüzlerce 
enkarnasyonu birden yaşatmasıdır... Bu öyle bir 
hususiyettir ki, varlık zaman enerjisinin kendi 
varlığı üzerindeki işleyişini değiştirir... Sizin 
hayat içerisinde enkarnasyonlar boyu el yordamı 
ile elde edeceğiniz bilgiyi bu tür inisiyasyon 
alanları hiç de deneyimlere girmeden 
enkarnasyonlar harcamadan çok kısa zaman 
dilimleri içerisinde idrak etmenize o bilgiyi 
kavramanıza, varlığınıza sindirmenize sebep 
olurlar... Onun için bu tür alanlar birçok 
enkarnasyonun varlık tarafından check edildiği 
alanlardır... 

Bizler bir başka kişilik özelliğine 
geçiyoruz... Hedefler vazife kadar önemli fakat 
yine her enkarnasyonda değişen ve varlığın 
özünün talebi olarak mutlaka ulaşması istenilen 
bir kişilik özelliği, örtüdür... Özümüz mutlaka 
hedefi yakalamamızı ister... Vazifemizi nasıl 
tespit etmek bizim kozmik bir taahhüdümüz, 
vazifemiz gerekliliğimizse hedefimiz de mutlaka 
varlık tarafından yakalanmalıdır... Bunlar ne idi? 
Ayırt etme-Kabullenme ifade ekseniydi sanatçı 
ve bilgenin kullandığı hedef örtüleri idi... İlham 
ekseninin yani maddi ve manevi hizmet 
gurubunun hedefleri: Gelişme–Yeniden 

değerlendirme idi... Gelişme bütünsel, yeniden 
değerlendirme bireyseldi... Bunları mutlaka 
değerlendirin... Kendinizi ve çevrenizi mutlaka 
değerlendirin... Etüt yapmak lazım... Hüküm yok, 
yargı yok, hükmü karşı tarafa bildirme yok... 
Beyin jimnastiği yapmak, bilgimizi taze tutmak, 
daima hedefler nedir, negatifi, pozitifi, şu olabilir, 
bu olabilir ihtimalleri göz önünde tutmak çok 
güzel bir çalışma olur... 

Bir başka kişilik özelliği tutum... Tutum 
bizim rolümüzü tespit etmek kadar, hedefimizi 
tespit etmek kadar kesin bir şekilde teşhis ve 
tespit edilecek bir konu değildir... Tutum bizim 
hedefimiz nasıl ki, boynumuzun borcu 
bulmalıyız, vazifemiz zaten tartışılmaz 
bulunmalıdır ama tutum hedefimize ulaşma 
yönünde özgürce deneyimleyeceğimiz kişilik 
özelliğidir... Yani hedefimiz, yakalamak üzere 
karşılaştığımız olaylarda o olaylar sayesinde 
hedefi yakalayacak tutum hangisi ise onu 
kullanmak hakkımızdır... Maksat tutumun şu 
veya bu olması değil, hedef ve vazifemizi realize 
edecek tutum ne ise onu kullanmak şeklinde 
düşünün... Tutumun özelliği şudur… Varlığın 
hedefine ulaşması için gerekenin 
kullanılabileceği bir hizmet özelliğidir bu, hedefi 
yakalamanın bir aracıdır açıkçası ama hedefi 
mutlaka yakalamak ve bu enkarnasyonda hangi 
hedefe kilitlenmişim ben o hedefi bulmam lazım 
fikri şaşmaz bir fikirdir... Resmen asıl kimliğimizi 
tespit etmede vazifemiz kadar önemlidir hedefi 
bulmak ama o vazife ve hedefe hizmet eden ne 
ise o tutumu kullanmak bizim özgür irademize 
tâbidir... Yani bir olay karşısında hedefimize ve 
vazifemize en uygun neticeyi almak hangi 
tutumla mümkünse hemen tutumumuzu 
değiştirebiliriz... 

Vazifenizi daldan dala değiştirmek zor bir 
iştir, kolay değildir, yanlış vazifeyi tezahür 
ettirmek rahatsızlık verici ise de asıl vazifeyi 
yakalamak çok büyük derin mutluluk getirici ise 
de sık sık oynayarak deneyimleyemeyiz… Hedef 
de öyledir çok fazla hedef özelliklerimiz 
birdenbire değiştiremeyiz... Eğer kabullenme ise, 
o kabullenmedir, eğer kendini adama ise 
adamadır, dinlenme ise dinlenmedir... Bunları 
değiştirmek çok büyük bir hamlediş gereği 
doğurur, kolay değildir... Ama tutum öyle 
değildir, tutum an içerisinde değiştirilebilinir... Bir 
politik davranma kolaylığı getirir... Hedefime 
uygun, vazifeme uygun bir tezahürat 
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 oluşturmam için bu olay karşısında nasıl tutum 

takınmalıyım? Bu tutumla böyle bir netice 
alamıyorum, hedefimi yakalayamıyorum, 
vazifemi hissedemiyorum veya yakalama 
rahatlığı huzuru duymuyorum nasıl yapacağız? 
Tutumu hemen değiştirebiliriz... Bu o denli 
oynanabilen, an içerisinde değiştirilebilen bir 
örtüdür... Tabii ki belirli bir deneyimden sonra 
varlıklar kendilerine hedef ve vazifesini tezahür 
ettirmede en uygun tutumu yakalarlar sonunda... 
Bu kıvrak değişkenlik imkânı olmasına rağmen 
varlık belli bir olguluktan sonra artık der, ‘Benim 
tutumum bundan sonra budur...’ Stoikse stoik, 
kinikse kinik, pragmatistse pragmatist, realistse 
realist, spiritüalistse spiritüalist... 

Ön deneyimlerde daha deneyim acemiliği 
içerisinde olan bir varlık için deneyim şansı var... 
Ama artık belirli hem enkarnasyonların getirdiği 
ruh olgunluğu, hem de bu enkarnasyon 
içerisinde yaşın getirdiği olgunluğun belirli bir 
seviyesinden sonra artık insan spiritüalistse 
spiritüalisttir, realistse realisttir. Yani tutumunu 
tespit etmiştir olaylar ne olursa olsun bütün 
olaylara bu tutumumla yaklaşıyorum çünkü bu 
tutumum benim varlığımın deneyimlerin sonucu 
olarak büyük bir huzur duymasına sebep oluyor, 
bu tutumum benim varlığımın deneyimleme 
esnasında çok büyük bir akıcılık sağlamasına 
sebep oluyor yani varlığımın gitmesi gereken 
istikameti bu tutumum götürüyor... 

(Devam edecek) 

 
 

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

TAŞINDIK 
Yeni adresimiz; 
Barbaros Bulvarı Caddesi Barbaros Apt.  
No: 74 Kat: 2 Daire: 10  
Balmumcu (Plaza Otel Karşısı) 

                       

I. ÇAKRA             

• MULADHARA Ç.  
• KÖK Ç.                                                
• TEMEL ÇAKRA  

• KUYRUK SOKUMU  

Rektum ile üreme organlarının arasındadır. 

Kuyruk sokumuyla bağı vardır. AŞAĞIYA 

DOĞRU AÇILIR. 

İlgili unsuru; toprak.  

İlgili duyu; koku. 

İlgili bölgeleri; tırnaklar, dişler, kemikler, 

omurgamız, kan yapıcı hücreler. 

İlgili organlar; böbrek üstü bezleri; aşırı üşüme 

ve terleme, vücuttaki ısı dengesizlikleri ile 

kendini belli eder.  

Sembolü; dört yapraklı lotus.  

Eprövlerle uyum içerisine girip Dünyanın 

verdiklerini anlamaya başlıyoruz. Üst çakraların 

açılması için kök çakranın açılması lazım. Kök 

çakra enerjilere kalp görevi görür.  

Üç temel enerji kanalı bu çakrada birleşir. Nabız 
gibi atarsa bütün çakraları dengeler. Yin ve 
Yang enerjilerini dengeler. 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK ! 
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 Kök çakrayı dengede tutarsak;  sabır ve şefkat 

gelişir, dünya yaşamını tüm yönleriyle kabul 
ederiz, dengeyi oluştururuz. Dünya ile barışırız, 
dünyayı severiz. Ortak şuur alanının dışına 
doğru hareket etmeye başlarız, kök çakra bize 
bu kapıyı açar. Dünyanın bize vermek istediği 
bilgiyi daha iyi anlarız. Uyumlu çalıştığında 
sarsılmaz bir güven başlar.  

Kök çakra dengede değilse; para hırsı, güvenlik 
hırsı, başkalarından aşırı şüphelenme, kendini 
havada hissetme, ‘Benim burada ne işim var?’ 
denir, cinsel dürtüler, öfke, sabırsızlık, dünyayı 
sömürme isteği, dünyaya hâkim olma hissi.  

Kapalı oluşunun vücuttaki belirtileri;

TEMİZLEMEK İÇİN 

 kabızlık, 
şişmanlama. Eğer diğer üç çakra ile uyumsuzsa; 
zayıflama, iştahsızlık. 

Nasıl dengelenir; lav ve ateş rengi kök çakrada 
hissedilir. 

MANTRASI;  LAM 

RENK TERAPİSİ; kırmızı kıyafetler, güneşin 
doğuşu ve batışını seyretmek, dünyanın 
kokusunu duymaya çalışmak.  

SES TERAPİSİ; Pes DO notasından HU sesi.  

TAŞLAR; Akik, kırmızı yeşim, mercan, yakut.  

AROMA TERAPİ;

 SEVGİLİ MİNERAL ÂLEMİ 

  Sedir, karanfil. 

 

ARAGONİT 
Kalsit ailesinden gelmektedir. İspanya ve Fransa 
da bolca bulunur. Aragonit taşının hayatımıza 
nasıl rehberlik edeceğini görebilmek için taşa 
uyumlanmak gerekir.  
Aragonit taşı ley hatları yani enerji kanalları 
üzerinde oldukça etkilidir. Ayrıca şu anki 
enkarnasyonumuzdan Dünya tekâmül okuluna 
ilk girişimize kadar ki karmalarımızı temizleyen 
bir taştır. Bu çalışma ile bütün çevremizde temas 
ettiğimiz insanlarla olan düğümlerimizi çözmek 
mümkün. Çakralarımız ve fizik bedenimiz 
arasındaki enerji alanımız bu çalışma ile 
temizlenir. Eğer kişi hayatında terslikler veya 
çıkmazlar yaşıyorsa bu taş çok yararlıdır. 

 

----------------------------------------- REİKİ ve QUAN YIN KÖŞEMİZ ------------------------------------------
 REİKİ 1. DERECE İNİSİYASYONLARI 

08.Ekim.2007 ve 20.Ekim.2007 
Bu ay Reiki ailemize 25 arkadaşımız daha 
katıldılar. 

 REİKİ 2. DERECE İNİSİYASYONLARI 
03.Ekim.2007 ve 31.Ekim.2007 
Bu ay Reiki II.derece inisiyasyonu alan 
arkadaşlarımız 10 kişi.  

 REİKİ 3. DERECE İNİSİYASYONLARI 
06.Ekim.2007 
Bu ay 9 arkadaşımız Reiki III. Derece 
inisiyasyonu aldılar.   

Not: Kesin kayıt yaptırılması rica olunur ! 
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---------------------------------------------------- ETKİNLİKLERİMİZ ------------------------------------------------ 
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