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

VARLIK ÖLÜMSÜZDÜR... 
Ölüm dediğimiz hadise, varlığın şuur 

faaliyetlerinin ve şuur sahasının kaba ve dar 
mekândan, daha ince ve geniş mekâna doğru 
yönlendirilmesi sonucu ortaya çıkar... Kaba 
maddi beden mekânı bırakılır... Ve ruh varlığı, 
yeni şuurunun buutu içerisinde, kendine has 
mekânı teşkil eder... 

Vücut, yani canlı beden diye ifade 
ettiğimiz ortam, fizik bedenden ve ruhtan 
farklıdır... Öyle bir yapı ve öyle bir auraya 
sahiptir ki, o buutta, o mekânda, hem yüksek bir 
buutun varlığı, hem alçak bir buutun varlığı 
birleşmiştir... Enerji skalasına göre bir inceleme 
yapılacak olursa, madde daha yoğunlaşmış, ruh 
ondan şimdiki halde kıyas kabul etmeyecek 
derecede daha seyreltik, ince bir enerjidir... 
Ölüm halinde ise, bu iki enerji türü, kendi 
titreşimlerinin, kendi kaynaklarının, kendi 
mekânlarının yerine iltihak ederler... Yine, biz 
buna kabaca, beden toprağa, ruh ahirete gitti 
deriz... 

Ölüm vuku bulduğu zaman, ruhi enerji ile 
maddi enerji birbirinden ayrılır... Şimdi, burada, 
önemli olan bir hususu belirtmek istiyorum... 
Canlı varlık ismi verdiğimiz sistem her ikisinden 
de farklı bir sistemdir... Özel bir cehit ve kudret 
ile bir arada tutulur (bulundurulur)...Canlılığı 
ayakta tutan ve onu sürekli besleyen güç, bizim 
idare mekanizmamız, ruhsal planlarımız ve 
nihayet, bütün ömrü tayin eden bir mekândır... 
Bu mekânın enerjisi, canlı varlığı bütün halinde 
muhafaza eder... Bu enerji, fonksiyonunu sona 
erdirdiği zaman, canlı varlık ortadan kalkar...  

Bedeni meydana getiren unsurlar kendi 
kaynaklarına dönerler... Enerji olarak yüksek 
titreşim kazanmış varlık ile enerji olarak düşük 
titreşim kazanmış varlık, kendi yollarında 
tekâmüllerine devam ederler... Yani, madde 

olarak ifade ettiğimiz varlıklaşmış enerji ile, ruh 
olarak ifade ettiğimiz varlıklaşmış enerji 
arasında, şüphesiz, titreşim bakımından ve buna 
bağlı olarak, pek çok büyük farklar bakımından 
bir ayrılık vardır... İşte bizlerin – her şey aslına 
rücu eder – şeklinde bildiğimiz sözün gerçek 
anlamı budur... Aslına rücu, bir ve tek olan 
varlıklaşmış enerjiye iltihak etmektir... 

Yaratılmış olan, var olan varlık, kendini 
idrak edebildiği sürece varlığını anlar... Mutlak 
Yaradan’ı ise, ancak kâinatların her zerresinde 
mevcut olan kudretinden dolayı hissedebilir... 
Asla anlayamaz... 

Ölümsüzlük, Dünya’da işi biten varlığın 
spatyoma doğması demektir... Çünkü 
Yaradan’dan ötürü, her yaratılmış olan varlık 
zaten ölümsüzdür... Biz kendimizi ölümlü 
varlıklar zannettikçe, ölüm ıstırabının içine 
gömülürüz... Bilgilendikçe de ölümsüzlüğümüzü 
anlarız... Gerçek ölümsüzlük, varlığın, ruhunun 
ölümsüzlüğünü ve iki dünya arasında sürekli 
gidip gelmek zaruretinde olduğunu, sahiden 
kavradığı, anladığı andan itibaren başlar... 
Ölümü gayet doğal bir şekilde kabullenir hale 
gelmek, ölümsüzlüğe ulaşmanın ilk 
basamağıdır... 

Ölümsüzlüğü kavramış biri ile 
kavramamış biri arasında çok fark vardır... Biri 
ölüme yaklaştıkça ıstıraplar içinde kalır, diğeri 
ise yüce seyahate çıkışının arifesinde kendini 
görür... Büyük bir mutluluk ve sevgi içindedir... 
Çünkü gideceği yere yabancı değildir... 

 

İçimdeki Rabbimin Işığı, içinizdeki Rabbimin 
Işığını selamlıyor… 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 
Nurettin ERSOY
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 ---------------------------------------------------------- DİYOR Kİ ; ---------------------------------------------------- 

 

 Kıyam etmek; varlığın, kendisini, diğer 
varlığın enerji alanına yayabildiği yani 
rezistanslarını mümkün olduğu kadar 
denetlediği, sevgi enerjisini emebildiği 
sürece, alanın beslenir, güzelleşir, 
olgunlaşır ve diğer alanlara kucak açabilir 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:145) 

*** 

 Kıyam etmek; bireysellik’in hapis, hatta 
hücre hapsi olduğunun; yaratılan hiçbir 
alanın sahipsiz olmadığının; bir öncekinin 
ve daha öncekilerin koruması altında 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:145) 

*** 

 Kıyam etmek; varlığın fizik plan 
içerisindeki enkarne olduğu enerjitik alan 
ile varlık planı arasındaki bağı yine varlığın 
kendisinin teşkil ettiğinin; her varlığın, asıl 
itibariyle, bünyesinde, bütün planların 
özelliklerini taşımakta olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:146) 

*** 

 Kıyam etmek; yol’un sonsuz olduğunun; 
gidiş’in tek olduğunun; Tek olanın, her 
şeye hükmeden olduğunun; her şeyin Tek 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:147) 

*** 

 Kıyam etmek; uzun uzun ışığa bakmanın 
marifet olmadığının; körlerin de ışığa 
bakabilir olduğunun; O’nu fark etmenin, 
sindirmenin ve yansıtabilmenin marifet 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:147) 

*** 

 

 Kıyam etmek; bir üst realite bir alt 
realiteye tesir ederken, alt realitenin, üst 
realiteye cazibe alanlarını kullanarak 
girdap vazifesi yaptığının bilincine 
varmaktır…(MYP/C:149) 

*** 

 Kıyam etmek; şu devre azami derecede 
aşağı tesirlerin faaliyette olduğunun; 
vazifeler tamamlanmadıkça basamakların 
yükselemez olduğunun; alt realitenin de 
kendi içerisinde bir kapasite doyumuna 
ulaşmak mecburiyetinde olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:149) 

*** 

 Kıyam etmek; alt realitenin bozuk 
tesirlerinin, üst realiteyi 
yaralayabileceğinin, yıpratabileceğinin; 
derhal kayıplarımızın tedavi edilmesi 
gerektiğinin ve mümkün mertebe kendimizi 
bu tesirlerden korumaya çalışmamızın şart 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:149) 

*** 

 Kıyam etmek; aşılacak olanın, fizik bir 
merhale olmadığının; ulaşılacak olanın, 
bambaşka bir şuur seviyesi olduğunun, 
intibak’ın kolaylığı açısından, daima atik ve 
uyanık olmak icabettiğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:149) 

*** 
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 ----------------------------------------------- ŞUURDA UYANIŞ (28)------------------------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Bütün ilişkilerimiz ön yargılıdır... Çünkü 

geçmişteki o puslu hatıralarımızı, o yeni ilişkimize 
örtüştürmeye çalışıyoruz... Veya geleceğin bir 
takım varsayımlarını yine o an ilişkimize 
getirince, o an yok oluyor... Ve ilişkide tabi 
önyargılı, zanlı ve dolayısıyla geçmiş ve 
gelecekle bağı olan kişi, ummaları olduğu için 
geçmişteki hatıralarının korkularını da yaşadığı 
için korkuyla ilişki kurar... An’da olmak, korkuların 
olmadığı bir noktadır... An’da korku yoktur, an’da 
telaş yoktur, anda endişe yoktur... 

Bugün ortanca oğlum beni getirdi… 
Getirirken çok fena bir trafik vardı ve ben trafikte 
biraz öfkelendim… Yavaş ol, dikkatli ol deyip 
durdum… Bana dedi ki oğlum: “Baba, şu anda 
sen konferansa gidiyorsun, sadece konferansı 
düşün… Trafikle hiç ilgilenme, benimle de 
ilgilenme… Kapa gözlerini, sadece onu düşün… 
Çünkü ben şu anda senin telaşını 
duymuyorum… Senin geç kalıp kalmaman benim 
mevzuum değil… Benim bir endişem yok… Kaldı 
ki, daha henüz erken, geç kalman mümkün 
değil… Sen, kendine suni basınçlar oluşturarak 
bunun öfkeye dönüşmesine sebep oluyorsun, 
tepkiler oluşturuyorsun... Geç kalman benim 
meselem olmadığı için gelecekle bağım yok… 
Çünkü şu anda benim gelecekten bir beklentim 
yok… Geç kalırım, kalmam, erken giderim, 
gelecekle ilgili bir umudum yok… Gidebildiğimiz 
kadar gidiyoruz, onun için ben sakinim, senin de 
geç kalmayacağın zaten belli… Kapa gözlerini, 
trafikle ilgini kes, geç kalma ihtimalini zihninden 
yok et, sakinleş...” 

Geçmişin affa ihtiyacı var, bunu 
becermeye çalışalım, şimdinin farkındalık ve 
idrake ihtiyacı var, onu bize sunan geleceğin de 
teslimiyete ihtiyacı var... İşte böyle bir teslimiyeti 
oluşturabilirsek eğer, yeni Dünya’nın yeni 
insanları ve yeni devrenin tatbikat sahası 
meydana gelmeye başlayacak... 

Biz, güncel hayatımızda zamanı enerji 
olarak algılamak zor bir iş ama zamanın enerji 
olduğu fikrini hemen oturtmaya çalışabiliriz... Ve 
dolayısıyla da zaman konsantrasyonu denilen 
hayat içerisinde uygulanabilen bir tekniği sizinle 
paylaşacağız... Aslında bunu hepiniz 
biliyorsunuz... 

Zaman konulu bu çalışmamızın pratikteki 
bir tebligat ifadesi, adı zaman konsantrasyonu... 

“Zaman enerjisi ile birlikte yoğunlaşıp, 
o enerji ile birlikte seyrelebilmek...” 

Çünkü zaman bir enerji olarak, frekansını 
sıkıştırabilir veya yayabilir... Zaten o sıkışma ve 
yayma, geçmiş-şimdi-gelecek gibi mesafenin 
hükmüne girme veya ondan kurtulmakla 
özdeştir... Eğer ben süreci kavrayabilirsem, yani 
benim farkında olduğum bir zaman dilimini 
algılayabilirsem, tam kontrolümde, tam benim 
farkındalığım dâhilinde olan bir zaman dilimini 
algılayabilirsem, o benim an’ım olur... Ve onu ne 
kadar geliştirir, genişletirsem; o an’ım, süreç 
denilen ve an’ın, benim varlığımın tasarrufunda 
yaygınlaşmış halini oluşturur... 

Süreç, an’ın kendini yaymış halidir... Ve 
süreç, an özelliğine bağlı olarak, varlığın 
farkındalık kapsamıdır... Dolayısıyla bu süreci 
algılayan bir varlık, o sürecin dışındaki geçmiş ve 
gelecekle bağını koparmaya başlar... Buna da 
“süreci algılamadan (geçmiş ve geleceğe 
bağımlılığa da mesafe diyor) mesafenin 
hükmünden kurtulamazsınız” diyor... Yani 
zaman enerjisinin üçlü kombinasyonu olan, 
geçmiş-şimdi-gelecek üçlü basıncını üzerinizden 
atamazsınız diyor... 

Benim oğlum da gelirken bir tür beni an’a 
toplamaya çalıştı… Buna sürece toplama da 
denir... An’ı ne kadar yayabiliyorsanız, farkındalık 
haline, buna süreç denir... Benim geçmiş ve 
gelecekle bağımı kesmeye çalıştı ki, üzerimdeki 
zaman enerjisinin basıncının oluşturduğu öfkeyi, 
aceleciliği yok edeyim diye... O basınç bende 
öfke tezahürü oluşturdu... Önümdeki yaya kırmızı 
ışıkta geçiyor, ben geç kalmışım, gelecekle 
bağım var, gecikmemeliyim, ileri bir zaman 
dilimine karşı olması gereken ülküm var, 
beklentim var, ummam var, gecikmeme umması, 
gecikmeme, “zamanında orada olma” olması 
gereken ülküsüne sahibim... Yani gelecekle 
alâkalı bir durumdayım ben, “vakfa gecikirsem, 
konferansa yetişemezsem,” bu ne demektir, 
mesafenin hükmüne girdim demektir, mesafe 
neydi..? Geçmiş-şimdi-gelecek üçlüsünün 
hükmü... Böyle bir durumda zamanın basıncını 
üstümde hissettikçe, o basınç bende öfke 
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 şeklinde, yayanın geçmesi iki-üç saniye, bu bile 

bende feverana sebep oluyor, tahammül sınırları 
zorlanıyor niye..? Zaman enerjisinin basıncı var... 
Zaten zaman enerjisi de bana bu basıncı 
yaparak, o yaptığımın doğru bir şey olmadığını, 
olmaması gereken bir durum olduğunu ve bunun 
içinden çıkmanın yollarını ve bilgisini bir an önce 
yakalayıp uygulamam için anlatmaya çalışıyor... 
Hoşluk olsun diye, eziyet olsun diye, bana ıstırap 
olsun diye yapmıyor bunu... 

Öyle bir basınç yapıyor ki, ben bugün 
basınç altında, yarın basınç altında ve ben 
diyeceğim ki; ilerideki bir vakanın olması gereken 
ülküsünü kendi hayalimde oluşturup onun 
basıncı altında ezilip gidiyorum... Bırak 
gecikirsem gecikeyim, yapacak hiçbir şey yok, 
bunu dediğiniz anda zaman enerjisi, basıncını 
üzerinizden çekiverir ve ne olur biliyor musunuz? 
Derhal zaman enerjisi bir sıkışmaya tabi oluyor 
yani geçmiş-şimdi-gelecek yaygınlığı, sıkışmaya 
tabi tutuyor ve sizin zamanında yetişmeniz için 
her türlü imkânı size sunuyor... Kırmızı ışılar 
yeşile döner, trafik kendiliğinden açılır... Çünkü 
Yaradan enerji, bir de bakarsınız ki, bütün 
endişeleriniz boşunaymış, varıvermişsiniz, “hay 
Allah” diyorsunuz... “Hay Allah vardım” demeniz 
sizin bir idrakinizin sonucu olarak size sunulmuş 
bir kozmik imkândır... 

“Zaman enerjisini birlikte yoğunlaşıp o 
enerji ile seyrelebilmek, bunu yapabilmek için 
önce enerjinin bütününü hissedebilmek...” 

Şimdi ben gelirken arabadaki basıncın 
etkisiyle öfkelenmem ve zaman enerjisinin 
basıncını hissetmem, geçmişle olan bağımdan 
da kaynaklanıyor... Keşke daha önce 
çıksaydım... Evde şunu yapmasaydım, daha 
önce çıksaydım, geçmişinde hesaplaşmasını 
yapıyorum, geç kalmamalıyım diye de geleceğin 
hesaplaşmalarını yapıyorum... Zaman enerjisi 
süreci bırakmamdan ve mesafenin hükmüne 
girmemden dolayı basıncını bir arttırıyor, ben de 
feveran ediyorum... 

“Yani şu denmek isteniyor, herkesin 
yaşadığı kendine ait bir zaman dilimi var...” 

Çünkü her varlık zaman enerjisinden ayrı 
olmadığı gibi, her varlık aynı zaman enerjisinin 
kendisinde ki var oluşu ile ayrı bir zamana ait 
olduğu ifadesidir bu... Kim anda toparlanabilmeyi 
becerebiliyorsa, onun zaman enerjisi daha 
basınçsız ve sıkışık, bu sıkışıklık ters oluyor yani 

süratleniyor uçup gidiyor zaman, bu manada 
alın... 

“Bu gerçek zaman enerjisinin eğilip, 
büzülüp, yozlaştırıldığı ve tamamen kontrol 
dışı bir tarz takip eder şeklindeki gidişi 
gösteren bir durumdur...” diyor... 

Demek ki; biz bunu, kontrol dışı yozlaşmış 
hali ile kullanıyoruz... Bazen otomatik, 
kendiliğinden, kontrol dışı ana yönelince bir de 
bakıyoruz ki, o basıncı kaldırıyor, oh diyorsunuz, 
sonra birden bire basınç artıyor, bu nerden çıktı 
diyorsunuz, kontrol elde olmalı... 

Bu nasıl elde edilecek; 

“Karşınıza zaman konsantrasyonu 
meselesi çıkıyor; bu meseleyi yakalayabilmek 
için, önce onun varlığından haberdar olmanız 
gerekiyor... Öyle ki zamanı yaşayabilesiniz... 
En önemli unsuru olan üzerinizdeki basıncını 
hissedebilesiniz... İşte bu basıncın öncelikle 
kontrol altına alınması gerekmektedir... 
Basınç, çeşitli durumlarda ve değişik 
amaçlarla zamanın akışı üzerinde değişken 
sonuçlar doğurmaktadır... Bu sonuçları ortak 
bir paydada birleştirebilmek içinse, yani 
istenen neticeye kaydırabilmek içinse, zaman 
kontrolü şarttır, işte bu durumu 
sağlayabilmenin yolu ise, zaman 
konsantrasyonudur...” 

Bakınız, zaman konsantrasyonu şöyle 
ifade ediliyor: 

“Önce zamanın enerjisini hissedip, 
yarattığı basıncı belirginleştirip” bu çok önemli 
bir farkındalık hali biliyor musunuz? Şu an büyük 
bir ıstırap, bir telaş, bocalama içindeyim, zaman 
enerjisi basınç yapıyor... Niçin var? Çünkü ben 
sürecimin farkında değilim, mesafenin 
hükmündeyim, geçmiş-şimdi-gelecek, benim 
üzerimde hüküm sürüyor, basınç yapıyor... 

“Bu basıncı belirginleştirip, tesir 
noktalarını saptadıktan sonra, tamamen 
kontrol amacı güderek, bu enerji üzerinde 
konsantre olabilmek...” 

Bu basıncı tesir noktasını 
belirginleştirmek, saptamak ne demek sizce..? 

Zaman enerjisinin, mesafenin 
hükmündeyim şu anda ama bu basınç ki, bu 
mesafenin hükmünden dolayı bu basınç, ben 
hemen anımı genişletsem geçmiş ve gelecekle 
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 tam farkındalık haline soksam, bu basınç 

kalkacak, çünkü ben sürece gireceğim... Bu 
mesafenin hükmünü belirginleştirip tesir noktaları 
saptamak şu demek; benim üzerimdeki basınç 
nerelerimi tesir altına aldı... Ben bugünkü misali 
örnek vereyim... Geç kalmanın üzerimdeki 
basıncı ve öfkelerim; sizlere karşı mahcup olmak, 
kaybetme korkusu, tedirginlik, insanların beni 
eleştireceği egosu veya sahte kimliği, bana ne 
derler, nasıl gecikirsin sen, mi derler, orada 
kırılacak kabuklarım, gururum mu var, bunu 
dedirtmem mi diyorum... Bakın neleri saptıyorum 
zaman enerjisinin üzerimde yaptığı basıncın 
benim üzerimde nelerin açığa çıkmasına nasıl bir 
ayna vazifesi gördüğünü anlatmaya 
çalışıyorum… 

Aynen öyle, bir tesirin üzerimizde yarattığı 
sonuç, etkileşim, hoşlanma şeklinde veya 
hoşlanmama şeklinde hiç önemli değil... Bütün 
basıncı saptamamız lazım... Beni nereden 
yaralıyor, bende bir gurur var, sen geç kalacak 
adam değilsin, kalabilirsin insanlık hali, üstelik 
geç kalmanın imkânı yok daha 1,5 saat var... 
Yani kendimi abartarak misal veriyorum, yoksa 
bunlar gerçek olsa... 

“Zaman enerjisi üzerinize daima bir 
basınçla gelmektedir... Geçmiş – şimdi - 
gelecek dediğimiz bu üç birbirini takip eden 
durum içerisinde daimi bir şekilde bu üçlü 
basıncı hissetmektesiniz” 

İşte problem bu... 

“Her durum ise, ayrı ayrı kendi içindeki 
basınçları da oluşturmaktadır...” 

Yani ben geçmiş ve gelecekle bağımı 
keseyim, şimdiye toparlanayım… Bir de 
bakıyorsunuz ki, şimdi de geçmiş-şimdi-gelecek 
şeklinde üçlenebilir, çok tehlikeli bir durum... O 
da kendi içinde şimdinin başı-şimdini şimdisi-
şimdinin sonu gibi... Yani ben üçlü durumu, 
mesafe olarak algılanan üçlü durumun 
basıncından kurtulmak için süreci yaşarken, 
süreci baş-orta-sonuç gibi üçe bölmemeye da 
gayret etmem lazım... 

Süreci, mesafeye ayırmak gibi bir kusuru 
işlememem lâzım… 

Bunu yapmak için süreç dediğimiz şimdiki 
kısmın algılanmasında aşırı gayret göstermemiz, 
maksimum bir farkındalığı koyma becerisini 
göstermemiz lâzım... Meselâ benim bu 
konferansın tamamını fark eden bir yapım olsa, 
bu konferans an’dır... Ama ben bu beceriyi 
gösteremezsem, an diye zannettiğim bu durumu, 
konferansın başı-ortası-sonu gibi yaymışım... 
Ondan sonra konferansın bu kesitinde saate 
bakıyorum, ne zaman bitecek diye zihnim 
geleceğe kayıyor, o zaman ben size bir şey 
anlatabilir miyim? Bir varlık kontağı kurabilir 
miyim? Bir tesir alış verişi yapabilir miyim? 
Hayır... Çünkü ben biraz sonra bitecek 
konferansın bitişindeyim... Anı birden bire üçe 
böldüm... 

“İşte dikkat edilmesi gereken nokta 
teşkil eden husus; bu durumların kesin 
çizgilerle birbirinden ayrılmamış olup daima 
birbirinden tesir alış verişi içerisinde olmuş 
olmalarıdır... Bu alış veriş içerisinde ise, yeni 
basınç alanlarına maruz kalınmaktadır...” 

(Devam.Edecek) 

-------------------------- KENDİNİ BİLME – KENDİNİ TANIMA HAKKINDA (57) -------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Karmayı iki şekilde ele almamız lazım... 
Bir; karma; olmaması gerekenleri deneyimleme 
karma oluşturucudur ve olması gerekenin varlık 
tarafından bir an önce idrak edilmesine bir 
rahmettir karma… Artı bir şıkkı daha vardır ki, 
bunun tam tersidir... Biz buna karma çözme 
diyoruz... 

İkincisi karma oluşturma gereği vardır... 
Yani varlık, olması gerekeni idrak etmesi için 
olmaması gerekenleri deneyimlemeye sevk 
edilir... Bakınız, birinde varlık deneyim sahasına 
sokuluyor, karma oluşturarak... Diğerinde varlık 

deneyim sahasından tutuluyor, çıkarılıyor... 
Tutulup çıkarılma haline karma çözme denir...  
Varlık, rehavetten alınıp, deneyim sahasının 
yoğunluğuna sokulmasına karma oluşturma 
denir... Yani öylesine karma oluşturma 
maksadıyla dünyaya gelen varlıklar vardır ki, o 
enkarnasyon bütün işi gelecek enkarnasyonlara 
karma oluşturmaktadır... Bilmem anlatabiliyor 
muyum? Ve o varlık, o enkarnasyonda sürekli 
olması gerekenleri deneyimler ve asla olmaması 
gerekeni yakalama endişesi telaşı taşımaz... 
Yıkar döker... Hatta bunun üzerine Yaradan 
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 Mekanizma, Ruhsal İdari Mekanizma ona 

yardım eder... Karma oluşturucu yardımlar 
bunlar... Yani, onun başını biraz daha, bizim 
anlayışımıza göre, derde sokucu aslında o 
deneyim bereketine sevk edilmiştir... Onun 
önüne daima karma yaratıcı, o enkarnasyonda 
veya ondan sonraki enkarnasyonda karşısına 
tekrar tekrar çıkacak bir sürü karmik imkân 
sunulur... Bazı varlıklarda bu terstir... Daha önce 
edindiği bu tür mekanizmalar sayesindeki 
karmaları bir an önce çözmesi için yardım 
edilir... İkisi de varlığın hayrınadır... Birinde 
varlığın başı sürekli derde sokuluyor, bizim 
anlayışımızla, ama yukarıya göre asla öyle 
değil... Diğerinde dertten kurtarılmaya 
çalışılıyor... Her ikisi de varlığın idrak ve 
şuurlanması adına yapılıyor... 

Olumsuzu mantıksız korku, her türlü 
fobiler, batıl inançlılık, karar verememek, 
saplanıp kalmış, yanlış yapma fobisi, ilerlemeye 
engel çekingenlik halidir... Bunlar fobiler... 
İhtiyatlılığı negatife düşürmemek lazım... 
Pozitifte çok değerli bir davranış biçimidir... 
Güçlü de genelde Bilge’lerin kullandığı en çok 
kolaylık sağladığı için Bilge’nin kullandığı ama 
tüm roller kullanabilir güçlüğü... Maddi ve 
manevi hizmetkâr kullanabilir... Lider 
kullanabilir... Lidere çok uygundur... Lider geniş 
odaklıdır... Bu da geniş odaklıdır... Lider, 
Güçlüyü sever... Otoriter olmak pozitifi, baskıcı 
olmak negatifi... Lider için harika... Liderin 
negatifi tiranlıktı biliyorsunuz... Güçlü davranış 
biçimi... Dışa dönük güven ve otorite duygusu... 
Dışa dönük hissettiriyor, fark ettiriyor, ifade 
ediyor... Muktedirlik hissi veriyor, en doğrusunu 
bilme ve yapabilme duygusudur... İhtiyatlının 
tamamlayıcısıdır... Doğal bir liderlik 
konumudur... Spiritüel öğretmenlerin seçimi... 
İkna edici otorite olmalarını sağlar bunu 
seçmeleri... 

Olumsuzu; otoriter, etkili mevcudiyet, 
güven verici, hâkim, sorumluluk alabilme, 
sorunları yüklenme, olumsuzu baskıcı sıkıştırıcı, 
tehditkâr, zorba... Tacizkar, korkutucu, tahakküm 
edici, tepki alıcı... Sevilmeyen bir tip oluyor 
açıkçası... Yine aynı sistem... Nedir o? Bu ikiz zıt 
ikilinin birindeki negatif, mesela güçlünün 
baskıcılığını otoriter pozitife geçmesi için; karşı 
grubun pozitifi düşünüp taşınmaya geçmesi ve 
buradan oraya geçmesi tavsiye edilir... Başka 
yol da yok... Tavsiye derken, şarttır... Baskıcı bir 

insan bunun negatifliğini hissederse, “ya nasıl 
kurtulacağım ben bundan?” dediğinde, düşünüp 
taşınma ihtiyatlılığına geçmesi lazım... İhtiyatlı 
bir davranış biçimine geçecek, onun da pozitifi 
düşünüp taşınan... “vay ben baskıcıydım, artık 
yapmayayım bunları hayat içersinde…” siz artık 
senaryo haline getirin ben yapmayayım... 

“Baskıcılık özelliğini nasıl atarım ben..?” 
Düşünüp, taşınarak... Her hareketimde ihtiyatlı 
davranarak, insanlarla ilişkimi önce bir düşünüp 
taşınarak, ondan sonra baskıcılığa bir daha 
düşmemek üzere temkinli hareket ederek... 
Bunu iyice sindirdikten sonra otoriter vasfıma, 
güçlü, otoriter vasfıma dönebilirim... İlham 
ekseninde... 

İlham ekseni deyince aklımıza maddi ve 
manevi hizmetkâr geliyor... Tamamen içsel bir 
tesir kaynaklı vazifedar bunlar... Bunlar, biri 
çekingen, biri tutkulu, dar odaklı, yani en çok 
kullandığı için onu misal veriyorum... Her rol 
bunları da kullanır... Her davranış biçimi bütün 
hedef sahiplerine, bütün tutumlara hizmet 
edebilir... Tablo tamamlanınca bunların 
çeşitlemesinin ne kadar sonsuz olduğunu 
görebileceğiz... Hepsinin pozitifinde kalmak 
şartıyla bizim kullanma salahiyetimiz ve yetkimiz 
var... 

Eğer hedefimizi oluşturuyorsa, vazifemizi 
geliştirici ise, Yaradan bünyesinde bir merci 
yoktur ki hesap sorsun... Sen neden kardeşim 
ihtiyatlıyı kullanacağına tutkuluyu kullandın... 
Böyle bir şey yok... Rabb’in bütün özellikleri bize 
verişinin altında bu serbest kullanma özgürlüğü 
var... Ama negatife düşmek problem... Negatife 
düşmek sahte kişilik, sahte kişilik de asıl kimliği 
örten olduğu içinde problem... 

Şimdi bakınız, burada genelde maddi 
hizmetkârların bireysel vazifedar olan maddi 
hizmetkârların çekingenlik halidir... Çekingen bir 
davranış biçimi... Eğer bu pozitifte ise, kontrollü 
bir varlıktır... Aman işte çizmeyi aşmayayım, işte 
kusur işlemeyeyim gibi... Yine ihtiyatlıya benzer 
bir davranış biçimidir... Diğeri ise bastırmadır... 
Kendini ifade etmeyi sınırlama, kontrol etme 
hali... Kendi kendini bastırıyor... Bireysel bir 
davranış biçimi bu... Sürekli çekingen 
davranıyor... Öz karmik ve içe dönüktür... Öz 
karmik demek, genelde bireysel karma 
yaratıcıdır...  
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 Bu halinden kurtulması için kendine 

sürekli karmik senaryolar hazırlık, gelişme ve 
sonuç şeklinde ileriki tarihlerde gelecek şekilde 
mekanizma çalıştırıcıdır bunlar... Bu hallerini 
fark ettirici sebepler karma yaratmak üzere 
çalışırlar... Sebep, hazırlık, gelişme ve sonuç 
şeklinde bu önündeki enkarnasyonlara kadar 
uzayabilir bu karmalar... Karmik öz, karmik ama 
bu genel karmayı değil de öz karmaya... Toplum 
karmasını değil öz karmayı ilgilendiriyor... Alkol, 
uyuşturucu veya uygun ortamlarda tam ters bir 
kişilik sergilemedir... Bunlar, yani çekingen 
tavırlar, alkol aldığında duyguların gizlenmesinin 
farkında olmama halidir... Alkol, uyuşturucu vs. 
uygun ortamlarda bu çekingenlikler tam ters, 
opozit bir hal alır... Hayret eder herkes; “Ya sen 
çekingendin, iki kadeh içtin ne hale geldin” gibi… 
Veyahut da alkol ve uyuşturucu almıyor bu 
adam öyle bir ortama giriyor ki oradaki varlıkların 
espri anlayışı, kültürü, örf, adet, geleneklere 
bağlı etik ahlaki anlayışları bunun birdenbire 
kendini salıvermesine ve çekingenliğin tam aksi 
bir tezahürü ortaya koymasına sebep oluyor...  

Olumlusu; kontrollü, disiplinli, zarif, rafine 
bir insan olmaktır... Kaba, özensiz, bayağı olana 
tepki gösterir bu... Olumsuzu; bastırma, kendini 
kısıtlama, içine kapanmadır... Aşırı çekingen, 
duygularının farkında olmamadır... Tabii bu 
bastırma duygusu az önce bahsettiğimiz gibi, 
uyuşturucu alkol veya uygun ortamlarda 
birdenbire baskının kalkması şeklinde tezahür 
ediyor... Çelişki doğuran bir varlık yapısı... 
Tutkulu... Geniş odaklı... Genelde manevi 
hizmetkârların kullandığı... Çok enteresan, 

bakınız, manevi hizmetkar... En yüksek seviyeli 
kozmik vazife grubu olan manevi hizmetkârlar, 
kibir gibi bir ana özelliği oluşturabiliyorlar... 
Tutkulu gibi çok ciddi bir örtü... Negatife düşerse 
özdeşleşme Davranış biçimi sergileyebiliyorlar... 
Onun için kendinizi bu konuda bir manevi 
hizmetkar hissediyorsanız, çok dikkat etmemiz 
lazım... Yani insanlara manevi yardım, onlara 
enerjetik yardım, onlara psişik yardım edici bir 
rol vazife hissediyorsak kendimizde, en çok 
dikkat etmemiz gereken bizleriz... Aman ha... 
kibre hemen kapılırız... Kendini beğenmişlik... 
Gelişmenin negatifi karmaşaya düşeriz... 
Spiritüelliğin negatifi olan inanmaya düşeriz... 
Böyle istenmeyen durumlara düşecek olan 
varlıklar bu tür varlıklardır... En yüksek 
vazifedarlardır bunlar... Menekşe moru rengi... 
Tablonun en sağ tarafında o düşey liste 
tamamen müstakil, sadece vazife skalasının 
titreşimsel dizisidir o... Menekşe morundan 
kırmızıya kadar... Çekingenin tamamlayıcısı... 
Tutkulu... Duygu ve hareket yoğunluğu var... 
Etkileyici olup karmiktir... Toplu karma yaratıyor 
bu... Hayat içindeki seçimler, tutku duyulanlar, 
idaresi zor bir insan... Ağır özdeşleşme var eğer 
negatife düşerse... Vazifeyle bile özdeşleşir... 
Allah korusun..! Sanki eşya ile özdeşleşmiş 
kadar problemdir... Yaradan ile özdeşleşir... 
Bilgisiyle özdeşleşir... Fikri, inancı, felsefesi... 
neyi ile özdeşleştiyse bir varlık özgürlüğünü 
yitirir... Yaradan ile özdeşleşmek dahi özgürlüğü 
yok eder... Yaradan’ın istemediği bir durumdur... 
Aman inançlarımızı her an tek tek ele alalım... 
Ben özdeşleşmiş miyim? (Devam edecek) 

 
 

 
---------------------------------------------------- ETKİNLİKLERİMİZ -----------------------------------------------
 ARAGONİT KURSU… 
01 ve 15 Ekim 2008 

Aragonit kursumuz büyük bir hızla devam 
etmekte... Uyumlanan arkadaşlarımızın sayısı 
1000’i buldu… Sayın hocamız Sn. Sevgi 
ERSOY bu taş ile ilgili Kasım ayında bir kitap 
çıkarıyor. Çok yakında kitapçılardan 
edinebilirsiniz. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu 
değerli taşın en büyük özelliği kullanabilmek için 
muhakkak ona uyumlanma meditasyonu yapma 
gerekliliğinin olması. Sizlerin de bildiği gibi daha 
önce hiçbir mineralde böyle bir gereklilik 
yaşamamıştık. Sözün kısası bu minerali alıp 

boynunuza takmanız yeterli değil. Muhakkak 
onun frekansına özel bir meditasyonla 
bağlanmanız gerekiyor. Her ay düzenli olarak 
kurslarımız devam etmekte. Yeter ki hangi 
tarihte aramıza katılacağınıza karar verin ve bizi 
arayarak ön kayıt yaptırın… Herkesi 
bekliyoruz…  

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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 REİKİ II. DERECE İNİSİYASYON    
08. Ekim 2008 
Bu eğitim çalışmamız Sn. Sevgi ERSOY 
rehberliğinde yapıldı. Reiki enerjisi ile şifa 
çalışmalarının semboller kullanılarak uygulanışı 
öğrenildi. Sevgi hocamıza bu ders için çok 
teşekkür ediyoruz.  

 MUCİZELER KURSU – CUMARTESİ 
KURSU Ekim 2008 

Bir süre ara verdiğimiz bu kursumuz 2008 
senesinde altıncı yılına girmiş bulunmakta. Bu 
kursumuzun öğrenci sayısı hiç azalmadı ama 
her geçen gün yeni öğrenciler eklendi. Çünkü 
adında da anlayacağınız gibi tam bir mucizeler 
santrali. Her an’ı bizler için öylesine değerli ki. O 
kısacık süre içerisinde kim bilir kaç kere ölüp 
tekrar doğuyor ve dev adımlarla gelişim 
yolculuğumuza devam ediyoruz…   

 QUAN YİN MEDİTASYONLARI 
Her pazartesi saat 17.00’da başladığımız bu 
meditasyonlarımız her seferinde biraz daha renk 
değiştiriyor. Gittikçe mayalanan enerji katılanları 
çok farklı yönlere çekmeye başladı. Dileğimiz bu 
sezon sonuna kadar Kwan Yin enerjisine 
uyumlanmış arkadaşlarımızın katılabilmesi ve 
hatta yeni inisiyasyonların gerçekleşmesi…  En 
azından bu meditasyon u evde yapamıyorsanız 
da haftada bir kere burada bu meditasyonla 
enerji alanlarınızı aktive etmiş olursunuz. 
Bekliyoruz… 

 REİKİ I. DERECE İNİSİYASYONU  
22. Ekim 2008 
Bu ayki I. Derece inisiyasyonumuz çok farklı 
geçti. Artık gelen öğrenciler de bu enerjiye çok 
hazır ve bilgiyi gerçekten özümsemeye hazır 
insanlar. Dünyamızın ve insanlığın bu şifa 
enerjilerine ne kadar çok ihtiyacı olduğunu 
düşündüğümüzde gönlümüz katılımcı sayısının 
artmasından yana oluyor… Eğer çevrenizde 

hala bu teknikle tanışmamış olan dostlarınız 
varsa onları da bekliyoruz… 

 CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ 
SALI MEDİTASYONLARI 
Her ayın 1. 2. ve 4 salısı saat 19.30’daki 
meditasyonlarımız başladı… Hayatınızı ve 
bedeninizi Reiki enerjisinin şifasına açmak 
istiyorsanız veya enerji kanallarınızı tekrar aktive 
etmek istiyorsanız sizleri bu meditasyonlara 
bekliyoruz… 

  CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ 
SALI KONFERANSI / 21.Ekim 2008 
“YAŞAMIMIZI KİM YÖNETİYOR?” 
Sn. Başkanımız Nurettin Ersoy bu 
konferansında bizlere hayatımızın iplerinin kimin 
elinde olduğunu anlamamız yönünde gerçekten 
çok açıcı, görüşlerimizi genişletici bilgiler verdi. 
Sn. Ersoy’un bu konferansından sizlere birkaç 
not iletelim. Birinci bölümde günümüz insanının 
genel anlayışının iki tane olduğunu bizlere 
anlattı. Bunlardan birincisi Fatalizm diğeri de 
Determinizm. İkinci bölümde ise hayatımızı 
değiştirme yönünde neler yapabiliriz üzerinde 
duruldu. Tek şart: Öz bilinci açığa çıkartmak… 
Bu yolda hatırlamamız gereken birkaç başlığı 
sizlere aktaralım: 

- Ben dünya tekâmül okulunun bir 
öğrencisiyim… 

- Dünya yaşamım benim öğrenme 
sürecim… 

- Amacım: Yaşamımdaki tüm imkânları 
araç olarak kullanarak içimdeki Tanrısal 
nitelikleri açığa çıkartmak… 

- Dışımdaki tüm yaşam koşulları ve 
karşılaştığım olaylar beni eğiten deney 
laboratuarımdır… 

- Eğer ben öğrenir ve bir üst bilince 
geçebilirsem, bu laboratuarım da 
değişecek ve gelişecektir… 

- Laboratuarımı yani yaşam koşullarımı 
ve karşılaştığım olayları değiştirmek 
istiyorsam, öncelikle kendimi içsel 
olarak, bilinç olarak değiştirmeliyim… 
Yaşamımda karşılaştığım her şeyi 
kendime çeken benim… 

Sevgili dostlar, olaylara bakış açımızı 
değiştirdiğimizde her şey değişecek… Bu arada 
Sn. Nurettin Ersoy’un konferansında çok ilginç 
bir bilgi de aldık. O da şuydu; doğduktan sonra 
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 çevremizin bize verdiği olumsuz telkinler on 

sekiz milyon adet, olumlu telkinler ise sadece on 
iki tane… Ne kadar ilginç değil mi..? 
Amigdala’mızın programının değiştirilmesi ve 
yeni kodlamaların yapılması gereğini de yine bu 
konferansta öğrenmiş bulunuyoruz. Bu güzel 

konferansın üçüncü bölümünde ise sonuçlar 
üzerine duruldu. Yani elde edeceğimiz sonuçlar 
nedir? Arınma ve Sıyrılma… Yepyeni bir hayat 
ve Realite… Çevre koşullarının değişmesi… 
Sizleri Sn. Nurettin Ersoy’un Kasım ayının 
üçüncü salısı yapacağı konferansa bekliyoruz…

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