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

 
HER İKİ ÂLEMDE DE VARLIĞIN GÖREVİ 

KENDİNİ TANIMAKTIR... 
Spatyomda, yaptıklarımızın meyvesinden 

çok, duygularımızın, heyecanlarımızın ve 
tahayyüllerimizin meyvesini toplarız... Ve herkes 
belli bir dönemi spatyomda geçirmek 
mecburiyetindedir... 

Ruhların, bedeni bıraktıktan sonra 
hemen girdikleri safha, teşevvüş safhasıdır... 
Teşevvüş, spiritik olarak, bir varlığın bir bilgi ve 
olay karşısında gösterdiği şaşkınlıktır... Bu, bir 
realiteden diğerine geçerken içine düşülen 
şaşkınlık, şuur bulanıklığı, intibaksızlık, bilgi 
hazımsızlığı, zihni dağınıklık ve genel bir 
güçsüzlük şeklinde görülür... Spatyomdan 
Dünya’ya, Dünya’dan spatyoma geçen yani 
doğan ve ölen her varlık istinasız bir teşevvüş 
geçirir... Buna seçme zorluğu çekmek de 
denebilir... 

Uyum için bir devrenin geçmesi gerekir... 
Zira şuur alanına giren her etki, daha öncekilerle 
sentez olma zorunluluğunu taşır... Bu da varlığın 
emek ve çaba harcamasını gerektirir... 
Teşevvüş, evrende ki uyum yasasının bir 
sonucudur... 

Ruhun spatyomda çekeceği ıstıraplar, 
otomatik imajinasyon süreciyle gerçekleşir... 
Örneğin, bir katil, öldürme sahnesinin bütün 
izlenimlerini ruhunda taşımaktadır... Geçmiş 
olaylardan hiç biri unutulmaz ama Dünya’da iken 
beden örtüsü yüzünden bu izlenimler ruhta 
gizlenmiş ve uyuşmuş bir halde saklanır... 
Bedenle olan ilişki kesilip spatyoma geçilince, 
korku, hiddet, acıma, unutma ve pişmanlık gibi 
duygular bütün canlılığı ile uyanır ve vicdan 
yönlendirmesi ile objektif imajlar halinde ruhu 
kuşatır... 

Katil, öldürdüğü kişinin yarasından kanlar 
akarak, durmadan kendisine hücum ettiğini 
görür, kimi zaman hırıltılı ve acıklı, kimi zaman 
tehditkâr sesler duyar... Çevresinin kötü amaçlı 
bir takım korkutucu gölgelerle kuşatıldığını 
sanır... Yani çok çeşitli ama konuyla ilgili 
monoton imajların devamı, katilin ruhu için en 
büyük işkencedir... Onun bu imajlardan kaçıp 
kurtulması mümkün değildir... Ruh bu halin ne 
kadar sürdüğünü bilemez, zaman anlayışı 
spatyomda değişime uğramıştır... Bu sahneler, 
katilin ruhundan bu imajlara neden olan duygu 
ve eğilimler kaybolana kadar devam eder... 

Geçen süre ruh için sonsuzluk gibi uzun 
olabilir... Spatyomdaki zaman kavramı 
bizimkinden çok ayrıdır... Yüksek hallerdeki 
maddelerin süptilliği oranında ruhun zaman 
anlayışı, ihtiyaca göre uzayıp kısalabilir... Yani 
her ruhun bilerek ya da bilmeyerek kurduğu 
âlemin icaplarına uygun bir zaman telakkisi 
vardır... Öyle ki, bizim ölçümüzle bir saniyelik bir 
zaman içine ruh, bizim bir çok senelerimizin 
hadiselerini sığdırabilir ve o kadar sene 
yaşadığını sanabilir... Varlık asırlardır ıstırap 
çektiğini ifade edebilir... Bu hal, cehennemde 
bulunmak demektir... Varlık bütün benliği ile 
hisseder, ta ki uyanıncaya kadar... 

Dünyada yaşarken işlenen fiiller vicdani 
ölçüler içinde değilse, spatyoma geçildiğinde, 
teşevvüş (şaşkınlık) içinde bir cehennem 
yaşanır... 

Aksine, vicdan kanaatlerimize göre 
yaşamışsak, spatyomda ki ilk şaşkınlık halini 
cennette geçirmiş oluruz... Yeryüzündeyken bile 
olumsuz ve nefsanî davranışlarımızı 
hatırladığımız zaman sıkıntı hissederiz... Ama 
sahip olduğumuz bedensel mekanizmalarla olayı 
tevil ederek kendimizi rahatlatırız... Oysa 
spatyomda gizleme, örtme mekanizması 
olmadığı için, duygu ve düşüncelerimiz apaçık 
ortadadır... Algılama gücünün de, Dünya’ya göre 
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 çok yüksek olduğunu hatırlayacak olursak, 

Dünyadaki hatalarımızın bize ne kadar sıkıntı 
vereceği açıktır... 

Bununla beraber Dünya insanının 
hatasız olmasına imkân yoktur... Ama mümkün 
olduğu kadar kendimizi kontrol ederek, makul 
vicdanlı davranarak, faydalı ve maksatlı fiil 
işleyerek hatalarımızın daha yeryüzündeyken 
farkına varıp, onları düzeltme yoluna gidebiliriz... 
Hiç şüphesiz böyle bir yaşam, teşevvüş 
devremizi kısa sürede atlatmamıza yardımcı 
olacaktır... 

Teşevvüş devri, her insan için ayrı olan, 
sonsuz değişik özellikler gösterir... Yani herkesin 
cennet ve cehennemi kendisine göredir... 
Demek ki, spatyomun bu sahnelerinde rol alan 
tipler şuurlu birer şahsiyet değildirler... Bunlar, 
ruh tarafından canlandırılmış mizansenlerdir... 
Ama geri bir ruh onları gerçek varlıklar zanneder 
ve onun bu inanışı, sahnenin dehşetini büsbütün 
arttırır... 

Esasen, spatyom maddesinden 
oluşturulan maketler, ya ruhun kendisine ait 
otomatik imajinasyonla, ya rehber varlıkların 
şuurlu imajinasyonlarıyla, ya da her ikisinin etkisi 
ile oluşur... Kalıcı spatyom mekânlarının hepsi, 
spatyom maddesini kullanabilen, ona hâkim 
olabilen organizatör varlıklar tarafından 
düzenlenir... 

Ruhun bilgisi, görgüsü, son Dünya 
hayatında ki eprövleri karşısındaki tutumuna 
göre ortaya çıkan duygu ve düşünceleri, 
spatyom âleminde çok çeşitli imajinatif 
sahnelerin yaratılmasına sebep olur... 

Ruh varlığı, belirli bir süre, aşırı bir 
konsantrasyonla bedenine bağlanmıştır... Beden 
kanalıyla algılamalarda bulunarak, bilgi almak 
için onu kontrol etmiş ve yönetmiştir... Fakat 
varlık spatyoma geçince, beden vasıtasıyla elde 
ettiği bilgiler kesilmiş, zaman ve mekân duygusu 
farklılaşmıştır... Üstelik varlık yeni ortamını 
tanımamaktadır... Teşevvüş, iki ortam arasında 
uyum sağlayamamaktan doğan bir 
konsantrasyon boşluğudur... Belli bir süre sonra 
bu kavramın içine girilir ve algılama 
mekanizması tekrar çalışmaya başlar... Yani, 
ortam değişikliği nedeniyle ilk anda ortaya çıkan 
konsantrasyon boşluğu teşevvüş halini 
doğurur... 

Diğer yandan, yeryüzünde biyolojik ve 
mantal seviyede eğitim ve öğretim görmüş olan 
varlığın bir şuuraltı programı vardır... Ortam 
değiştiği zaman, programlanmış olan 
şuuraltındaki bu muhteva enerji bakımından 
beslenemez... Onun ihtiyacı olan fizik alandaki 
enerji ortadan kalkınca, mekanizma büyük bir 
kargaşa içine düşer ve bundan dolayı da genel 
intibaksızlık, uyumsuzluk adını verdiğimiz ikinci 
teşevvüş hali ortaya çıkar... 

Üçüncü bir teşevvüş nedeni de, 
imajinasyon yeteneğinin istenilen tarzda ve 
yönde çalışmamasıdır... Dünyada imajine edilen 
her şey gerçekleşmez, ama spatyomda her 
imajine edilen olay gerçekleşmiş gibi hissedilir... 

Örneğin, bir varlık daha önce ölmüş 
bulunan dost ve akrabaları ile karşılaşabilir... 
Yani, spatyom varlıkları, seviyelerine bağlı 
olarak, spatyomun imajinatif mekânlarını 
müştereken kullanabilir... O varlıklar, kendilerine 
empoze edileni algılarlar... Bulundukları yer, 
yüksek bir mekanizma tarafından hazırlanmış 
imajinatif geçiş yeridir... Kim olursa olsun, 
herkesin ruhi yapısına uygun bir mekân teşekkül 
eder... Şuuraltı mekanizmamız nelerle 
doldurulmuşsa, orada otomatikman onlar 
teşekkül eder... 

Örneğin, nakış işlemeyi seven bir varlık, 
orada yine aynı işi yaptığı bir sisteme girer ve 
orada durmadan nakış işler... Ama bu arada 
zihni hiç boş durmamaktadır... Bazı 
anlayamadığı problemler onu daima meşgul 
eder... Her istediğini bulması, gayet rahat bir 
hayat yaşaması, etrafında kendinden çok daha 
önce yaşamış varlıkların bulunması yani çok 
değişik bir ortamda olmasının sezgileri onu 
sıkmaya başladığı an, artık kendisinin ölmüş 
olduğunu ifade eden bir varlıkla karşılaşması 
mukadderdir... 

Ölmüş olduğunu, çeşitli 
kombinasyonlarla onu hiç hırpalamadan, 
sıkmadan anlatmaya, fark ettirmeye çalışırlar... 
Ama yeni durumunu anlayabilecek uyanık bir 
ruha sahipse, işi oldukça kolaylaşacaktır... 

Spatyomun ilk merhalesinden yukarıya 
çıkamayan varlıkların oradaki hayatları kısa 
sürer ve yüksek seviyeye çıkamadan tekrar üç 
buutlu yoğun madde dünyasına inerek yani 
doğarak ihtiyaçlarını tatmine devam ederler... 
Zira onlar, spatyomun ince titreşimli sahalarına 
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 ayak uydurmalarına yarayacak bilgi seviyesine 

erişememişlerdir... 

Dünya hayatı gerçekten geçicidir... 
Dünya’da bulunuşumuzun en büyük maksadı 
maddi kâinata hâkim olmanın egzersizlerini 
yapmaktır... İnsan varlığı, bu egzersizleri, daha 
seyyal bir evren olan spatyomda da sürdürür... 
Bu bakımdan ölümden korkmanın hiçbir faydası 
ve anlamı yoktur… 

İçimdeki Rabb’imin Işığı, içinizdeki Rabb’imin 
Işığını selamlıyor… 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Nurettin ERSOY 
Vakıf Başkanı 

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

 Kıyam etmek; bilgi enerjisi’nin kabulünün, 
daima sevgi enerjisi’nin göstermiş olduğu 
cehit vasıtasıyla gerçekleşmekte 
olduğunun; bilgi enerjisi, önceden hazır 
bekleyen zemine doğru akmaya 
başladığında, eğer sevgi enerjisi 
tarafından çepellenirse, işlevselliğinin o 
kadar artmakta olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:117) 

*** 
 Kıyam etmek; bilgi enerjisi’nin 

akışkanlığının temininin, tamamen, sevgi 
enerjisi’nin göstermiş olduğu uyum vasıtası 
ile olabilmekte olduğunun; en güzel uyum 
ve elastikiyet örneğini, sevgi enerjisi 
bünyesinde görebilecek olduğumuzun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:117) 

*** 
 Kıyam etmek; enerjiyi talep etmenin, 

kabullenmenin ve özümlemenin, tamamen 
varlığın cehtine bağlı olarak oluşan 
sıralamalar olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:117) 

*** 
 
 
 

 Kıyam etmek; esas itibariyle en iyi 
uyumun sağlandığı alandan itibaren, bütün 
enerjilerin tek bir enerji halinde tezahür 
etmekte olduklarının ki, bunun da, RUH 
Enerjisi olarak nitelendirdiğimiz hali ifade 
eder olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:117) 

*** 
 Kıyam etmek; yaşadığımız plan 

içerisindeki seviyede bu enerjilerin birbirine 
dönüşüm imkânının yok olduğunun; 
sadece, varlığın cehti vasıtasıyla, bir 
enerjinin ötekine nispetle daha ön 
plandaymış gibi görünümünün var 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:117) 

*** 
 Kıyam etmek; genişlemeye kendimizi 

müsait tutmamız gerektiğinin; bizler için en 
inandırıcı hususlarda bile elâstiki olmaya 
çalışmamız gerektiğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:117) 

*** 
 Kıyam etmek; sahip olduğumuz Bilgi’nin, 

daima üremeye müsait olup olmadığını 
kontrol etmemiz gerektiğinin; bilgimiz bize 
yetiyorsa, derhal onu geliştirme yolları 
aramamız gerektiğinin, zira atıllığa doğru 
gidiyor olduğumuzun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:117) 

*** 

 
 
 
 
 

----------------------------------------------- ŞUURDA UYANIŞ (32)------------------------------------------------ 
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 Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Bizlerin böylesine köprü vazifesi gören 
yani bu şuurlarımızla bir araşuur vazifesi gören 
varlıklar oluşumuz, Yaradan’a karşı olan 
vazifemizin ifadesidir... Çok önemli bir vazifedir 
bu... Yaradan ile yaratılmış olan fakat şuur 
seviyesi o Yaradan bünyeden yani orijininden 
uzaklaşmış olan şuur sahalarının Yaradan ile 
ilişki kurması neredeyse mümkün değildir... Bu 
üstün Yaradan şuur ile bu kaba yaratılmış şuur 
arasında beşer varlığı araşuur vazifesi 
yapmaktadır... Bizler, Yaradan ile diğer yaratılmış 
daha kaba seviyeli titreşimler arasında böylesine 
önemli bir sorumluluğu yüklenmiş varlıklarız... 

Yalnız, tabi ki Yaradan’ından belirli bir 
murada hizmeten, gelişime hizmeten ayrılmış, 
kopmuş olan bizler, sanki bir okyanusun kayalık 
bir sahile vuran dalgalarının o kayalar arasına 
bıraktığı küçük küçük damla sular gibiyiz... 
Özümüz itibariyle okyanusa aidiz... Ama kütle 
olarak, hacim olarak o okyanusun küçücük 
zerreleri olan bizler okyanusa dönüşümüze kadar 
o kayalar arasında bazı taahhütleri, bazı 
misyonları ciddi bir şekilde üstlenmiş varlıklarız... 

Nasıl ki bir okyanus dalgası kayalık bir 
sahile vurduğunda sıçrayan sular, irili, ufaklı 
hatta zerreden bayağı büyük gölcüklere kadar bir 
sürü parçaya ayrılarak o kayalar arasında kendini 
çeşitliyorsa, Yaradan bünye de, sonsuz bir 
okyanus misali fizik âlemlere kendisini bu şekilde 
parçalamış ve irili ufaklı şuur sahaları şeklinde, 
damlacıklar şeklinde bizleri meydana getirmiştir... 

Mutlaka bu irili, ufaklı damlacıklar, 
kayaların arasında belirli tatbikatlar yaparak, bu 
damla kitlelerini büyütebilme imkânına sahiptir... 
Buna şuurlanma diyoruz ve bir varlık ne kadar 
sıçradıktan sonra o damla kitlesini 
genişletebiliyorsa, buna idraklenme ve 
şuurlanma diyoruz...  

Mutlaka o damlacıklar günün birinde, 
“Dönüşünüz banadır...” ifadesi ile bu kayaların 
arasındaki irili, ufaklı şuur sahaları olarak, 
okyanusa döneceklerdir... Aynı bir suyun içinden 
damlayan yine aynı su damlacığının o suyun 
içerisinde, o okyanusla bütünleşmesi şeklinde bu 
damlayış bireysellikten tamamen bütünsele 
yayılım şeklinde olacaktır... 

İşte Yaradan ile varlık ilişkisinde böyle bir 
macera evvelde başlamış, ebette bitmek üzere 
bir aralıkta vuku bulmaktadır... Dünya tekâmül 

okulu... Evvel ve ebet dediğimiz ve bize göre 
sonsuzluğu ifade eden bu kesit, bizlerin 
Dünya’ya damlayışımız ve ebet dediğimiz bir 
sonsuz gelecekte tekrardan o okyanusa dâhil 
olmamız gibi bir aralığı kapsar... 

İşte bizim maceramız bu... Evveldeki 
damlayış ile ebetteki tekrardan okyanusa 
dönüşümüz ve onun içerisinde yayılış ve bir daha 
asla aynı damlanın oluşmayacağı bir şekilde 
okyanusa dâhil oluşumuz... Bizim bilgi sahamızın 
ilgi alanında olan kısımdır... Biz bu bölüm ile 
ilgileniyoruz... 

Okyanustan Dünya’ya saçılışımız bir 
damla şeklinde ve ondan sonraki macera ve 
okyanusa dönüşümüz, bizim sonsuzluk 
niteliğindeki evvel ve ebet arasındaki 
maceramızdır... 

İşte bu damlama ve tekrar okyanusa 
dönüş esnasındaki bütün müşküllerimizin hallinin 
bilgisi yine okyanus tarafından damlacıklara 
sunuluyor... Sürekli takviye, ilgi, alaka, himaye 
vardır... Ve dolayısı ile bizler, eğer bu damlayış 
esnasında her damla Yaradan’a ait yani nereden 
sıçrayıp damladığının bilgisine sahip oldukça, 
bütünsel bir anlayışa kavuşmaya başlıyor... 

Yalnız bu bütünsel anlayışa kavuşmak 
öylesine rizikolu bir hal ki, varlık hemen 
damladıktan sonraki damla halinin özelliklerinden 
dolayı bunu egoistik seviyede ele almaya 
başlıyor... Nefsi seviyede ele almaya başlıyor... 
Çünkü niye? Okyanusun sıçrattığı damlalar yani 
bizler, irili, ufaklı damlalar, okyanusa kavuşmak 
içgüdüsünü içimizde taşıyoruz... Ve Rabb’in 
okyanusu, sonsuz olan o su birikintisinin bütün 
özellikleri damlada da var... Onun için damlasını 
tanıyan yani damla olarak kendini kabul ederek, 
damla hakkında bir fikir sahibi olan, Rabb’i 
hakkında da yani okyanusu hakkında da bilgi 
sahibi olmaya başlıyor... 

İşte varlık ile yani yaratılmış veyahut ta 
sıçrayan ile onu sıçratanın bağı böylesine bir 
şeydir... Onun için damlasını tanıyan, yani ben 
neyim, ben kimim, benim yapım nedir? H2O... O 
zaman damladığım bu sonsuz okyanusta H2O... 

Ama ne oldu, onun okyanus vasfının 
damla içindeki özelliğinden bir sürü eksilmeler 
oldu... Ne oldu? Damlaya hiçbir zaman sen 
okyanussun diyemezsiniz... Damla da kendine 
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 ben okyanusum diyemez... Ama ben 

okyanustanım diyebilir... 

Biri ona sorsa, sen nereden geldin 
buraya? Okyanustan geldim... Ben Rab’den 
buradayım, ben Yaradan’ın bünyesinden 
buradayım, burası da Yaradan’ın bünyesine 
dâhil... Okyanusun böyle yetisi var, önce kayaları 
hazırladı... Bünyesinden sıçratacağı o kendinin 
benzerlerinin barınacağı, tatbikat yapacağı ve 
sabitleneceği mekânı da oluşturdu... Kayaları da 
yapan O... Ve dolayısıyla kayaları yaptıktan 
sonra sıçrattı suyunu damlalar halinde... 

Şimdi bu damlayan damlalar kayalar 
arasında çok fazla yabancılık çekmesin diye, 
okyanus hakkındaki bilgisi de unutturuldu 
damlalara... Şuurlar kapatıldı... Okyanusun 
muhteviyatı, damlalardan gizlendi ve dolayısıyla 
kayalar arasında damlalar, okyanusu unutarak 
kendilerinden memnun bir hal içerisinde 
tutunmaya çalıştı... Bunun için damlalara 
kayalıklar arasında sabitlenme bilgileri verildi... 

Sabitlenme bilgileri, bu damlaların, 
kendileri için çok yabancı ve de kaba olan 
kayalar arasında mutlu ve bahtiyar deneyim 
yapmaları için özellikle verilmiştir... Buna nefs 
denir, buna ego denir... Damlalara, sabitlenme 
bilgileri altında, cinsellikten tutun, iştah 
mekanizmasından tutun, otomatik biyolojik 
yapımızın çalışmasına kadar bütün imkânlar 
verildi... Orada kalsınlar, mutlu olsunlar ve orada 
kendinden memnun okyanusa ait bir takım 
deneyimler yapsınlar diye... Yalnız bu sıçrayan 
damlalar, her ne kadar kayaların arasında 
sabitlenme bilgisine dayalı olarak memnun 
olsalar da, içlerinde daima bir yabancılık ve 
okyanusun hasretini taşırlar... 

Dolayısıyla da bu hasret ki, ister bilinçli 
olarak fark edilsin ki bilgelik bunu alenileştirmek 
demektir, isterse içgüdüsel seviyede kalsın 
varlıkları daima birliğe doğru iten bir güdüdür... 
İçgüdüdür bu... Ve dolayısı ile varlıklar, okyanus 
ile bilinçsiz bir şeklide bütünleşmek içgüdüsünü, 

kayalar arasında bir şeyler ile bütünleşerek 
gidermeye çalışırlar... Onun için bizler, Rabb’in 
uzantıları olarak, sıçrattığı damlalar olarak, o 
okyanusun hasretini bilinçli, bilinçsiz hissedenler 
olarak, burada bir şeylere tutunmaya 
çalışıyoruz... Ve bakarız ki, etrafımızda bize 
sunulmuş olan ne varsa ona tutunmuşuz... Bu bir 
maddedir ona tutunuruz, eşyaya özdeşleşir 
onunla bütünleşmeye çalışırız... Bu diğer 
enkarnasyondaşlarımıza karşı tutkularımız, 
bağlantılarımız, özdeşleşmelerimiz yine 
okyanusa duyduğumuz hasretten dolayı... Bu, 
fikirlere karşı bağlantılarımız ve 
özdeşleşmelerimiz yine okyanusa karşı 
özlemden dolayıdır... Bütün kötü 
alışkanlıklarımız, Rabb’imize duyduğumuz 
özlemin bilinçsiz bir şekilde açığa çıkmasından 
başka bir şey değildir... 

Sigaraya mı çok bağımlısınız, biliniz ki 
Yaradan’a bağımlılığın içgüdüsel bir şekilde, 
sigaraya tutku şeklinde açığa çıkmasıdır... Alkole 
de öyle... En kötü maddi bağımlılıklara da öyle, 
uyuşturuculara bağımlılıkta da bu vardır... 
Yakınlarımıza olan bağımlılıkta bu vardır... Bir 
aile bağı, Rab’den ayrılmanın özleminin 
giderildiği bir deneyimdir... Ve burada özellikle 
bize oluşturmamız için verilmiş bir birlik 
hissiyatından aile bağı doğar... 

Şimdi varlıkların, damladıkları kayalıklar 
arasında böylesine bir içgüdünün etkisi ile 
kayalara ait yani Rabb’in damlalarını bıraksın 
diye oluşturduğu mekânlara ait yani kaba seviyeli 
titreşimlere ait bölümlerde bağlandıkları o 
değerler, okyanusa dönüşlerini, o içgüdüden 
kaynaklanmasına rağmen okyanusa dönüşlerini 
zorlaştırıcı bir olay olarak karşısına çıkar... Çok 
enteresandır yani birbirini engelleyen bir kısır 
döngüdür... Yani Rabb’e olan, Yaradan’a olan 
özlemim, O’na kavuşma özlemim, beni bilinçsiz 
bir şekilde yine O’nun yarattığı bir takım kaba 
yaradılış formlarına yöneltiyor ve ona 
tutunuyorum fakat bu tutunuş Rabbe dönüşümü 
engelliyor... (Devam.Edecek) 

 
 
 
 
 
-------------------------- KENDİNİ BİLME – KENDİNİ TANIMA HAKKINDA (61) -------------------------- 
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 Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Mesela hayatınızı bu misyona 
endekslemiş olmanız, böyle bir odağa ve bu 
odak sayesinde Yaradan’a yönelik bir tarzda 
endekslemiş olmanız, içinizde ben bayağı 
fedakârlık yapıyorum fikrini oluşturuyorsa, biliniz 
ki, sizin bu müteal, bu ilahi haliniz, sahte 
kişiliğinizdir... Ve en büyük sahte kişilik, mistik 
yapıların, spiritüel yapıların sahte kişiliğidir... 
Çünkü onlar Dünya dışı bir hedefe yönelik 
giydikleri sahte kişiliği hiçbir zaman ret edecek 
bir unsur bulamazlar, hatta destek bulurlar... 
Destek buldukları için de, durumlarını görmeleri 
mümkün değildir... 

Ana özelliklerin varlık tarafından tespiti, 
sahte kişiliklere dayalı olduklarından dolayı 
mümkün değildir, bunun bir özelliği de bu... Yani 
sizin kendi kendinizin sahte kişiliğini bulmanız 
çok zordur... Niye? Çünkü o sahte kişiliğin 
özelliğidir... Sahte kişilik, asıl varlığın, öz benin 
onu teşhis etmesine hep engel olur... Ve 
dolayısıyla da varlık kendi kendine bulamaz, 
ancak yaşadığımız ortam içerisinde ilişkide 
bulunduğumuz diğer varlıkların bizim 
üzerimizdeki müşahedelerine önem vermemiz 
lazım ana özelliği bulmada... 

Eğer size yaptığınız bir eylemden dolayı 
biri gelip de çok fedakârlık yapıyorsun yani 
görüyorum aşkla şevkle bu fedakârlığı 
yapıyorsun diyorsa, hemen dikkat, ben böyle bir 
intiba mı veriyorum, kendini yıkma gibi bir 
özelliği ben taşıyorum ki bu yıkmayı 
sahnelemem insanlarda fedakârlık yaptığımın 
intibaını uyandırıyor... 

Ben burada bir şeyler anlatıyorum... Offfff 
diyorum, kendimi yıktım, sanki böyle 
mahvolmuş, birçok iş yapacaktım geldim 
burada, böyle yaptığım anda bir süre sonra 
içinizden birileri gelip “Nurettin Bey kapasitenizi 
o kadar zorluyorsunuz ki ne fedakârsınız” der... 
Bu benim böyle bir enerjiye ihtiyacım olduğu için 
yaptığım şovdan başka bir şey değildir... Bu 
varlık, yukarıdan akan saf enerjiye 
ulaşamadığından, artık enerjisi iyice çökmüş ve 
bana biraz yataydan kullanılmış enerji verin 
diyor... Saf değil, hemen gelirler, ona iltifatlar, 
iltifatlar... Tabii o iltifatı yapanlarda en çok iltifata 
ihtiyacı olanlardır aslında çünkü iltifat etmeden 
ana kaynağa bağlı olarak enerjiyi verme imkânı 
olmadığı için, o da yine kullandığı enerjiden size 
sunar, iltifat şeklinde, takdir şeklinde sunar ve 

sizdeki enerjiyi yükselterek tekrar yansıması için 
karşılığını bekler... Onun için bir tebliğde şöyle 
der; 

“İltifat edenler en çok iltifat talebinde 
olanlardır...” 

Bilgiye dayalı konuşursak, öyle değil... 
Şu anda siz zeki şeyler yapıyorsunuz, güzel 
ama değil... Bunun böyle olmadığını içinize 
dönün göreceksiniz... Yani OLAN KUTSALDIR 
ifadesi varlıkların seçimlerini otomatik olmasına 
götürücü bir tuzaktır da aynı zamanda... Eğer siz 
bu denli olan kutsalı buradaysam doğaldır, 
oradaysam doğaldır diyorsanız, siz hiçbir irade 
ve şuur devrede olmadan bir akışa kendinizi 
teslim etmeniz manası taşır ki, asıl derin bilgide 
akışa teslim olmak vardır ama bu manada 
değil... 

Bu neye benzer? Bir nehir var, bu nehir 
çok uzaklardan geliyor böyle gidiyor... Sonsuz 
bir nehir, bu nehrin içi kayalarla dolu ve siz bu 
nehrin içerisinde kano yapıyorsunuz... Durmanız 
mümkün değil, çünkü nehir akıyor, hakikatin 
gidişi bu, aynı kozmik bir gidiş içerisindesiniz... 
Siz bu nehrin içerisinde giderken, önünüze çıkan 
irili ufaklı kayalarda, nehrin sizi itiliminden dolayı 
çarpabilir, sıyırabilir hatta devrilip tekrardan 
binmeye çalışır, yolculuğunuza devam 
edersiniz... 

“Dönüşünüz banadır…”la ilgili olarak siz 
böyle bir ilahi mukaddere, Yaradan’ın 
mukadderine tabisiniz... Buna İrade-i Külliye 
denir İslami ifade ile... Herkesin şuuruna göre 
anlayabileceği küllilik ne ise, onun iradesidir... 
Siz bunun dışına çıkamazsınız... İlahi Murat da 
denir... Yalnız bunun aksi yönünde bir gidiş 
mümkün değildir... Böyle bir şey yok... 

Şimdi siz bu akış esnasında olanın kutsal 
olduğu şekline bakıp da bu kayaya çarparsanız, 
oradan suyun itilimi ile kurtuldunuz geldiniz 
buraya çarptınız, burada karaya oturdunuz, 
çarptınız... Böyle bir gidiş, “olan kutsaldır, 
hakikatin gidişine teslim olunuz” ifadesine uyan 
bir tarz değildir... İşte, “olan kutsaldır, varlığın 
bulunduğu durum onun için en hayırlı olandır” 
ifadeleri böylesine yanlış noktaya varlıkları 
getirme tehlikesini birlikte taşır... 
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 Samimi iseniz, zaten o da ilahi irade 

yasalarının içindedir... Sebep-sonuç yasası, 
karmik yasa bunun içindedir... 

Beşeriyetin seçimleri tesadüfîdir, 
faaliyetleri yüzeysel, idrakleri sığdır... İşte 
bakınız, bu kanodaki varlığa Yaradan iki tane 
kürekte vermiş bu kürekler nedir? İrade vermiş, 
akıl vermiş ve daha öncesinden edindiği şuur 
paketini vermiş ve bir de külli şuurun bütün 
imkânlarını ona sunmuş... Yani bizler aslında 
şöylesine bir bireysel şuura sahipken, 
enkarnasyonlar boyu beslediğimiz şuura 
sahipken, buradaki bütün kanoların 
deneyimlerinin ortak şuurundan da yaralanma 
hakkına sahibiz... 

Yani sanmayınız bireysel şuur alanımız 
bizim için mukadderimiz olan, yetinmek zorunda 

olduğumuz değil, uzanabilirseniz uzanın bugün 
Mevlana’nın şuur alanına girin alın alacağınızı... 
Muhammet peygamberin de şuur alanının 
tesirindeyiz... Hatta bırakın bildiğimiz tarihi, 
sikluslar boyu geniş olan o külli şuurun bütün 
verilerinin üzerimizde etkisi var... Dolayısıyla 
böyle imkânlar varken bizim şu kürekler 
imkânlarını kullanarak bu kayalardan mümkün 
olduğu kadar küçük kürek darbeleri ile 
sıyrılabilme yetisi ve sorumluluğunu taşımamız 
lazım... Bu ne demektir? Çarpacağımız kayaları 
önceden görebilmek ve o kayalara mümkün 
olduğu kadar bana zarar vermeden kayanın 
yanından sıyırmanın küçük kürek darbelerini 
bulmaya çalışmamız lazım... Bu, akan nehrin 
içerisinde bizim çarpacağımız hatta takılıp 
kalacağımız kayaların tablosudur bu... 

(Devam edecek) 
 
 

 
---------------------------------------------------- ETKİNLİKLERİMİZ -----------------------------------------------
 GENDAİ REİKİ-HO NEDİR? 
Derslerine bu sene başladığımız bu teknik 
oldukça pratik ve etkin bir çalışma. Geleneksel 
Reiki ve Batı Reiki’sinin yeniden araştırılması ve 
Reiki’nin “Beden ve zihin şifası ve spiritüel 
gelişme” için yeniden yapılandırılmasıdır. 
Gendai Reiki-Ho ile mutlu bir yaşam yaratırız.  
Gendai Reiki-Ho ile neler yapabiliriz? 
—Reiki’yi daha pratik bir şekilde hayatımıza 
geçirebiliriz. 
—Sonuçları çok hızlı alırız. 
—Yöntemler sade, kısa ve kolaydır. 
—Bütün çalışmalar öğretmen eşliği ve 
yönlendirilmesiyle yapılabilir. 
—Ortaya çıkan belirgin mutluluk hissi öğrenciyi 
cesaretlendirdikçe öğrencilerin yaşamları kökten 
değişir. Pozitif enerji her alana yayılır. Böylece 
hayat kolaylaşırken sorunlar da çözülür. Sahip 
olunanlar artar ve korunur.  

 ARAGONİT KURSU 07 ve 19 Şubat 2009 
Şubat ayında Aragonit kursumuz tüm hızıyla 
devam etti. Uyumlananların sayısı 1000’i geçti 
artık. İstanbul dışından da katılımların olduğu bu 
kurslarımızda taşlar sizlerin de bildiği gibi 
gelenlerin aura yapılarına göre seçildi. Ayrıca 
Aragonit ‘in ünü ülkemiz dışına kadar yayılmış 
durumda. İstanbul dışında olup da Aragonite 

uyumlanmak isteyenler için yine onların aura 
yapılarına göre taşları seçildi ve bulundukları 
ülkelere/şehirlere kargo ile gönderildi. Hala 
uyumlanmamış olan üyelerimizi kurslarımıza 
bekliyoruz. 

 ARAGONİT ÜST DÜZEY KURSU 
08 Şubat 2009 
Bildiğiniz gibi Aragonit şifasını hayatımızın en 
küçük alanlarına kadar sokma şansımız var. 
Özellikle karma şifasında çok etkili olduğunu 
birçoğumuz yaşadığı deneyimlerle gördü. Bu 
şifanın notları ayrıca Aragonit kitabında da 
bulunmakta. Eğer kurslara katılma şansınız 
yoksa size kitaptan da yapmanızı tavsiye ederiz.  
 ARAGONİT İLERİ SEVİYE KURSU 
22 Şubat 2009 
Üst düzeyden farklı bir içeriğe sahip olan bu 
kursumuzda Aragonit taşı ile çok daha derin 
şifalar yapmak isteyenlerle buluştuk. 
Bedenimizin şifa haritasını çıkarmak, baş 
terapisi gibi başlıklar altında gerçekten de 
Aragonitin çok farklı ve derin bir yönüne giriş 
yapıldı. Yoğun talebin olduğu bu derste 
nefeslerin tutulduğu anların sayısı o kadar çoktu 
ki… Geç kalmış sayılmazsınız… Sizleri de bu 
derslerimize bekliyoruz. 
 REİKİ II. DERECE İNİSİYASYONU 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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 18 Şubat 2009 

Bu ay Reiki II. Derece inisiyasyonumuza katılmış 
olan arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyoruz ve 
tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyoruz. 
Reiki’nin bir aydınlanma yolculuğu olduğunu fark 
eden kalpler bu basamakları hızla çıkmaktalar. 
Dünya’nın içinde bulunduğu bu zor zamanda 
eminiz ki Reiki Enerjisi kendisi ile çalışanlara 
illüzyonun arkasına geçmelerine yardım 
edecektir.  
 REİKİ I. DERECE İNİSİYASYONU 
04 Şubat 2009 
Bu ayki Reiki inisiyasyonumuza on altı 
arkadaşımız katıldılar. Kendisini Reiki Enerjisinin 
Şifası, Koruması ve Bolluk-Bereketine açan 
arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Bu yolculuğun 
devamını diliyoruz… 
 REİKİ III. DERECE İNİSİYASYONU 
25 Şubat 2009 
Dokuz arkadaşımızın katıldığı bu dersimiz çok 
büyük bir konsantrasyon içinde geçti. 
Aydınlanma yolculuğunda attıkları bu adımdan 
dolayı arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. 
 SPRİTÜEL TEMEL KÜLTÜR KURSLARI 
Her Salı sabahı ve Perşembe akşamları olmak 
üzere başlatılmış olan kurslarımızı vakıf 
başkanımız Sn. Nurettin ERSOY yapmakta. 
Spiritüalizmin Türkiye’deki başlangıcından bu 
ekoldeki kullanılan terimlerin açıklamaları ve 
kavram birliğine ulaşmak açısından çok yararlı 
bir çalışma oldu. Bu kursları başlatırken sadece 
dört hafta düşünmüştük ama şimdi devam 
etmeye karar verdik. Yoğun ilginin çok olması 
aslında böyle bir çalışmaya ne kadar ihtiyaç 
olduğunu da bizlere gösterdi. Eğer gelmek 
niyetinde iseniz geç kalmış sayılmazsınız. 
Bekliyoruz…   
 QUAN YİN MEDİTASYONU 
02, 09, 16 ve 23 Şubat 2009 
Her geçen hafta biraz daha renk değiştiren, 
derinleşen bu meditasyonlarımız bizlere 
yeryüzündeki cenneti yaşatmakta. Bir saatliğine 
de olsa ışık insan, ışık zaman ve ışık mekânın 
tesirleriyle muhatap olanlar olarak Sn. Sevgi 
ERSOY’a çok teşekkür ediyoruz. Bu 
meditasyonumuz Quan Yin Öğretisini almış veya 
almak isteyen herkese açık bir çalışmadır. Her 
pazartesi saat 16.00–18.30 arası toplanıyoruz 
ve önce öğretinin bilgilerini tazeliyoruz sonra da 

meditasyonuna geçiyoruz. Magnified Healing 
beşinci boyut enerjisi ile uygulanan bir şifa 
tekniğidir. Her gün aktive edilmesi gereken 
Viyolet Ateşi bizlere aslımızı hatırlatan bir 
enerjidir. Teknik ilk başlarda zor ve uzun gibi 
görünse de belli bir süre sonra kolaylıkla 
yapılabilir bir hale geliyor. Reiki II. Derece 
inisiyasyonunu almış olan arkadaşlarımızı bu 
tekniği öğrenmek üzere bekliyoruz.  

 CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ 
SALI MEDİTASYONLARI 

Her ayın 1./2. ve 4. Salı’sı saat 19.30-21.00 
arası meditasyonlarımız devam etmekte. Halka 
açık olan bu çalışmamızda önce kendimiz olmak 
üzere ülkemize ve sonra tüm dünyaya şifa 
veriyoruz.  Bu meditasyonlara hiç Reiki 
inisiyasyonu almamış olanlar da gelebiliyor. 
Eğer çevrenizde böyle dostlarınız varsa onları 
da beraberinizde getirebilirsiniz. Herkesi 
bekliyoruz… 
 CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ  
17 Şubat 2008 
“DÜŞÜNCE İLE NELER YAPABİLİRİZ…” 
Vakıf başkanımız Sayın Nurettin ERSOY, bu 
konferansında düşüncelerimizin aslında ne 
kadar önemli olduklarını ve onların da bir enerji 
olduğunu bizlere anlattı. Hatta yaratılışın esasını 
“Yaratıcı İmajinasyon” un oluşturduğunu gördük.  

Tüm Varoluşun Bir ve Tek Hammaddesi Olan 
Sonsuz Evrenler, Düşüncelerimize Cevap 
Vermek Üzere Programlanmış Üstün Bir 
Şuur, Üstün Bir Zekâ Ortamıdır… 
DÜŞÜNCELERİMİZDEN DE SORUMLUYUZ..! 
Peki o zaman bizler düşüncelerimizi kontrol 
edebilir miyiz veya edemiyorsak bu neye bağlı 
olarak olmuyor? Çünkü bizler düşündüğümüzü 
zannettiğimizde aslında düşünmüyoruz...! 
Bizlerin farkında olmadan düşündüklerimizin 
yanında bir de isteklerimiz vardır ki bunlar bizleri 
sürekli bir noktadan başka bir noktaya taşırlar. 
Önemli olan düşüncelerimizin isteklere, 
isteklerimizin arzulara, arzuların tutkulara, 
tutkularımızın da hırslara dönüşmemesidir…  
Hayatta bizlerin bir asıl ihtiyaçlarımız vardır bir 
de tali ihtiyaçlarımız. İşte bu noktada eğer 
isteklerimiz tali ihtiyaçlarımıza hizmet ediyorsa 
bunlara cevap almamız mümkün değildir.  
Düşüncelerimizin Sınırları Karşımıza 
Çıktığında, İşte O Noktadan İtibaren 
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Demektir… 
Bu Noktalarda Gerçek Kendimizi Tanımaya 
Başlarız… 
Düşüncelerimizin Bu Sınır Noktalarının 
Gerçek Vazifesi, Bizi Bize Tanıtmasıdır… 
Bu Sınır Noktası Karşımıza Çıkmadan, 
Kendimizi Tanımamız Mümkün Değildir… 
İnsan, Bu Noktanın Aşılması Gereken Bir 
Nokta Olduğunu Bilmelidir… 
Düşünceler Ve İstekler, Peşlerinden Koşulan 
Mevzular Haline Dönüştüğü Andan İtibaren, 
Fertlerin Kendi Üzerlerinde Yaratmış 
Oldukları Kesintileri İfade Ederler… 
Dünya Yaşamımız, Her An Düşünce ve 
İsteklerle Dolu Olduğundan ve Bu Düşünce 

ve İsteklerimiz Büyük Oranda Kontrolsüz 
Olduğundan, Yarattığımız Peş Peşe Birçok 
Maniaları Beraberimizde Sürüklemekteyiz… 
Peki kendimizi bu aşamada hissettiğimizde ne 
yapmalıyız? Öncelikle her an kendimizi yani 
düşünce ve isteklerimizi kontrol etmeliyiz. 
Kısacası saf, samimi, bir başkasının gelişimini 
engellemediğimizden emin olmalıyız.  
Rabb’im..! 
Kontrol edebileceğim şeyler için bana Güç 
ver, Cesaret ver… 
Kontrol edemeyeceğim şeyler için bana Sabır 
ver, Tahammül, Teslimiyet ver… 
Bu ikisini ayırt edebilmem için ise; bana 
Bilgelik ver…
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