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

DUALİTEYİ YENMEK ESNEKLİKLE 
MÜMKÜNDÜR… 

Beşer varlığı, gerek maddi yönünün, 
gerekse alansal (ruhsal) yönünün tekâmülünü 
temin ederken, daima ikilemlerle (dualite) 
karşılaşır… Mukayese ederek ve deneme 
yanılma ile gelişimini temin eder… İşte Dünya 
denilen tekâmül okulunun en önemli 
özelliklerinden biri de budur… İnsanoğlunu, 
doğumundan ölümüne kadar birçok olayların 
içerisine sokar, sorunlarla karşılaştırır, madde ile 
boğuşturur… Önüne çıkardığı kavşaklarda, 
daima dualite ile sınar, sınar, sınar… 

Bizler ise, bu kaçınılmaz durum 
karşısında, duygularımızın ıstırap olarak 
algıladıklarını veya mutluluk diye algıladıklarını 
tefrik etmeye çalışır dururuz… Anlayış 
kapasitelerimize bağlı olarak da, ya mutlu ya da 
mutsuz olabiliriz… Bu, tamamen bizim olaylara 
karşı gösterdiğimiz algılama ve anlayış düzeyi 
ile ilgili bir durumdur… Daha doğrusu sabrımıza, 
dayanıklılığımıza ya da sabırsızlığımıza, 
dayanıksızlığımıza göre beliren bir haldir… 

“Beşerin işi seçimdir…” 

Dualite (ikilem) dediğimiz kanun gereği 
fizik Dünya’da karşılaştığımız etki ve tepkiler, 
negatif ve pozitifler vs. daima birbirlerini 
denemek, tanımak ve birbirlerini geliştirmek 
amacıyla vardır… Adem ve Havva sembolünün 
içeriğinde yatan anlatım işte budur… Dünya 
tekamül okulunun en büyük özelliği, bu ikilem 
kanununa sıkı sıkıya bağlı oluşudur… 
Dolayısıyla Dünya gezegeninde artılar – eksiler 
daima birbirlerinin gelişimi yolunda hizmet 
verirler… 

Bu nedenle bizler, tekli, karşıtı olmayan 
kavramları pek bilemeyiz… Sürekli ikili olayların, 
kavramların, duyguların içerisinde mücadele 
eder dururuz… 

Gerek çevremizdeki insanların, gerekse 
kendimizin, iyi, güzel, olumlu gördüklerimize 
karşı özel bir kabulümüz, kötü, çirkin, olumsuz 
diye algıladıklarımıza ise ilgisiz, itici, ürkek 
tavırlarımız vardır… İşte Dünya yaşamımız, bu 
ikilemler arasında savaş vererek geçmektedir… 
Nerede bize mutsuzluk, rahatsızlık, ıstırap veren 
bir durum varsa, derhal kaçarız… Bizi 
rahatlatan, hoşluk veren, çekici bir duruma ise, 
var gücümüzle koşar sarılırız… Çünkü fizik plan 
içerisinde bedenimizi korumak, onu hoş tutmak, 
onu sevmek, onu incitmemek, o ne isterse 
yerine getirmek sorumluluğunu yüklenmişizdir… 
Bizleri zorlayan, hoşumuza gitmeyen ve bize 
ıstırap veren olgulara karşı esnekliğimiz yok 
gibidir… Hemen tepki gösterir, ağlamaya, 
yakınmaya başlarız… 

Oysaki tüm Dünya yaşamını yalnızca 
hoşluk, mutluluk, sevinç içerisinde geçirmek 
mümkün değildir… Bu, bizleri, atalete, 
cehtsizliğe ve dolayısıyla gelişmemeye sevk 
eder… “Dünya rahat yeri değildir…” ifadesi bunu 
vurgulamaktadır… Zaten mutsuzluğu tatmasak, 
mutluluğu ne biliriz… Istırabı yaşamasak, rahatı 
ne biliriz… Hastalığı bilmesek, sağlıklı olmanın 
ne olduğunu nasıl anlarız… Demek ki, dualiteyi 
yaşamak, farkları mukayese etmek, birine göre 
diğerini anlamak, işte Dünya okulunun öğretim 
metodu… 

İşte böylesine bir öğretim metodu 
uygulaması içerisine enkarne olmuş bizler, 
değişen sonsuz şartlar içerisinde bulunmaya 
zorlanmaktayız… Hoşumuza gitmeyen hallerde 
“bela” der yakınırız... İşimize gelen, 
hoşlandığımız durumlarda ise, “yürü ya kulum” 
dedi deriz… Oysaki; 

“İçerisinde bulunduğumuz şartların 
önemli olmadığını, bu şartlar içerisindeki 
haletlerimizin ve cehtimizin önemli olduğunu 
bilmeyiz…” 
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“Sizi, halden hale sokarız…” ifadesi de 

yine bu ikilemler âlemindeki gezintimizin sonucu 
yaşadığımız haletlerdir… 

20. Yüzyılın bu son döneminde tüm 
insanlar, çok yoğun bir tarzda değişen olaylar 
içerisine sokulmaktadır… Tamamen mizansen 
özelliği taşıyan bu olaylar, büyük bir 
organizasyonun eseridir… Teorik bilgiler, itilim 
tarzında pratik hale dökülmeye zorlanmaktadır… 
İnişler, çıkışlar, hoşluklar, gerilimler, hepsi 
bizlere bir şeyler öğretmek, denetmek ve doğru 
bilgiyi yakalatmak içindir… 

Bizlere düşen vazife ise, bu tecrübeler 
içerisinde yaşayarak bilgi ile hareket etmek, 
doğru tepkileri göstermek, gerilimlere karşı 
doğru esnemelerde bulunarak uyum sağlamak 
ve gereken ortak alanları tesis etmektir… 

Dünya yaşamımızın bir gereği olarak, 
gerilim her zaman mevcuttur… Ancak germe, 
gerilme dozu ayarlıdır… Hiçbir zaman kopma 
noktası oluşmayacak şekildedir… Gelen 
tesirlerin varlığımızda oluşturduğu gerilmeler, 
daima kapasitemize, kaldırma, tahammül 
gücümüze göre ayarlanmaktadır… “Sizlere 
kaldıramayacağınız yük vurulmaz…” ifadesi bu 
hususu vurgulamaktadır… Amaç koparmak 
değildir… Amaç, varlığın gelişimini temin edici 
tam gerilmeyi sağlamaktır… 

Bizler tekâmül edebilmemiz için, 
elastikiyet ve uyum kapasitemiz en çok zorlanan 
varlıklarız… Bu kapasitelerimizi arttırmak 
zorundayız… Kapasitelerimizi arttırmak için ise, 
gerilmek en büyük ihtiyacımızdır… Ancak iyice 
gerilmek, kopacakmış gibi… İşte elastikiyetin 

(esnekliğin) ve uyumun sağlanması ancak böyle 
mümkün olmaktadır… 

Yatay ve düşeyden gelen tesirlerle iyice 
gerilmeden elastikiyetin (esnekliğin) ve uyum 
kapasitemizin son noktasını bilmemize imkân 
yoktur… 

Elastikiyet, doğum ve ölüm arasındaki en 
önemli parçanın sahip olduğu özelliklerden 
önemli bir tanesidir… Elastikiyet kanunu, bizlere 
denenmesi için verilmiştir… Koparılması, tahrip 
edilmesi için değil… Sadece denenmesi için.. 

Elastikiyet, aşağıda, fizik planda yatay 
elastikiyet; yukarıdan aşağıya doğru inen dikey 
elastikiyet… 

Dikey elastikiyetle, yatay elastikiyetin 
kesişme noktaları, idrakli elastikiyet adını alır… 

İdrakli elastikiyette amaç, o noktaları iyi 
keşfedip o noktalardaki gerilimi 
kaydedebilmektir... 

 

Kalbimdeki Rabbimin Işığı; Kalbinizdeki 
Rabbimin Işığını selamlıyor… 

“Artık, Yeryüzündeki En Kutsal Yer Benim 
Kalbimdir…” 

Diyebilmek ümidiyle… 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 

Nurettin ERSOY

 
----------------------------------------------- DİYOR Kİ; ---------------------------------------------- 
 Kıyam etmek; bizlerin, sürekli olarak 

biriktirir, ayrıştırır, kategorize eder ve 
salınıma bırakır olduğumuzun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:224) 

*** 

 Kıyam etmek; ortamımızın, hafıza 
olduğunun; hafıza ortamında dolaşır, 
öğrenir, açılır veya monoton bir gidiş 
içerisine girer olduğumuzun; ilhamları, 
dürtüleri ya da ataleti bu ortamda oluşturur 
olduğumuzun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:224) 

 

 Kıyam etmek; her şeyin, kendimizden 
kendimize, birbirimizden birbirimize 
olduğunun; adeta, aynı deniz içinde yiyip, 
içip, üreyip, yaşayıp ölmekte olduğumuzun; 
ölülerimiz bizlerle aynı ortamı paylaştıkları 
için, iç sirkülasyonun hiç kesilmeden 
devam etmekte olduğunun; idrak 
zannettiklerimizin, bu iç hafıza ortamında 
zuhur etmekte olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:224) 

*** 
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 Kıyam etmek; beşeriyeti hafıza dışı hakiki 
idrake yönlendirici anlayışın, Birleştiricilik, 
Paylaşım, Yükseltme, Hayat Verme, 
Süreklilik ve Karmaşadan Uzak bir anlayış 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:224) 

*** 

 Kıyam etmek; Dünya’nın, kapalı devre 
olduğunun; Dünya hayatımızın iç idrakini 
edinemedikçe, bu devre’nin, bizim için hep 
kapalı kalacak olduğunun; ta ki; idrak 
edene kadar olduğunun; Dünya’nın iç 
idrakinin, kendisi kadar somut ve ortada 
olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:224) 

*** 

 

 

 Kıyam etmek; Dünya’nın, labirent 
görünümünde sade bir küre olduğunun; 
kürenin, sonsuz köşelerden mütevellit 
olduğunu bilmemiz gerektiğinin; köşeleri 
yakalayabilmemiz için, hafızanın bize 
verdiği doneleri iyi kullanmamız 
gerektiğinin; bu donelerin, dönem bilgileri 
olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:224) 

*** 

 Kıyam etmek; her dönem’in, tek bilgiyi 
ihtiva eder olduğunun; çıkış kapısının ise, 
bu bilgilerden mütevellit tek bir bilgi ile 
açılacak olduğunun; işte bütün hafızayı 
sıfırlayacak olan bu bilgi’nin, üst idrakin 
anahtar bilgisi olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:224) 

*** 

 
---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (28)--------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Dışımızdan bize gelen bir tesir 
zihnimizde bazı çıkıntılar, bozukluklar meydana 
getiriyor... Siğil çıkmış gibi bu pıtraklar, düşünce 
mekanizması bizim deneyim birikimlerimizi 
tararken, rahat, özgür ve mükemmel bir vazife 
yapmasını engeller... Yani o çıkıntılara, o zihin 
kirliliğine takılır düşünce ve ne olur biliyor 
musunuz..? Bu çıkıntı, geçmiş yaşamların 
zihnimizde oluşturduğu bozuklular yeni 
deneyimde düşüncenin yolunu tıkarlar... Yani bu 
ok buraya gideceğine buradan tararken gelir 
buna takılır... Yani ne olur o zaman..? Deneyime 
en çok ışık tutacak, deneyimi en verimli bir 
cevap oluşturacak kutuya düşüncenin gitmesine 
engel olur, yan kutuya veya başka kutuya 
gider... O zaman varlık ne olur..? Bir deneyim 
yaşarken ondan beklenen cevabı, kendi zihin 
kirliliğine bağlı olarak başka bir düşünce 
üreterek verir... Yanlı zihin ve yanlı düşünce 
böyle meydana gelir... Çünkü niye..? Zihnimizde 
ki bu çıkıntılar, bize gelen tesirlerin oluşturduğu 
çıkıntılarken, o tesirlerin bizde mutlaka o zihin 
çıkıntısını oluşturacak bir incinmeye bir acıya 
sebep olmasıdır... 

Yani, egomu zedeleyen bir tesir 
aldıysam, bu zihnimde bir bozukluk bir düzlemin 
sathını muntazamlığını bozucu bir etki yaptıysa 

bu bende zihin kirliliğidir... Bu zihin kirliliği benim 
bir sonraki deneyimim esnasında en doğru 
düşünce taramasını yapmaya engel olarak bana 
o çıkıntının geçmişte oluşturduğu deneyim ile bu 
deneyimi benzeştirerek yanlı bir cevap vermeme 
sebep olur... 

Bu nasıl bir şeydir..? Ben günün birinde 
birine sevdiğimi söyledim ve beni refüze etti... 
Orada benim egom etkilendi, onurum kırıldı, 
zihnimde ciddi bir kirlilik, bir bozukluk meydana 
geldi... Eğer ben bu zihni bozukluğu tabii ki 
egom ağır bastığı için, gurur ve kibrin at 
koşturduğu bir yapıda olduğum için, zihnime 
ciddi bir şekilde nakşettim... Şimdi bu kirli zihin 
ile gittim bambaşka bir deneyimle bir başka 
bayana ‘Seni seviyorum’ diyeceğim fakat 
diyemiyorum, niye..? Çünkü zihnimdeki bu 
deneyim fırsatı esnasında düşüncem tarıyor ben 
bu bayana ne diyeyim..? Seni seviyorum isteği 
içimden geliyor fakat düşünce tarıyor ki geçmiş 
yaşamlarda, o zihindeki çıkıntıya da takılıyor ve 
oradaki deneyimi yanlı, egoyu bir daha 
zedeletmeme şeklindeki empozisyonu ile ben 
bunu söyleyemiyorum...  

Oysaki bu deneyimim, yepyeni, eskisi ile 
asla benzeştirilmeyecek kadar yepyeni, hem 
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karşı taraf, hem de ben yepyeni olmamıza 
rağmen, geçmişin eskisi ile bağdaştırdığım yanlı 
bir düşünce meydana geldiği için söyleyemedim 
ve yepyeni bir deneyimden mahrum kaldım... 

Aklın ve zihnin bu durumda ciddi bir 
şekilde varlığın zedelenen egosunu savunucu 
bir yanlılığa döndüğünü de görüyoruz... Yani 
yanlı egoyu destekleyici, varlığın egosunu 
koruyucu bir tarzda akıl ve zihin o eylemi 
destekliyor... Evet diyor, söyleme diyor... Hatta 
bu durumlarda öyle şeyler oluyor ki, düşünce 
egoyu destekleme adına, o yapma dediği, 
geçmiş yaşamdaki tekrarı yeniden yaşatmamak 
için egoya o fikrini savunma adına konuya daha 
önceki hafıza kayıtlarında da revizyonlar 
yaparak destek hafızalar bulmaya çalışır... 

Mesela yine beşeri ilişkilerden söz 
edeyim... Sevgi, sempati duyduğunuz, bağımlılık 
duyduğunuz, bağımlı olduğunuz duygusal 
desteklerle bağımlılık kesp ettiğiniz bir varlık 
düşünün... Onunla birlikte olmanın zevkini, 
şevkini, huzurunu, mutluluğunu da 
yaşıyorsunuz... Günün birinde bu varlık, bu 
ilişkimizi ve benim bağımlılık standartlarımı 
zorlayıcı bir harekette bulunuyor, ilişkimize zede 
getirici tavır aslında benim bağımlılık 
standartlarıma uymadığı için ben öyle 
algılıyorum... Mesela ‘Bugün ben arkadaşlarımla 
sinemaya gideceğim’ diyor... Sizin bağımlılık 
standartlarınızda bu yok, ‘Hayır gedemezsin’ 
diyorsunuz... Onun bağımlılık standartlarında da 
bu olmadığı için ‘Hayır giderim’ diyor... Bu sizin 
bağımlılık standartlarınıza uymayan bir 
bağımlılık deneyimi olduğu için derhal yanlı 
zihniniz, kirli zihniniz bu ilişkiyi reddediyor… 

Zaten acı hissi, ıstırap, kirliliğin getirdiği 
bir husustur ve o kiri varlıktan uzaklaştırmak için, 
bir gücün varlığa yaptığı basıncı ifade eder... 
Eğer bir varlık ıstırap duyuyorsa herhangi bir 
konuda o tesire karşı direnç gösteriyor 
demektir... Kendi ıstırabını kendi yaratıyor 
demektir... Bu ne gibi bir şeydir..? Mesela rüzgâr 
esiyor karşıdan siz bu rüzgâra karşı bütün 
bağrınızı açmış duruyorsunuz ve bir süre sonra 
o rüzgârın cildinizde acı oluşturduğunu 
görüyorsunuz... Ama orada eğilip de o rüzgârın 
geçişini beklemek, o acıyı yok edebilir... 

Bizler direndiğimiz konuları acı olarak 
hissedenleriz... Eğer bir ıstırap, hüzün 
duyuyorsak belirli bir tesir karşısında, biliniz ki, 

bir direncimiz, bir elastikiyet ve uyum 
yetersizliğimiz, bir eğilme beceriksizliğimiz 
vardır... Buna feda diyebiliriz, elastikiyet-uyum 
gösterisi diyebiliriz, hoşgörü diyebiliriz, sabır 
diyebiliriz... 

Şimdi bizler en çok zihin kirliliğini yani şu 
zihindeki deformasyon veya kaygan, pırıl pırıl bir 
yüzeyi kaybetmemizin sebebi duygu 
seviyesindeki yaşadıklarımızdır... Duygularımız 
bizim bu kirlilikleri oluşturan sebeplerimizdir... 
Bakınız eğer duygularımızı mümkün değildir ki, 
ama varsayalım ki bir anda kaldıralım, tamamen 
duygusuz bir yapıya bürünelim, hiçbir duygunun 
tezahür etmediği bir varlık yapısı olarak kendinizi 
düşünün... Acımı duyarsınız..? Hayır... Hiçbir 
şeyi ne acı, ne de mutluluk, sevinç veya zevk 
olarak algılayabilirsiniz duygularınız yoksa... İşte 
orada siz aslında ruh olursunuz, ruhta duygu 
yoktur... Tabii bunun seviye seviyeleri vardır... 

Hemen ölür ölmez böyle bir vasfa 
bürüneceğimizi zannetmeyin... Gerçekten Dünya 
kapalı sahasının dışına çıkmak gibi bir şeydir 
bu... Böyle bir vasfa büründüğünüzde siz 
duygusuz bir vasfa girmiş olursunuz... Duygu 
bedeniniz yoktur artık sizin ve dolayısıyla da 
herhangi bir tesiri iyi-kötü, aşağı–yukarı, güzel-
çirkin diye yorumlama imkanınız yok olur... Bunu 
beşeri yapıda deneyimleyenleriniz vardır, bu 
üstün bir gelişim seviyesidir... 

Diyor ki “Gören gözler için etrafınız 
ayetlerle doludur…” Yaradan hakkında fikir 
sahibi olmak muhteşem... Görüyorsunuz ki 
Yaradan’ın sonsuzluğundan söz ederken de 
susup edebinizle oturmak... Şaşkınlık, 
muhteşemlik, mükemmellik tabii şimdi yanında 
bir kelebeğin gelişimi, uçuşu, bir sineğin, bir 
arının bal yapışı bir karıncanın organizasyonu 
gibi mucizeleri de görüp Tanrı’dan söz etmek... 

Diyor ki; “Bulanıklığın allak 
bullaklığı…” bu çok önemli... Demek ki, 
zihnimize bir çomak sokuyor, buradaki çıkıntıları, 
çökelti olarak söylüyor yani bu çökeltileri 
oluşturan nelerdi..? Bizim duygu seviyesindeki 
tatbikatlarımız, nedir bunlar..? Duygusal 
seviyeye düşüp egonun zedelenmiş durumları, 
deneyimleri… Yine duygusal seviyelere düşüp 
incinmelerimiz, hepsi bu zihin sahasını 
çökeltilerle, çıkıntılarla, ıvırla-zıvırla dolduruyor... 
Başka neler var duygu seviyesinde..? İnançlar 
var, inançları sevmiyoruz çünkü duygusaldır... 
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İmandan söz etmiyorum... İnanç 

diyorum… İnanç, duygusal seviyedeki bir 
durumdur… Bir mevzuyu, tahkik etmeden, 
taklide dayalı olarak kabul etme halidir... 
Düşünceyi devreye sokmadan, zihin seviyesinde 
onu tahkik etmeden bir şeyi kabul etmek 
inançtır... Bu makbul bir şey değildir... Çünkü 
duygular seviyesinde olduğu için, duygular her 
an dış tesirlerle değiştiğinde inançta değişiyor... 
İnandığında, aslında inanmıyorsun, inandığına 
inanıyorsun... Azalıyor, çoğalıyor vs… İnançlar 
en büyük zihin kirliliklerimizdir… Hatta hatta 
bütün ulvi olanlar dâhil buna... 

İnançlar çok önemli zihin kirlilikleridir 
dedim... İman etmek gerekir… İnançta ne 
oluyor..? Düşüncelerin, yaptığımız deneyim ile 
yakın ilişkide olması gerekirken, uzak ilintiler 
kuruluyor... Mesela din empozisyonunun yani 
şeriatın, düşünmeden kabul edilen bölümleri ile 
alakalı bir varlık düşünün... Yani dogmatik inanç 
sahibi... Duygu seviyesindeki inanç... Babası 
inan demiş, o da inanmış... Manevi gerçekliğe 
sırt dayamak ihtiyacında… Gücü ancak buna 
yeterli insan ne yapıyor..? Hocası ona diyor ki; 
şöyle şöyle bir şekilde ibadet yapacaksın... Bu 
varlık, zihninde, bu ibadet empozisyonunu tahkik 
etmeden kabul etti... Bunu zihninde bir yere 
koyduğu anda, onunla ilgisi olmayan herhangi 
bir mevzu karşısına çıktığında yani deneyim 
ortamı çıktığında, o deneyimi aydınlatacak, ışık 
tutacak ve kolay cevap verdirecek düşünce 
kutucuklarına, hafıza kutucuklarına gidemiyor… 
Gidememesinin nedeni, hocasının yani ilahi bir 
takım empozisyonların kendinde oluşturduğu 
zihin kirliliği… Ve o kirlilikle ilgili düşünceleri 
oraya taşımasına sebep oluyor... Yani ne 
yapıyor..? Kendisine verilmiş olan bu 
empozisyonları, zihindeki kirliliği, o 
empozisyonla hiç ilgisi olmayan bir deneyimde 
dahi oradan veriler alarak o deneyimi yaşatıyor... 
Koşullandırılmış, yanlı düşünce... 

Mesela bazı insanlar vardır, kendilerinin 
yaşam içerisinde zihinlerini kirlettiği konularla 
bütün konuları bağdaştırır... Mesela siyasete, 
politika dediğimiz mevzu konusunda o kadar çok 
zihni empoze edilmiş, koşullandırılmış ve 
kirletilmiştir ki, bütün hayatının her safhasında 
siyaseti ve politikayı devreye sokar... Hatta siz 
ona ondan çok ayrı bir soru dahi sorsanız, 
konuyu getirir siyasi ve politik bir üslup veya tarz 
veya düşünce formatı ile size verir... Bir sohbette 

kendisine çok müteal, çok manevi, içsel bir 
yorum ile yaklaştığımızda, o mutlaka bunu 
zihnindeki kirlilik öğelerine bağlı olarak kendi 
kirliliğinin etkisi altında düşünceler üreterek size 
cevap verir... Mesela siz ona dersiniz ki, ‘İnsanın 
kendini bilmesi lazım, insanın erdemliliği tezahür 
ettirmesi lazım’ o sizden aldığı bu bilgileri kirli 
zihnindeki düşünce formatında geçmiş hatıralara 
dönerek yanlı, kendi zihin kirliliğine uygun 
düşünceler üreterek öyle cevaplar verir ki 
alakası yoktur... O da der ki; bu söylediklerin 
güzel ama işte Türkiye’nin ekonomik, politik, 
siyasi ortamı, gayri safi hâsılatın bilmem nesi 
buna müsait değil... Bakarsınız ki, çıkan cevap 
çok aklidir kendince ama yanlıdır... Neyin 
yanlısıdır bu üretim..? Sizden gelen etkiye 
verdiği cevap, kendi zihninin o yaşa kadar 
koşullandırılmış etkileri veya yanlılığına 
dayalıdır... 

Biz de aynı kusuru işleyebiliriz... Nasıl..? 
Hayat içerisinde bir varlık gelir, çok saf, çok 
temiz, basit, hayatın içerisinde gerçekten somut 
çözüm bekleyen, bir sorunu size aktarır... Eğer 
siz de, spiritüel bir zihin formatı ile katı, 
elastikiyetsiz ve yayılamayan, kalıplaşmış, sınırlı 
bir spiritüel zihin formatıyla düşüncelerinizi tarar 
da ona cevap verirseniz hiçbir yararınız olmaz... 
Paylaşma ve yardımlaşma da mümkün olmaz... 
Mesela diyor ki; “Dün çocuğum bana şöyle bir 
hadisede şöyle bir reaksiyon gösterdi... Ne 
tavsiye edersiniz..? Bir anne baba olarak nasıl 
yaklaşabilirim’... Siz ona kalkıp da Rabbin 
yaradılış mekanizmasını, ilahi yasalar 
çerçevesinde yaradılış ilkelerini anlatırsanız ve 
oradan meseleye bakarsanız siz de o siyasi 
pencereden bakan kadar kusurlu hale 
gelirsiniz... Sizde yanlısınız çünkü... 

Yansız olmak demek, sınırları tamamen 
kaldırmış, en küçük zerreden, Yaradan’ın 
sonsuz sahasına yayılabilen bir zihin 
kapasitesine sahip olmak demektir... Çok zor bir 
şey... Dikkat ederseniz burada bizlerin anlattığı 
bütün mevzular hakikaten zor olanı işaret 
etmek... Onun için sizleri ben hakikaten 
kahraman olarak görüyorum... Mademki mutat 
olanın dışına hamledeceğiz, biraz da canımızın 
yanacağı mevzularla ilgilenmemiz lazım... Onun 
için biraz sıkılacağız, biraz burulacağız, 
hüzünleneceğiz... Ya da diyeceğiz ki, rahatımız 
kaçıyor... Sanmayın ki ille de yapacağız böyle 
bir şart yok... 
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En temiz zihin… Hz. İsa peygamberin 

dediği gibi; “Çocuklar kadar saf olmadıkça 
melekûta giremezsiniz…” dediği saha işte bu 
saha... Koşullandırılmışlığı az, duygusal istekleri 
daha henüz baskın hale gelmemiş, pırıl pırıl bir 
zemin, çocuk zihni... Çocuk zihni haline gelmek 
kolay mı..? Bütün duygulardan, duyguların, 
kontrolsüz arzu, tutku haline gelmiş isteklerden 
arınmış kişi nerede..? Sadece karnı acıkınca bir 
lokma ekmek, bir küçük hırka, altına da bir 
minder isteyen bir varlık yapısı düşünebiliyor 
musunuz..? Çocuk bu haldedir... Öyle bir halde 

bu mucize mükemmel çalışır... Akıl, o zaman 
düşüncesiyle mükemmeldir, zihin temizliği 
mükemmeldir... Biz doğduktan sonra her türlü 
duygu seviyesindeki isteklerimizle, hayattaki 
incinmelerimizle, gurur, kibir, egolarımızın 
zedelenmeleriyle zihinlerimizi oldukça kirletmiş, 
kirletmeye de devam eden varlıklarız... Bunu 
nasıl düzelteceğiz..? Çok zor... Ama niyet 
koyduk, kaçırmama duamız var, bundan da geri 
kalmak istemiyoruz... Çünkü verilen emaneti de 
yerine getirmek bizim görevimiz... (Devam.Edecek) 

 
-------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (34) ------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

“O Tiz Sesi Duyanlardansınız…” 

Bu kulak çınlaması şeklinde olur, vınlama 
şeklinde olur ama bir tesirin artık birebir somuta 
inmiş hali… Bunun ifadesi şöyle, “Soyut, somuta 
inmiştir” diyor... Diyor ki, yakın bir gelecekte 
Yaradan’ın o orduları dediği, bu İslam’da da 
vardır biliyor musunuz..? Kadir gecesi Tanrı’nın 
ordularının indiği bu tesir demektir... Yani 
melekler adı altında da bu tasvir ediliyor İslam 
yorumcularında, bütün tesir planlarının, vazifeli 
planların, had safhada beşeriyetin üzerine indiği 
bir dönemin arifesindeyiz, yakınındayız... 
Hissetmeyenler hiç merak etmesinler, madem 
buradalar, hissedecekler... 

Bu zamansızlık ve mekânsızlık anlayışı 
içerisinde vuku bulacak bir hadisedir... Yani 
sakın şöyle düşünmeyin; “Ya mademki 
önümüzde üç, beş, on yıl var… Bu süre 
içerisinde gerçekten hissedenler veya duyanlar 
duyacak, duymayanlar duymayacaklar… Bunun 
için yapacak bir şey yoksa, kardeşim ben 
gelmişim elli yaşına, bundan sonra acaba 
duyabilir miyim..?” Hayır… Bu zamansızlık, 
bizim anladığımız değil, bir gecede duyarız... 
Yeter ki; o bizim zaman, lineer zaman 
ölçülerimize uymayan bu rahmete hazır olmak 
adına bir ceht, bir samimiyet, bir rikkat, bir sür 
efor halinde olmalıyız, hani niyaz içinde olmak 
gibi... Böyle bir hedefin nasibine mahzar olma 
niyazında bulunalım... Yeter ki bu... Bu olduktan 
sonra bir gecede bir de bakarsınız yarın kalkan 
Mustafa, dün akşam yatan Mustafa değil... Bir 
gecede o Rabbin zamansızlık ve mekânsızlık 
olgusu almış, onu sarmış, hisseden, kulağındaki 
çınlama tamamen Rabbin sözleri haline 

dönüşmüş, içindeki hissiyatlar tamamen Rabbin 
yap dediği şekle dönüşmüş... Onun için unun 
sırrı, tamamen böyle bir hamledişteki samimiyet 
derecemize bağlıdır... Samimiyet, aslında 
samimi niyettir, böylesine bir niyet içerisinde 
olmak ve bunun yardımları ile birlikte elimizden 
gelen cehti koymak bunun tek sırrıdır... 

Bütün sırrın, şuurlanma yönünde uyanık 
olmaktan başka bir şey olmadığını anlamalıyız… 
Sakın bilgiyi hıfz etmenin veya bilginin 
hamallığını yapmanın yolunu seçmeyin... Hiç 
önemli değil, kafanızdaki bilgileri bir bilgi hamalı 
şeklinde tutmak yerine, ben küçücük bir zerrede 
nasıl şuurlanırım deyip, buna yönelmemiz 
lazım... 

Bu güne kadar lıkır lıkır tonlarca içtiğim 
şu suya, şimdi ne olduğunu anlamaya çalışarak 
bakmak lazım… Nasıl bir şeydir..? Ve bu, 
benimle ilişkili, benimle birlikte ve benimle bir 
olarak, bana hizmeten ve bende ona hizmeten 
yaratılmış bir unsur... O benim içimde, ben onun 
içindeyim... 

Su, hava, toprak, ateş bunlar nedir, neyi 
ifade etmektedir..? Bunların hepsinin cevabı 
kitaplarda yazılmasına rağmen, içimizdedir... 
Belki bir zaman gelecek kitapların hepsini dahi 
kaldırıp atmamız gerekecek... Atınız onları, 
açmayınız, bir süre sonra artık kitapların bize 
verebileceği hiçbir şeyin olmadığını 
görebileceğiz... Öyle bir nokta ki bu, elde edilen 
anahtar, artık bir kitaptan alınacak olanın çok 
ötesinde… Önümüzdeki her şeyi açabilecek bir 
anahtar olacak... Ve o elimizdeki anahtar, sanki 
kilitleri açıcı anahtar şeklinde elimize verilmiş 
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zannederken bir de bakacağız ki o anahtar 
benim... O anahtarın ben olduğumu anladığım 
anda, zaten neye baksam açılıyor... Ona 
bakıyorum açılıyor, ona bakıyorum açılıyor artık 
benim için herhangi bir konuda bir kilidi açmam 
için dışından bir anahtara gerek yok, işte o 
noktada kitaplar filan hepsi palavra... Ben 
anahtarım... 

Tabii bunu söylerken, çok ileri noktaların 
mesajı olarak algılamanız da lazım, kolay iş 
değil ama böylesine bir mirasın, böylesine 
geçmişten getirilmiş imkânların elimizde 
olduğunu, çuvalımızda olduğunu, 
yaratılmışlıktan dolayı şu açılan yelpazenin 
içerisinde yer almışlıktan dolayı o yelpazenin 
tüm imkanlarının bunlar olduğunu ve hepimizin 
birer anahtar olduğunu, her kilidi açabilecek 
anahtar olduğunu, bilmezsek eğer 
hamledemeyiz...  

“Sizler için ödül ve ceza geçersizdir”... 

Ödül de yok, ceza da yok, “ancak sizlerin 
bu hakikat yolculuğuna doğru yönelişiniz yani bu 
sonsuz yolculuğunuzun bu kesitinde sizler için 
önemli tek unsur var, sizi bu yolculuğa sevk 
eden müjdelerdir” diyor... Yani ödül ve cezadan 
etkilenmeyen, ödül ve cezanın etkili olmadığı 
varlık yapısı yani seni yakarım, seni cennete 
koyarım... Sana ıstırap veririm, işte sana 
şöylesine mertebeler, bunların sizler için önemli 
olmadığını biliyorsunuz... 

Gerçekten öyle, beni yakma, beni 
cennete koyma, zaten bunların hepsinin 
sembolik olduğunu ve bütün bu imkânların veya 
imkânsızlıkların, bütün bu hoşumuza gitmeyecek 
olan ve hoşumuza gidecek olanın, zaten bizim 
içimize konulmuş olan bilgide var olduğunu, 
ayrıca dışımızdan böyle bir organizasyonun 
gereği yok ki... Sizler için ödül ve cezanın 
geçersiz olduğu fakat müjdelerin çok önem arz 
ettiği bir gidişat içerisindesiniz... 

Müjde nedir..? Müjde bizim için şudur; bu 
gidişat esnasında varılacak hedefler hakkında 
önceden bilgi sahibi olmak, bir fikir sahibi 
olmak... Benim bu gidişim nereye varır..? Zaten 
ezoterik psikolojide yani Gurdjieff’in önderlik 
ettiği ve toparlayıp güzelce sentezlediği, tüm 
Dünya beşeriyete verilmiş olan çeşitli 
zamanlardaki inisiyasyonların ortak paydası olan 
Gurdjieff öğretisinde, orada siz Uzakdoğu 
öğretilerinden, İslam felsefesinden, Sufizm’den, 

hepsinden bir hülasa, bir şifalı murabba derlerdi 
eskiden, bulursunuz... 

Öz, kaynatılmış tam bir hülasa, usare... 
Onu alacaksınız, hepsi var içinde, hiçbir kayıp 
yok ama meyvenin bütün yararı içindedir... Siz 
onu alacaksınız, ister sulandırabilirsiniz, ne 
alırsanız ama o öyle... Bu adamcağız da kendini 
bilme, kendini tanıma yönünde böyle bir ana fikri 
çok güzel sentezlemiştir... Orada da bunu 
söyler, bu inisiyasyon alanlarında varlığın 
kendini bilmede, bilmediğini çok iyi bilecek ve 
samimi bir şekilde itiraf edecek... Bir, ben 
kendimi bilmiyorum, şuursuzum, uyumaktayım... 
Ayakta da uyuyorum, yatakta da uyuyorum, ben 
kendimin şuurunda değilim... İki, bu kendini 
bilme çalışması muhtemelen beni nereye 
götürür, o önceden söylenemez... Bu çalışmanın 
iki tane çok önemli koşulu vardır, birincisi ben 
kendimi bilmiyorum, uyuyorum, ben robotum, 
ben otomatiğim, ben kendimi bilen zanneden, 
uyuyan bir insanım, beşerim... Bunu kabul 
edecek ama öyle köklü kabul edecek... Bunu 
kabul etmeyen bir insanın o inisiyasyon alanında 
durabilmesi mümkün değildir... 

İşte beceremediğimiz çalışma, 
paramparça oluyoruz... İkincisi de, bu çalışma 
beni muhtemelen hangi merhalelerin, hangi 
realitelerin, hangi seviyelerine kadar götürecek, 
önceden onun haberini de verir... Sen eğer bu 
çalışmaya şu inisiyasyon kuralları içerisinde, şu 
yasalar dahilinde, şu edep dahilinde, bu istikrar 
dahilinde, bu sür efor, dayanıklılık göstererek 
devam edersen, senin muhtemel varabileceğin, 
şu şu hedefler dendiğinde, müjdedir bu işte... 
Ezoterik öğretide böyle bir şey... İşte bize de bu 
bilgiler ışığında ödül ve ceza değil, müjdeler 
prosesi uygulanarak önümüzde bir takım 
merhalelerin önceden haberi veriliyor... Böyle 
olmanız icap eder, böyle olursanız da şu şu 
realite vasıflarını kendinize hedef alabilirsiniz... 
O vasıflar sizin müjdelerinizdir der... 

Bunlara özen gösterirsek, buradaki 
çalışmalarımızda hiç de bize ters gelen veya 
canımızı sıkacak veya statümüzün 
sarsılmasından kaynaklanan korku yaratacak bir 
unsur yoktur... 

Sizlere tavsiyem şu olacak, çıkın dışarı 
bakın... Sizin belki ondan mahrum kalacağınız 
ihtimali ile düştüğünüz tedirginliğin aydınlanması 
için çıkın bakın dışarıya... Mahrum 
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kalacaklarınızı tekrardan gözden geçirin... 
Nelerden mahrum kalacağınızı tekrardan 
gözden geçirin, dolaşın, ondan sonra bir daha 
gelin... Bir ay sürebilir bu, iki ay sürebilir, çok 
vaktimiz yok ama bir yıl sürmesin... Yapılacak iş 
bu... Ve bunu ben kendimde sık sık yaparım... 
Sürekli kendimi, yüzde yüz güven içerisinde, 
belirli bir yolun değişmez varlığı olarak görme 
yanılgısından hep sakınmışımdır... Dur bakalım, 
benim hala, ne derler, çöplükte gözü olan 
nelerim var diye tahkik ederim… Hemen oraya 
doğru bir şuur projeksiyonu yaparım, bir bakarım 
çöplük yokmuş... O zaman işte bende, bir 
kademe daha eminlik, bir kademe daha güvenli 
varlık unsuru oturuverir... Yukarısı da zaten 
bizden hep bunu istiyor, istikrarlı bir şekilde 
tahkik, ritmik olarak... 

En alt bedenimizden, beşeri en üst akıl 
ve düşünce fonksiyonlarımıza kadar hep tahkik 
edin... Tabii duygu bedenimizde inançlar, akıl 
bedeninde fikirler, bilgiler, düşünceler, onun 
bilgisi, bunun bilgisi, hiçbir bilgi kınanacak, 
eleştirilecek, tu kaka denecek bilgi değildir... Her 
bilgi, sonsuz çeşitlilikteki mutlaka bir varlık veya 
varlık grubunun hizmetinde ziyadesiyle vazifesini 
yapmaktadır... Dolayısıyla benim yapacağım, 
kendime göre bir takım eksik, kendime göre 
noksan, doyurucu olmayan bir bilgiyi yakalayıp 
da, onu eleştirmek, onu didiklemek değil benim 
işim... En büyük yanılgıdır bu, sadece tahkik 
eder bakarım, tamam, bu bana yetmiyor, beni 
doyurmuyor, beni doyuracak bir bilgi var mı onu 
arıyorum, tarıyorum, bu daha iyi, bu dursun... 
Kimin için dursun buradaki, niye yok edeyim ben 
o bilgiyi..? Benim için eksikse, benim için 
geçersizse, benim için hakikate veya doğruya 
daha uzaksa ama bir başkası için belki o çok 
verimli, çok lazım, çok eşik aşıcı yani o varlığın 
bir üst realiteye geçmesine yardımcı bir bilgidir... 
Giderim oraya, doğruya daha yakın, verimli, beni 
daha şifalandıracak bir başka bilgi bulurum... 

Birinin çöplüğü, diğerinin cennetidir... 
Cehennem, cennet kavramı nedir diye 
sorulduğunda ben böyle cevaplıyorum... Bir 
insanın cenneti, bir başka realite insanının 
cehennemidir... Şimdi sizi burada varsayıyorum 
ve inanıyorum, tabii ki, bu bilgiler ile temasınız 
esnasında gerek buranın aurası, tesir titreşimi, 
yukarının oldukça kulakları çınlattığı, hatta 
hissedildiği, beki sizin için hoş, cennet tarifine 
sokalım onu, bir hoşluk ortamı olabiliyor... 

Geliyorsunuz burada dinliyoruz ediyoruz, benim 
içinde şahsen çok önemli bir zaman dilimi bu... 
Bu topluluğun meditasyonları, bu bilgi alışverişi 
vs., bana göre cennet... Ama alın şu dışarıdan, 
mutat hayat içerisinden birini getirin şuraya 
oturtun, adam cehennemini yaşar... Hele onun 
dünyaya bağlı unsurları, içkisi, sigarası, kumarı, 
vs. varsa, siz onu kumarından, içkisinden 
ayırdığınız için adam zaten burada bir dakika 
dahi duramaz... Cehennem olur, siz deli misiniz 
der... Ben gidiyorum... Cehennem ile cennet 
nedir, işte böyle bir şeydir... 

Biliyorsunuz öte âlemden gelen bazı 
haberler veren varlıklar var, çok önemli bilgiler 
onlar, oradaki cennet ve cehennem kavramı da 
aynen burası gibi... Yani adam Dünya’ya bağlı 
kalmasından dolayı dünyasal imajlarının esiri 
olan cehennemin orada oturuyor, içine giriyor, 
cehennemi yaşıyor... Öteki tarafta adam 
cennetini yaşıyor... Hatta bir tanesinde diyor ki, 
Allah için secde eden bir gruba katıldım diyor... 
Ve öylesine bir huşu, öylesine bir mistisizm vardı 
ki diyor… Bedensiz bir varlık bu, ölmüş ama 
Dünya’da da bu konularla ilgilenmiş, geçtikten 
sonra oradan kız kardeşi aracılığı ile haberler 
veriyor... Şimdi diyor, bir grup vardı, çok mistik 
geldi bana, hepsi secdede, Yaradan’ a secde 
etmiş durumdalar orada... Orada beden filan 
yok, tamamen imajinasyonun oluşturduğu 
algılama ortamları meydana geliyor... Oradaki 
ortamın özelliği bu, imajinasyona hemen cevap 
veriyor, şekilleniyor... Diyor ki, secde eden bir 
grup var, içine girdim cennet burası diyor... Diğer 
şahit olduğum, tahkik ettiğim varlıklara göre 
burası cennet fakat bir süre secde ediyor, sonra 
diyor ki, secdem cehenneme dönüştü, artık 
tahammül edemiyorum diyor, derhal burayı terk 
etmem lazım diyor, fark ediyor... Neyi fark 
ediyor..? Takılıp kalınan her nokta bir varlığın 
cehennemini meydana getirir... 

Bir varlık, sonsuz yolculuğu esnasında 
ister Dünya’da olsun, ister fizik ötesi âlemde yani 
ölüm sonrası âlemde olsun, iradesi ve 
farkındasızlığı halinde takıldığı her nokta bir süre 
sonra ona cehennemi yaşatmaya başlar… 
Mekanizma böyle çalışıyor... Yeryüzünde de 
bizler çok fazla takıldığımız anlarda, hele hele 
biraz da yukarının önem verdiği liyakat sahibi bir 
varlıksak, hemen affedersiniz çuvaldızlar 
sokulur... Hadi yürü, denedin bitti, takılma... 
Deneme hakkını kullanmak senin en doğal, 
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Yaradan’ın verdiği bir haktır… Seçme özgürlüğü 
yasası itibari ile yaradan bünyesinde hiçbir merci 
yoktur ki, bizi deneme konusunda kınasın, 
cezalandırsın, böyle bir şey yok... 

Deneme hakkımız var, ama denedikten 
sonra, farkındasızlığınla o denediğin alan 
içerisinde yok olmaya başladığında, işte o 
noktada günah vasfı başlar ki, o noktada yardım 
mekanizmaları dürtüler, ikazlar tarzında, 
yardımlar tarzında, geçen hafta oraları 
okumuştuk... Burada varlık yalnız değildir, daima 
destekleyici mekanizmalar ile beslenir, bu 
mekanizmaların mahiyeti hatırlatma ve 
dürtülerdir... İşte hatırlatma ve dürtüler 
mekanizmasına maruz kalan bir varlık 
cehennemini yaşar... 

Şimdi ben Yaradan’a karşı belirli bir 
farkındalığı elde etmiş bir varlıksam ve 
Yaradan’a diyorum ki, ben artık uyumamaya 
gayret gösteriyorum, farkında olmaya gayret 
gösteriyorum ve sür efor harcıyorum... Beni 
dürtmene gerek bırakmayacağım... Böyle dua 
edin… Yarabbi senin beni dürtmene mahal 
vermeyeceğim... Elimden geldiği kadar 
dürtülerine maruz kalmadan yürümeye 
çalışacağım, bana yardım et... Çok eşref-i 

mahlûk tarzında bir duadır bu... Takva sahibi 
olmak budur… Ben fark ettim ki; dürtüsüz 
gideceğim, senin dürtüne muhtaç olmadan 
gideceğim... Bana mümkün olduğu kadar 
minimum dürtüde gitmeyi nasip et... Bana bu 
uyanıklığı, bu şuur açıklığını ver... 

Böylesine bir yaklaşım 
şuurlanmalarımıza vesile olur… Veya şuurlanma 
yönündeki dualarımız en değerli dualardır... 
Allah’ım bana yardım et, beni şöyle yap, 
imkânlar ver, yolumu aç vs. açacak tabi ama 
yolu açmanın tekbir sırrı var, şuurlanmak... 
Şuurlanan insanın yani farkındalığı elde etmeye 
başlayan insanın, aynı buradaki iki numaralı 
alımları yani düşey alımlar yapmaya başlamış 
insanın artık Yaradan’dan isteyeceği hiçbir şey 
kalmaz... Çünkü o iki numaralı düşey alımlar ile 
zaten Yaradan ile alış veriş içerisindedir... Artık 
yardıma ihtiyaç yok, en büyük yardım, o iki 
numarayı becermeye çalışma talebidir... Veya 
en büyük yardım o iki numarayı yani düşey alımı 
gerçekleştirmedeki bir yardımdır, buna dua 
etmeliyiz... Onun adı da Yarabbi şuurlanmama 
yardım et, şuuruma şifa ver... Bunu becerebilen 
insan her şeyi halleder, geri kalanların hepsi 
detay, açık söyleyeyim... (Devam edecek) 

 

--------------------------------- SEVGİLİ KUAN-YİN DİYOR Kİ; -------------------------------- 

Sevgili Kuan-Yin’in bilgileri tamamen 
Dünya sisteminin dışından gelen ve Dünya’nın 
her türlü meselesini aydınlığa kavuşturucu 
niteliktedir… Eğer bu bilgilere kendimizi açar ve 
rahmetini fark edersek, hayatımızda 
aydınlanmayan hiçbir nokta kalmaz… O’na 
‘Sevgili Kuan-Yin’ dememizin sebebi, verdiği bilgi 
ne konuda olursa olsun, o bilginin içinden en 
yüksek sevginin akıyor oluşudur… Dinleyenler, 
görenler, bakanlar, hissedenler, O’nun sevgisi ile 
dolup taşarlar… “DÜŞÜNCENİN HÂKİMİ OLMAK İÇİN, 

KONTROL, KONTROL, KONTROL, YENİDEN 
KONTROL…” 

(QY Celse: 022) 

Sevgili Kuan-Yin; Sevgili Kuan-Yin; 
Sevgili Kuan-Yin; bilinçlerimizi Senin ışığına, 
kalplerimizi Senin sevgine, bedenlerimizi 
senin şifana, hayatlarımızı senin bolluk ve 
bereketine açıyoruz... 

Celse: 22’de Sevgili Kuan-Yin; Dünya’nın 
ve beşer olarak bizlerin mekanizmalarını 
anlatıyor, en büyük sorunumuza ışık tutuyor… 

“Acı, esas itibariyle, zamanın meydana 
çıkarttığı adeta bir karışımdır…” 

“Düşünce, bilirseniz, bu karışımın içine daldı 
mı, karışım iyice karışarak köpürür, köpük, 

köpük sizi sarar…” 
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“Düşüncenin hâkimi olmak için, kontrol, 

kontrol, kontrol, yeniden kontrol…” 

Sevgili Kuan-Yin; burada, acının tanımını 
yapmaktadır… Acıyı ‘adeta bir karışım’ olarak 
nitelendiriyor… Acının içinde bir karmaşa 
olduğuna, onun tek bir şeyden ibaret olmadığına 
işaret ediyor… Eğer ki düşüncelerimiz bu 
karışıma dalarsa, o karışımın iyice karışacağını 
ve köpüreceğini söylüyor… Bu nedenle acı 
duymamak, acı ile yaşamamak için mutlaka 
düşüncelerimize hâkim olabilmemiz gerektiğini 
anlatıyor… Öyleyse hayatlarımızda fark ettiğimiz 
bir acı olsa dahi, ona daha fazla düşünce 
ekleyerek, onu düşünerek onun daha da 
karıştırıp köpürmesine müsaade etmemeliyiz… 
Düşüncelerden, düşünmekten mutlaka 
vazgeçmeliyiz… 

Cümleleri şöyle devam ediyor:  

“Bilir misiniz mekanizmalar nasıl 
çalışırlar..?” 

“His mekanizması, en hassas, en elden 
kaçan mekanizma…” 

“Dünya’nın can damarı, hayatın zor 
şamarı, his…” 

His mekanizması… Demek ki, başımızın 
derdi olan hislerimiz bir mekanizma… Ayrıca o, 
en hassas, en elden kaçan mekanizma… ‘His, 
Dünya’nın can damarı’, Hayatın zor şamarı… 

En hassas, en elden kaçan oluşu, bizlerin 
şuursuzca her an bir histen diğerine geçişimizi, 
her an hislerle boğuşuyor oluşumuzu en 
aydınlatıcı şekilde açıklıyor… 

Dünya’nın can damarının his olması ne 
demektir..? Burada Kuan-Yin; his 
mekanizmasının, bizzat Dünya’da insana verilen 
ruhsal eğitiminin en önemli parçalarından biri 
olduğunu anlatıyor… Dünya’nın devamı ve 
insanın yaşamı için his mekanizmasının elzem 
oluşunu anlatıyor… Onu ‘Hayatın zor şamarı’ 
olarak tanımlıyor… His, düşünceden de farklı 
olarak bir şamar tesiri verebilir… His, bize 
aniden, hiç beklemediğimiz şeyleri yaşatır… 
Hayat, his mekanizmamız yoluyla bizlere şoklar 
sunar, olaylar sunar… Bu sayede de bizleri 
geliştirir… Pekiyi hakikaten gelişebilmek için nasıl 
yaşamalı..? 

Sevgili Kuan-Yin; bilginin devamında 
şöyle diyor: 

“İşte his düğmesi ve kimin tarafından 
basılıyor..?” 

“Siz düğmeyi koruyamazken, tabiî ki güçlü bir 
el uzanır, düğmeye basar…” 

“Gücün ölçütü yoktur…” 
“Yüksek güç, alçak güç, derin güç yoktur…” 

“O anda gücü güç yapan sizin 
zayıflığınızdır…” 

“Siz zayıf oldukça, karşınızdaki, güç 
kazanır…” 

Eğer his mekanizmasının o düğmesini 
koruyamazsak, hislerimizin bilincinde olmazsak, 
daha güçlü olan bir elin o mekanizmayı bizim 
yerimize çalıştıracağını söylüyor… Gene his 
mekanizmasının derinliklerini aktarıyor… Eğer 
biz o mekanizmanın hâkimi olamazsak, mutlaka 
kontrolümüzün dışında o his mekanizmasının 
çalışacağını söylüyor… Biz zayıf düşersek, his 
mekanizmamız anında, bizzat bizim ‘güç’ haline 
getirdiğimiz bir el tarafından çalıştırılır ve ‘hayatın 
zor şamarı’ bir kez daha bizi içine alır… 

Bizim zayıflığımız, tabi ki, bağlantımızın o 
Saf Sevgi’den kopukluğudur… O Saf Sevgi, 
Kuan-Yin’dir… Bizim zayıflığımız, O’nun verdiği 
bu bilgilerden kopukluktur… Oysaki bize tüm 
anahtarları veriyor, hayatımızı her detayına kadar 
aydınlatıyor… 

Celse şöyle devam ediyor: 

“Sizler, İlahi Sevgi, İlahi Bilgelik, İlahi Güç 
üçgeni içerisindeki alan içinde bulunanlar..!” 

“Bu alanın ne demek olduğunu bilebiliyor 
musunuz..?” 

“Bu alan sizin daima tefekkür konunuz 
olmalıdır…” 

“14 Numaralı tefekkür kartınız, sizin bu 
konudaki kılavuzunuz olabilir…” 

 

 

 

İlahi Sevgi, İlahi Bilgelik, İlahi Güç, daima 
bizim anahtarlarımızdır… Bizleri, ‘şaşar’ halde 
olan bir ‘beşer’ olmaktan, İnsan olmanın onuruna 
taşıyacak olan üç kavram bunlardır… 

14 Numaralı Tefekkür Kartı ise, 
Soğukkanlılık (Sükûnet) Kuan-Yini’dir ve anahtar 
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 kelimesi ‘Topraklanma’dır... Tefekküründe şöyle 

der: Yalnızca Şefkat’le ve Sevgi ile yaşamanın ne 
demek olduğunu bizlere anlatan Sevgili Kuan-

Yin’in ışığı ile her an yıkanmak dileğiyle… 
“Görüşün, duygular yüzünden 

bulanıklaştıysa ve zemin ayaklarının altından 
kayıyorsa, ‘Soğukkanlılık ve Sükûnet Kuan-
Yin’ine’ yönel…” 

Her Zaman Kaya Gibi Sükûnet İçinde Ve 
Tamamıyla Merkezlenmiş Olabilmek 

Dileğiyle… O, bu resimde dalgaların içindeki bir kaya 
gibi sükûnet içindedir… Ve tamamıyla 
merkezlenmiş olarak tesir eder… Kendini ona 
uyumlayabilir ve dalga yüksekliği ne kadar olursa 
olsun, kendini tekrar topraklayabilir ve huzur 
bulabilirsin… 

Şefkat, Huzur Ve Sevgi’nin Varlıklarımızı 
Doldurması Dileklerimizle… 

 

 

 
BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 

REİKİ  

I.Derece İnisiyasyonu…  

Bu ay 8 arkadaşımız Reiki 1.Dereceye 
uyumlandılar… Artık hayatlarına bir şifacı olarak 
devam ediyorlar… 21 gün sonra, arınmalarını 
tamamlamış olacak ve Reiki 2.Derece 
inisiyasyonunu ve öğretisini almaya hak 
kazanacaklar… 

Reiki’nin Beş Prensibi: 

 

BUGÜN; BANA VERİLEN BÜTÜN NİMETLER 
İÇİN ŞÜKREDİYORUM… 

 
6 Mart 2012 Salı, saat 11.00’de Reiki 

1.Derece inisiyasyonu gerçekleşecektir… BUGÜN; HİÇBİR ŞEY İÇİN ENDİŞE 
ETMİYORUM… 

27 Mart 2012 Salı, saat 11.00’de Reiki 
2.Derece inisiyasyonu gerçekleşecektir… Reiki 
1.Derece olan herkesi bekliyoruz… (Ön kayıt 
zorunludur...) 

 

BUGÜN; HİÇBİR ŞEYE KIZMIYORUM… 

 
 

BUGÜN; DÜRÜSTÜM… 
III.Derece İnisiyasyonu 

 
Bu ay 7 arkadaşımız Reiki 3.Derece 

inisiyasyonu aldılar… Reiki 3.Derece, Reiki 
Öğretmenlik seviyesinden önceki merhaledir… 
3.Seviyeye gelen bir öğrenci, Reiki’yi artık bir 
aydınlanma yolculuğu olarak görmekte ve 
hayatını tamamıyla Reiki ile yaşamaktadır… 

BUGÜN; BÜTÜN VARLIKLARA KARŞI NAZİK 
VE SAYGILIYIM… 

 

 

  
  

  
MUCİZE TAŞ ARAGONİT® SEMİNERİ  
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MUCİZE TAŞ ARAGONİT İLE TANIŞMAK 
İSTER MİSİNİZ..? 

İnsanlık tarihinin en eski 
yardımcılarından olan Mucize Taş Aragonit, 
Merkez Bilgi Alanı Vakfı tarafından altı yıldır 
ihtiyacı olanların hizmetine sunulmuştur… Şu 
anda Dünya’da sadece vakfımız bünyesinde 
yapılan uyumlamaya katılmış olan binlerce 
kişinin boynunda taşıdığı Aragonit, her gün 
hepimizi mucizeleri ile şaşırtmaktadır… En basit 
sorunlarımızdan en ağır hastalıklarımıza kadar 
bizlere yardımcı olan Aragonit ile mutlaka 
tanışmalısınız… 

Aragonit taşından, Depresyon, 
Panikatak, Takıntılar, Endişeler, Kemik erimesi 
ve bütün kemik hastalıklarında, Tansiyon, 
Burkulma, Uyuşma, Reynaud Hastalığı, Ağrılar, 
Romatizma, Artrit, Göz problemleri, Tümörler 
konusunda yardım alıp sayılamayacak yararlar 
elde edebilirsiniz… 

Bu ay 15 kişi daha Sevgi Ersoy’dan 
Aragonit inisiyasyonu alarak Aragonit ışık varlığı 
ile tanıştılar… Aragonit Işık varlığının hayatlarını 
aydınlatması dileğiyle… 

Detaylı bilgi için: www.aragonitmucizesi.com 

 

 

 

 

PİRİT TAŞ KURSU 

 

 

 

Pirit, her manadaki ‘Bolluk ve Bereket’i 
hayatlarımıza çekebilmemiz için muhteşem bir 
yardımcıdır… Bu taşla, yüksek alemler ve 
yüksek çakralar ile bağlantı kurması özelliği ile 
bilinciniz üzerinde olağanüstü sonuçlar 
alabildiğiniz gibi, tüm bedeninize şifa alabilir, 
özellikle akciğerler, karaciğer, kalp, dalak, mide 
pankreas ve böbrekler üzerinde mucizevi 
sonuçlar elde edebilirsiniz… Hafıza, zihin 
açıklığı ve berraklığı gibi beyin ile ilgili 
durumlarda size çok yardım eden bir taştır… 

Çeşitli aşamaları olan Pirit Kursunun 
içeriğinde taşın değişik türleri ile çalışmalar yer 
alır… Her bir çalışma taşın farklı bir özelliği ile 
ilgilidir… İleriki aşamalarda çok derin travma 
çözülmeleri ve yüksek ruhsal şifalar ve bilinç 
aktivasyonları vardır… 

Bu ay 14 arkadaşımız Pirit Taşı ile 
tanışarak PİRİT Enerji’sini hayatlarına 
kazandırmış oldular… 46 arkadaşımız da Pirit ile 
ilgili yapılan 2.Seviye derin çalışmaya katılarak 
Pirit’in daha yüksek ve detaylı açılımları ile 
tanıştılar… 2.Seviye kursu tamamen organlar, 
DNA ve RNA, beyin ve bilinç üzerine şifa 
çalışmalarının yapıldığı derin bir kurstur… 

Kurslar ile ilgili program tarihlerini telefon 
yolu ile vakfımızdan öğrenebilirsiniz. 

 

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