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

Bu sayımızda yeni bir konuyu ele 
almak istiyorum… TEKRARDOĞUŞ… 

Ancak genelde Tekrardoğuş olarak 
dile getirilen bu kozmik mekanizmayı, 
müsaadelerinizle başka bir sözcük 
kullanarak ifadelendirmeyi daha uygun 
buluyorum… YENİDENDOĞUŞ… 

Bakalım, bu yeni sözcük, şaşmaz bir 
şekilde işleyen bu kozmik mekanizmayı daha 
iyi tanımlıyor mu..? Bunu birlikte görelim… 

Tekrardoğuş kavramı ile 
Yenidendoğuş kavramı arasında ciddi fark 
vardır… 

Ruh varlığı, ihtiyaçlarına istinaden 
defalarca fizik âlemlere gelip gitme hakkını 
kullanma yetki ve yeteneğine sahiptir… 
İnsan, bu yetki ve yeteneğini, Dünya tekâmül 
okuluna dilediği kadar gelip giderek 
kullanma salahiyetine sahip Şerefli bir 
Mahlûktur… (Eşref-i Mahlûk…) 

Dünya’ya bu geliş gidişlerin bir 
devinim olduğunu düşünecek olursak, bu 
devinim, tekrarlanma şeklinde değil, 
donanım şeklinde olmaktadır… Bu 
donanıma, Yenilenme, Tekâmül etmek, 
Şuurlanmak, Aydınlanmak da denir… Demek 
ki, her Dünya’ya geliş, insanın donanmasına 
yani yenilenmesine hizmet etmektedir… O 
halde bu geliş gidişleri YENİDENDOĞUŞ 
kavramı ile ifadelendirmek daha doğru 
olacaktır… 

Giden, Gelen değildir… Gelen, Giden 
değildir… Giden, Gelenin yenisidir… Gelen, 
Gidenin yenisidir… Mekanizma tekrar 
şeklinde değil, yenilenme şeklinde 
işlemektedir… 

Yaradan’ın bünyesinde tekrar diye bir 
şey yoktur… Daima yenilenme vardır… 

TEKÂMÜL VE YENİDENDOĞUŞ... 
Sonsuz olan ruh varlığının ve eşyanın tek 

ve en yüksek gayesi, tekâmül ve tekâmüle 
hizmet etmektir... Tekâmülün sonu ve başı, 
insan bilgi ve anlayışına göre bilinir değildir... 
“Son ve Baş Benim” diyenden yaratılmış olanın 
Son ve Baş hakkında bilgisi olamaz... 

Tekâmül’den maksat, varlıkların 
Bilgilenmesi, İdraklenmesi ve Şuurlanmasıdır... 
Her Maddi ortam bir tekâmül yeridir ve burada 
varlıklar yaşayarak deneyim yaparlar, şuur ve 
bilgilerini genişletirler... Ruhun madde evrenine 
girişi ve oradan çıkışı, madde bilgisini alıp 
uyguladıktan sonra gerçekleşir... Varlığın 
ulaşacağı her tekâmül merhalesi izafidir, 
kesinlikle son kemal noktası yoktur... Madde 
evreninin bilgisine ve şuuruna sahip olmak, bize 
göre en yüce tekâmül noktası sayılsa da, Mutlak 
Varlık’a göre bir hiçtir... 

Varlıklar tekâmüllerini Yenidendoğuş 
aracı ile sağlarlar... 

Tekâmül faaliyettir, tekâmül çaba 
göstermektir, tekâmül şoktur... İnsan bedeniyle 
araştırma yapan ruh varlığı, tekâmülü için çaba 
harcamak zorundadır... Engelleri yenmeden, 
ıstıraplı olaylar şeklinde uğradığımız şokları 
değerlendirmeden yani raydan çıkmışken tekrar 
rayımıza girmeden, tekâmül edemeyiz... Beşer 
şuurlanmak zorundadır... Dünya okulundan 
mezun olmak için, maddi bağların kopması yani 
insanın şuurlanması gerekir... 

İnsanın, gelişmiş Batı toplumlarında 
olduğu gibi mekanikleşmiş, maddi sorunları 
halledilmiş bir yaşam özlemesi, 
bilgisizliğindendir... Tekâmül, çabayla olur... 
Oysa günlük yaşamımızda ki çeşitli sorunlar, 
Yukarı’nın, cehdimizi ve etkinliğimizi ayakta 
tutmak için kullandığı araçlardır... Önemli olan, 
olaylar sırasında geçirilen ruh halleridir… Ve 
akabinde, çoğu kez bizim farkına varamadığımız 
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sentezler halinde derin şuur altımıza aktarıp 
hemen unuttuğumuz bilgilerdir... 

Doğru bildiğimizi çeşitli olaylar içinde 
deneye deneye yani belli bir cehit sonucu elde 
edilen bilgiler, ruhsal düzeyde, şuur alanımıza 
hiç farkına varmadığımız tarzda akseder gider... 
Bilgiler bu şekilde bizde şartlı refleks haline 
dönüşür ve tüm davranışlarımızı otomatik olarak 
yönetmeye başlar... Şartlı refleks haline 

dönüşmemiş olan bilgi, henüz bizim için bilgi 
değildir... 

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; varlıkların, kendilerine ait 

alanlarını çevreleyen bir de sirkülasyon 
alanları olduğunun ve varlığın esas 
tekâmül sürecinin bu alan vasıtasıyla 
belirginlik kazandığının bilinmesi 
gerektiğinin; sirkülasyon alanlarının, gayet 
geçirgen olduğunun ve diğer varlık 
alanlarıyla ortaklık ihtiva etmekte 
olduğunun; aynı şebekenin kollarının, tek 
tek görünen alanların sirkülasyon alanları 
içerisinde dağılmış olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:120) 

*** 
 Kıyam etmek; ilerleyişimizin ihtimamlı eller 

arasında gerçekleşmekte olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:120) 

*** 
 Kıyam etmek; sirkülasyon alanlarının, 

varlıkların gelişimlerinin temininde, 
varlıklara gerekli yardımları en iyi şekilde 
temin etmekte olduğunun; bu alanların, 
enerjilerin oluşturmuş olduğu ana 
damarlarla örülmüş olduğunun; yani 
imkânların her yerde aynı olduğunun fakat 
varlıkların idraklerine ve şuur seviyelerine 
bağlı olarak görünüm arz eder olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:120) 

*** 
 Kıyam etmek; Işık’ın, asla göründüğü gibi 

olmadığının; görünenin, sadece bizlerin 
algılayabildiğimiz olduğunun; asıl olanın, 
içerdeki küçük nokta olduğunun; zira esas 
cehit’in, o noktanın, ışığın, gittikçe açılarak 
muhtevasını belirlemesi olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:121) 

*** 

 Kıyam etmek; belli ki, gözlerdeki 
perde’nin, kamaşmadan dolayı, sadece 
ışığı görebilmeye yetmek olduğunun; 
berrak bakan göz’ün, mutlaka ışığın 
içindeki küçük ışığı da görür olduğunun; 
kuşkusuz, sağırların bile duyduklarının 
fakat görmek istemeyenlerin yine 
dirençlerini bu yönde kullanmayı tercih 
ettiklerinin bilincine varmaktır… (MYP/C:121) 

*** 
 Kıyam etmek; eğer varlık, ceht esnasında 

gerekli elâstikiyet faaliyetleri içerisine 
girebiliyorsa, gerek kendisini tanıma 
yönünde, gerekse etrafındakilerle olan 
iletişimi, ona bir ilerleme, bir sıçrama 
kaydettirebiliyorsa, sıçrayarak yaratmış 
olduğu içsel alanların, kendisi için çok 
değerli olan, kazanılmış dinamik sahalar 
olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:122) 

*** 
 Kıyam etmek; bilgi nüvelenmelerinin 

yoğun olduğu seviyelerde, patlamalarla 
daha da seviye alabilecek olan varlık’ın, 
ceht mekanizmasının gerçek efor sarf 
edilmesi gereken alanlarıyla karşı karşıya 
kalmakta olduğunun; bu alanların, varlığın 
ilerleme taşları olduğunun; bunların, 
yüksek gerilim alanları olarak da varlığın 
karşısına çıkmakta olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:122) 

*** 
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 Kıyam etmek; hedef’in, çok önemli bir 

husus olduğunun; hedefi belli olan 
yönelmelerin, çok süratli ve neticeli 
olduğunun; yalnız, yönelinen bir hedefi 
diğer istikametlere çevirmenin, çok zor ve 
zaman isteyen bir mevzu olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:122) 

*** 
 Kıyam etmek; çalışan mekanizmaların, 

uzun süre vazifelerine devam edecek 
olduğunun; bunların sonuçlarına 
katlanmanın, varlıklara düşen önemli bir 
görev olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:122) 

*** 
 Kıyam etmek; o anda ihtiyaç dışı gibi 

görünen, hatta hak edildiğine inanılmayan 
eprövlerin, henüz tamamlanmamış 
müfredatın program dahilindeki pasajları 
olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:122) 

*** 
 

 

 

 
----------------------------------------------- ŞUURDA UYANIŞ (34)------------------------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Bizler, nefs kanalından aldığımız bizden 

daha kaba seviyeli tesirler ile daha kaba 
seviyelere çekime maruz kalırız… Girdaplar 
şeklinde, maddeye gömüldükçe, gömülmek 
arzusu veya güdümü içerisine gireriz… Oysaki 
yüksek seviyelerden gelen tesirler ise, vicdan 
kanalı ile bize ulaşan ve bizi Rab’in odağına, 
daha doğrusu bizim menşeimize, ayrıldığımız 
okyanusa doğru çekici tesirlerdir… Şimdi varlık 
demek ki, kendinden daha kaba seviyeli ortamın 
tesirleri ile kendinden daha yüksek seviyeli 
Yaradan’a ait, (o’da Yaradan’a ait de orijine yakın 
diyelim ona, Yaradan’ ait çok yanlıştı çünkü 
bunlar Yaradan’a ait değil mi, hepsi 
Yaradan’ın…) Hayrı ve şerri, hayır da şer de 
Allah’tandır… 

Muhteviyatı gözden kaçırmayalım… Yani 
nefs kanalı ile size ulaşan ve sizi şerre doğru 
çeken ile vicdan kanalı ile orijinden kaynaklı, ikisi 
de orijinden kaynaklı da direkt orijinden gelen 
hayrı ifade eden her iki tesir de Allah’tandır… 
Yani odak aynı, biri orijin, eğer Rab’in burası ise, 
biri geliyor buradan varlığa vicdan kanalı ile 
geliyor… Aynı tesir geliyor, bunu da yaratıyor ve 
buradan geliyor, hiç fark yok, hayır ve şer 
Allah’tandır ifadesi bu manadadır… 

Onun için bize ister nefs kanalımız 
okşasın, gıdıklasın, etkilesin yani egomuzu 
kabartsın, nefsimizi tahrik etsin, beslesin, isterse 
vicdan kanalı ile gelip boynu bükük teslimiyete ve 
kendini bilmeye yöneltsin, Rab’i bilmeye yöneltsin 
her iki tesir de Allah’tandır… Yani Rab 

kaynaklıdır… Dolayısı ile de her ikisine de 
saygımız, her ikisine de kabulümüz vardır… Ama 
biz bunun hangisinin ne maksat güttüğünü, bizi 
nereye götürmek istediğini bilirsek, hangisine 
meyledeceğimizi kavrar ve ona göre gidişatımızı 
o yöne çeviririz… Dolayısıyla da bu tesirler 
arasında gerilim altında olan bizlerin değişimi 
ancak böyle mümkündür… 

“Değişim, etkileşimin hazırlamış 
olduğu zeminde ancak vuku bulur…” Hüküm 
cümlesi… Hatta orijinalinden size biraz 
okuyayım; 

“Değişim, etkileşimin hazırlamış 
olduğu zemin içerisinde var olabilir...” 

Yani bir varlık zeminse, değişecek olan bu 
varlık zeminse, bu varlık etkileşim sayesinde 
hazırlanırsa, etkileşimin hazırladığı bir zemin 
halinde ise, değişim olur… Dolayısı ile de 
değişmenin şartı etkileşime bağlanmaktadır...  

Onun için hayat içerisindeki her bu türlü 
etkileşime göğsümüzü gere gere, alnımızı aça 
aça, kendimizi maruz bırakmalıyız… Yüzeysel 
bilginin yani hayat içerisindeki etkileşimlerin bizi 
hazırladığı nokta, ağır bilginin değiştirme 
zeminine götürmektir… Bizler, yüzeysel bilgi 
dediğimiz hayat içerisindeki güncel bilgiler ile 
değişime gideriz… Yani işte bakkala gidip 
alışveriş yapmak… Sahneye çıkıp alkış almak… 
Ticaret yapıp para kazanmak… Bu arada hak 
yemek, yememek, yardım etmek etmemek… 
Günah vasfında veya sevap vasfında, bizim 
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ifademiz ile olması gereken vasfında veya 
olmaması gereken vasfında yeryüzünde her ne 
ile muhatapsak, onun bizi değiştirmek üzere bize 
sunulmuş etkileşim kaynakları olduğunu ve 
Rab’in bir imkânı olduğunu ve bizi değişime 
götürücü, değişime hazırlayıcı faktörler olduğunu 
bilmemiz lazımdır... Onun için yüzeysel bilgiyi 
küçümsemeyin… Ve muhteviyatı gözden 
kaçırmayın diyorum… 

Şimdi ben en basit bir detay bilgisi ile elde 
ettiğim etkileşim örneği… Adam bana yan baktı, 
kalbimi kırdı… İçime büyük bir nefret, öfke ve 
intikam hissi doğurdu… Neyin nesidir..? Bu, çok 
kaba frekanslı bir bilginin senin üzerindeki 
etkileşimi ile kendini tanıman ve değişime hazırlık 
zeminini oluşturabilmen için Rab’in sana bir 
mesajıdır… Orada kendine bak, kendinde gizli 
olanı, öfkeni, nefretini, kinini, hırsını, tutkunu, 
şehvetini, neyin varsa gör, derhal onun ıslahına, 
revizyonuna bir an önce giriş ve değişime 
hazırlıklı zemini oluştur… 

Değişim yani Rab’e yönelik, orijine 
yeniden dönüşe yönelik değişim vakası, 
etkileşimin hazırlamış olduğu zemin içerisinde 
var olabilir ancak… Ancak dediği nedir..? Ondan 
başkası mümkün değil demektir... Efendim ben 
dağa gideceğim, ben bu şehir hayatından bıktım, 
dağda inzivaya çekileceğim, orada keçi 
besleyeceğim, süt vs. sen değişimini gerçekten 
frenliyorsun… Değişmez misin..? Değişirsin... 
Ama yoğun bir etkileşim içerisinde tatbikatlar 
yapan bir insanın değişim süreci ile böylesine az 
etkileşim ortamına kendini çekmiş, inzivaya 
çekilmiş bir insanın değişimi arasında çok büyük 
mesafe farkı vardır yani süreç farkı vardır…  

Etkileşim ise neymiş..? Değişime hazırlık 
süreci içerisinde gayet hassas bir biçimde 
faaliyetini sürdürenmiş etkileşim… Değişime 
hazırlayıcı yani varlığın esas orijinine doğru 
yönlendirici bir etkileşim… 

Tesirin varlığa temas etmesi bir etkileşimi 
oluştururken, bu etkileşim, eğer nefsin 
kanalından gelirse, buna kalitesiz etkileşim 
diyoruz… Vicdan kanalından gelirse yani 
orijininden, varlığın düşey tesir dediğimiz varlığın 
sezgileri ile mantal bedeninden yataylaşmamış, 
kabalaşmamış bir şekilde aldığı tesir düşey tesir, 
buna da kaliteli etkileşim diyoruz… Şimdi bizler, 
tesirler ile etkileşirken, kaliteli mi, kalitesiz mi 
olduğu konusunda mutlaka uyanık olmamız 

lazımdır... Bir tesir bana geliyor, bende bir halet 
yaşatıyor, bu yaşadığım halet benim varlığıma o 
zaman ve mekân kesitindeki seviyesine göre 
aşağıdan mı, kalitesiz mi, nefsi kanaldan mı 
geliyor, yoksa yukarıdan mı, kaliteli vicdan 
kanalından mı geliyor..? Bunu tefrik etmek çok 
önemlidir. Çoğunlukla bunlar birbirine 
karıştırılır… Yani varlık nefsanî kanaldan aldığı 
kalitesiz etkinin bir seviyeden yukarıdan aldığı 
vicdani kanaldan aldığı etkinin bir seviye altı ile 
karıştırır…  

Buna zannederim Sadıklar Planında 
nefsin incelmiş seviyesi, vicdanın en kaba 
seviyesi ile karışır der... Ve genelde nefsanî 
kanaldan etkileşen bir varlık yani kalitesiz 
etkileşim içerisinde olan bir varlık, vicdani 
kanaldan yani Rab’in düşey etkisine maruz 
kalma seviyesine geçerken, bu karışıklığı daima 
yaşar… Bir de bakar ki, vicdani kanal diye 
yorumladığı bir tesir, aslında nefsanî kanalmış… 
Böylesine bir karışıklık içerisinde bulunabilir… 
Bunları biz, etki tepki yasasını ve karma yasasını, 
sebep sonuç yasasını çalışırken daha detaylı 
inceleyeceğiz… Ama şunu bilmemiz lazım ki, ben 
nefsanî kanaldan etkileşim içerisinde ve vicdani 
kanaldan etkileşim içerisinde kalmış, ikisi 
arasında gerilen bir varlığım… Bu kötü bir şey 
mi..? Hayır… Değişmem için zaruri bir şeydir… 
Kaçınılmazdır, hatta değişime yararlıdır… Bu, 
varlığı ne yapar..? Kendini bilmesini, kendini 
tanımasını temin eder… Dolayısı ile Rab’ine 
yönelmesini temin eder… 

Bu insanı ne yapar..? Değiştirir, insan-ı 
kâmilliğe götürür, insanı aydınlatır, insanı daha 
ince vibrasyonların varlığı haline getirir ama 
bunun şuurlu bir şekilde yapılması ayrı bir 
mevzudur, şuursuz bir şekilde, kendiliğinden 
zaten buna maruz kalmak ayrı bir konudur… 
Hiçbir varlık bu prosesin, bu mekanizmaların 
dışında değildir… Efendim bunun kapsamına 
girmek nasıl olur..? Zaten kapsamındayız… Bu 
kapsamın dışında olan en küçük bir zerre yoktur 
Rab’in bünyesinde… Çünkü Rab’in külli vücudu, 
külli yapısı, külli bünyesi, hep bu yasa ile 
donatılmıştır… Yani her zerre, bu etkileşim ve 
tesir alışverişi ile gelişimini sağlar... Bizim için çok 
sonsuz uzaklıktaki Rab’in herhangi bir noktasına 
gidebilse, bizim için ulaşılmayacak kadar ileri bir 
sonsuz noktasına gidilse, yine aynı yasa çalışır… 
Orada da yine tesir alışverişleri vardır… Her 
zerre diğer zerreyi etkiler ve etkileşim meydana 
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gelir… Bu da değişimi sağlar… Sonsuz bir 
değişim, sonsuz bir gelişim, alabildiğine yürür 
gider… 

Değişime sebep olan etkileşimin vuku 
bulması şöyle oluyor… Ne diyor biliyor 
musunuz..? Etkilenen alan, etkileyen alan ile, 
diyelim ki etkileyen bu, etkilenen bu olsun… 

“Etkileyen alan ile etkilenen alanın 
birbirlerini tesirleri içerisine almaları ile 
birlikte temas meydana getirmeleri 
sonucunda etkileşim meydana gelir…” 

Şimdi, biz Yaradan’ın birer yaratılmış 
unsuru olarak istesek de, istemesek de bir 
etkileşim içerisindeyiz fakat bu bizim değişimimizi 
temin etme yönünde eğer varlık tarafından bir 
katılımla gereken ortam sağlanırsa randıman 
alınıyor, bir de bu var… Yani her etkilenen insan 
etkileşimi meydana getirmiyor… Yani sizler bir 
etkiye maruz kalabilirsiniz, bu demek değildir ki 
etkileşiyorsunuz… 

Gelişimi temin eden etki almak değildir, 
etkileşim meydana getirmektir… Etkileşim, her iki 
sahanın da, etkileyen ile etkilenenin olarak birbiri 
ile tesir içerisine girmeleri demektir… Yani bu şu 
demektir, istenildiği kadar yüksek seviyeden bir 
tesir gelirse gelsin, eğer etkilenecek ve 
değişecek olan varlık bu tesire bir rezonans 
sağlayamazsa yani ona uygun bir hamle 
içerisinde, bir farkındalık içerisinde ve bir seviye 
içerisinde olmazsa etkileşim olmaz… Bunun 
içindir ki, Rab’in tesirleri ne kadar güçlü olursa 
olsun, o yüksek tesirleri ne kadar gelirse gelsin, 
yaratılmış olan ile Yaradan arasındaki o kapalılık 
etkileşimin oluşmasına engeldir… Bu kapalılığa 
astral, mantal, eterik kirlilik diyoruz… Bu kirlilik 
olduğu için, bu etkinin varlık tarafından 
kullanılması ve iade edilen bir tesirin Yaradan 
veya tesiri yollayan bünyeye iletilmemesinden 
yani ilişkinin kurulamamasından dolayı etkileşim 
meydana gelmemektedir… Rahman ve Rahim 
olan etki, bütün yaratılmışlığın tepesinde hazır 
dururken, onu almanın ne kadar az sayıda 
mümkün olabilmesi, yani bu kadar randımansız 
olması bundan dolayıdır… 

Çünkü neden, diyor ki, etkileşim yani her 
iki alanında birbiri ile irtibata geçmesi, 
kenetlenmesi, alanların, her iki alanın birbirlerini 
tesiri içerisine almaları ile temas meydana 
getirmeleri sonucu meydana gelir... Siz istediğiniz 
kadar bir alana, bir insana, bir varlığa istediğiniz 
kadar tesir yollayın… Eğer o alan, o varlık, o kişi 
bu tesiri alacak zemini kendinde oluşturmadıysa, 
hiçbir etkileşim kuramaz… Dolayısı ile de 
değiştiremezsiniz… Onun içindir ki, binlerce yıldır 
beşeriyet hala bu seviyededir, dinler onun içindir 
ki ziyadesi ile randımansız durumda kalmıştır… 
Onun içindir ki, yıllarını, ömrünü, belki de 
enkarnasyonlarının birçoğunu bu konulara ayıran 
insanlar şu kadarcık dahi değişememektedir… 

Niye..? Çünkü kendisinin maruz kaldığı 
etki sahası, alanı ile kendi alanını temas 
ettirememekten kaynaklanıyor… Çünkü bu alan 
bireysellikten dolayı, maddi alemin kendisine 
sunduğu konsantrasyon noktalarına 
yönelmesinden dolayı Yaradan’dan gelen 
tesirlere kapalı… Buna şuur kapanması, buna 
ayrılmış olunan Yaradan bünyeden had safhada 
kopuş denir… Yani orijininden ayrılış denir… 
Uzaklaşış denir… Buna spiritüel veya bu konular 
çerçevesinde de dejenerasyon denir… 
Orijininden uzaklaşma demektir… Dejenerasyon 
demektir… 

Bakınız, etkileşim yani değişimi 
oluşturacak etkileşimi şöyle ifade ediyor… 

“Tamamen seviyenin birbirini tutması 
şeklinde olması gereken ve kenetlenme 
başarıldığı anda bir üst seviyeye sıçrama 
tarzında bir hareketle daha sonraki harekete 
doğru akan tarzda ilerleyen bu durum zorunlu 
olarak gidişini akar tarzda 
gerçekleştirmelidir…” diyor… 

Yani bu uzun bir cümle, özet olarak 
anlatacağım yani, bir etkinin istediği kadar üstün 
seviyeli bir etki olursa olsun, bizim üzerimizde bir 
değişime maruz olması için mutlaka bizim onunla 
seviyeyi tutturmuş ve onunla temas etme gayreti 
içerisinde olmuş olmamız lazımdır... 

(Devam.Edecek) 

 
 
 
-------------------------- KENDİNİ BİLME – KENDİNİ TANIMA HAKKINDA (63) -------------------------- 
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Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Öyle bir zaman dilimine giriyoruz ki, artık 
kimsenin kimseye faydasının olmayacağı bir 
zaman dilimi... Yani devre sonunda varlıklarda 
öylesine bir şuur atağı bekleniyor ki, eğer daha 
önceleri bu şuur atağına bir alt zemin, bir ön 
hazırlık yapmamışlarsa, o geçiş anı geldiğinde 
hakikaten çaresiz kalacaklar... İşte devre 
sonunun korkulacak yönü budur ve o noktada, o 
varlıkların kendilerinde bulunmayan o şuur 
kapasitesini onlara kazandıracak hiçbir mercii 
olmayacaktır… Yukarısı dâhil, aşağısı dâhil, 
kimse onlara yardım edemeyecektir... Çünkü 
önceden yapılması gereken bir zemin ki, işte biz 
bunun için buradayız, hem biz devre sonunun 
devasa eşiğini aşacağız, hem de ondan sonraki 
sonsuz yolculuğumuzda, sikluslar boyu bunun 
neticelerini taşıyacağız... Dolayısıyla bizim 
burada endişe edeceğimiz tek nokta, devre 
sonuna yeteri kadar hazır mıyım..? 

Hazır olmak için ne yapmak lazım..? 
Mademki bu devre sonu, son Âdem dönemi, 
bireyselliğin hat safhada denendiği programı 
taşıyordu… Ve varlıklar bu son Âdem’de 
bireyselliklerini hat safhaya getirme gibi bir 
programı uyguladılar… O halde benim 
bireysellik anlayışımı derhal bütünsele doğru 
sevk etmem lazım... Ferdiyete doğru, 
bireysellikten ferdiyete yöneliş, bu iki kavram 
arasında, bundan sonraki konularda sürekli 
değineceğiz... 

Bireysellikten ferdiyete geçmek ne 
demektir..? Biz şu anda bireyselliğin hat 
safhasını yaşıyoruz... Bırakınız iki kişi 
bütünleşebilsin ve ben bu ikilinin bir ferdi 
durumuna geleyim, bütünleşemiyoruz o da birey, 
ben de birey... Hatta bırakın onu kendi iç kişilik 
özelliklerimizde dahi sahte kişiliklerimiz arasında 
dahi birbirini çatışmalarla güçlendirme ameliyesi 
içerisindeyiz... Yani bir sahte kişilik, kendi 
bireyselliğini, diğer bir sahte kişiliğe karşı 
öylesine çatışma halinde koruyor ki, ikisi de 
güçleniyor... 

Bu müthiş bir şeydir, biz sahte 
kişiliklerimizle savaşmamalıyız, sahte kişiliklerin 
de birbirleriyle savaşmalarına engel olmalıyız... 
Çünkü bir yerde savaşma varsa, orada ciddi 
seviyede hâkimiyet kurma ve bireyselliği daha 
da yoğunlaştırma niyeti vardır... Çatışma bundan 
doğar ve çatışma tarafların güçlenmesinin 
sebebidir... Silahlanırlar, güçlenirler ve 

hâkimiyeti kendi lehlerine çevirmek için tedbir 
alırlar… Sahte kişilikler bu manada çatıştığı 
anda güçlenmeler oluşturur... Dolayısıyla bizlerin 
yapacağı, gayet uzlaşıcı bir zihin faaliyeti ile 
kabullenici bir zihin faaliyeti ile ve her şeye 
rağmen sevebilme niyeti ve cehti ile sahte 
kişiliklerimizi tespit etmektir... Yani burada tüm 
negatif olanlar ve ana özelliğin tamamı benim 
sahte kişiliklerimse, ben bunları onlara kızarak 
yok edemem… Onları yakaladığımda, hay Allah, 
nefret ediyorum demeden, evet bu özelliğimi 
yakaladım, ne güzel, çok enteresan, bugüne 
kadar hiç rastlamamıştım, biraz daha teşhis 
edeyim, bakalım nerelerde çıkıyor, hangi 
koşullarda çıkıyor, onunla uzlaşa uzlaşa onun 
pasifize olmasını temin etmeye çalışmamız 
lazım...  

Eğer bir sahte kişilik özelliğinizden yani 
negatif kişilik özelliklerinizden nefret ediyorsanız, 
kızıyorsanız, onların bulunmasından büyük 
rahatsızlıklar duyuyorsanız, biliniz ki bir başka 
sahte kişilik onunla çatışma halindedir... Çünkü 
asıl varlığınız teşhis etse, ona kızmaz... Çünkü 
yakaladığınız negatife karşı negatif bir tezahür 
oluşturuyorsanız, onu yakalayan, zannettiğiniz 
gibi asıl beniniz değildir… Çünkü asıl ben pozitif 
tezahür eder... Karışık ama, bunlar bu işin püf 
noktalarıdır... 

Bazı insanlarda şunu görüyoruz; ben eve 
gittim, kendimi biliyorum zannediyordum, bir şey 
oldu, bir kızdım ama ona belli etmedim kontrol 
altına aldım ama kendimden nefret ettim... 
Kimseye belli etmemiş, hoşgörü ile davranmış 
sevgi ile görüntü vermiş ama içinde böyle bir 
tezahür oluştuğundan kendinden nefret etmiş 
aynı şey... Dışarıya ayıp olmasın diye, dışarıya 
kendini deşifre etmemek adına onu kontrol 
etmişsin, ama kendine çok negatif bir tezahür 
deşifre etmişsin... Kendinden nefret etmek veya 
bir kişilik özelliğinden nefret etmekle, 
başkasından nefret etmek veya Tanrı’dan nefret 
etmek arasında hiçbir fark yoktur… Hepsi asıl 
benin dışındaki olgulardır... 

Varlık külli bir bütünden parçalanıyor… 
Diyelim ki, daha az külli olanları oluşturuyor… 
Bu da daha az küllileri oluşturuyor, bu da kendi 
içinde külli, burada izafi durumlar vardır ve 
bireysel bir varlık meydana geliyor... Bu külli, 
buna göre, buna göre bu, cüzi... Bu, buna göre 
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cüzi; bu, buna göre külli, aynı zamanda aşağıya 
göre külli, yukarıya göre cüzi... 

En sonunda varlık, var saydığımız bir 
başlangıçtan itibaren ferdiyetini yitire yitire 
bireyselliğe doğru yolculuğa çıkar... Bu varlık 
burada madde âleminin, dünya ortamının 
kesafetinde olması gereken maksimum 
bireyselliğe sahip hale geldi... Ben! Hepimiz tek 
tekiz... Eğer bu varlık günün birinde kendinden 
ayrı gibi daha doğrusu tebliğ ifadesine göre dış 
sirkülasyon zannettiği bir başka bireyi, iç 
sirkülasyon bildiği kendi varlığı ile 
bütünleştirebilirse yani Tülay ve ben biriz gibi... 
Bu hissi, bu anlayışı oluşturabilirse, bu 
oluşturmadan önce bireydi, oluşturduktan sonra 
bu ikili bireyin ferdi oldu, ama bireyselliği ne 
oldu, iki tane ferdin oluşturduğu birey oldu... 
Şimdi bir üçüncü varlıkla yeni bir alan 
oluşturursa, bu fert, bu fert, bu birey, iki fertli 
birey ile tek birey bir araya gelirse bu da 
ferdileşti... Ne oldu, bu üçlü, takımın bir unsuru 
hissine kavuştu... 

Bu birey idi tek başına, bir başka bireyle 
meydana getirdiği alanın ferdi oldu yani daha 
hayat içerisinde anlatalım... Ben, aile sosyal 
topluluğu içerisinde karım, ben ve üç oğlum... 
Şimdi bir araya geldiğimizde aslında ben bu 
ailenin bir ferdi olarak kendimi algılamam lazım 
eğer bu anlayışı becerebiliyorsam... Oysaki 
bizler aile içerisinde bırakın çocukları, karı koca 
bile hala bireyselliği idame ettirmekteyiz... Yani 
ben, ailemin içerisinde ben şuyum, ben buyum 
demek yerine ben bu ailenin diğerleri gibi bir 

ferdiyim deyip aile içine nasıl yayabiliyorsam, 
kendimi işte orada bireyselliğimden ferdiyete 
doğru bir elastikiyet, bir yumuşama bir akışkanlık 
oluşturmuş olurum... 

Ama görüyoruz ki, aile ilişkilerinde bir 
karı koca dahi öylesine bireyselliklerini 
muhafaza ediyorlar ki, 20 yıldır evli, hala 
birbirlerine o senin sorunun, bu benim sorunum, 
bu benim param, o senin paran, bir şeyler 
alıyorlar, yarısı senin, yarısı benim, paylaşım 
güzel bir şey ama yayılım değil... Çünkü aldıkları 
bir madde dahi bana ait olan bölümü benim, 
sana ait olan bölümü senin diyecek kadar 
parçalayıcı bir anlayış… Oysaki bunun tam tersi 
bütünleyici demek, karım ve ben birim, onun 
sorunu benim sorunum, onun varlığı, sahip 
olduklarının hepsi benim, benim sahip 
olduklarımın hepsi onun... Ben ve o biriz... Böyle 
bir anlayışta, artık ben bireyselliği ferdiyete 
dönüştürüyorum demektir... Bunu ailenin 
içerisinden yayın... Bir apartmandaki 
bireyselliğiniz, aileniz bir bireydir apartmanda, 
beş katlı apartmanda iki kat bütünleşebilirse, o 
zaman iki katın ferdi olunuyor... Üç kat birleşirse 
üç katın ferdi olunur... 

Bunun götüreceği nokta, aynı amaç 
birliğine, aynı hedef birliğine, aynı şeyi söyleyen, 
aynı şeyi düşünenler şekline gelir ki bunun gidişi 
plansal anlayıştır... İşte planlar böyle oluşuyor... 
Bütünleşen bireyler, planları meydana getirir… 
O safhada birey o planın bir ferdidir artık... 
Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için diye bir söz 
vardır onun gibi...(Devam edecek) 

 
 

 
 
---------------------------------------------------- ETKİNLİKLERİMİZ ------------------------------------------------
 ARAGONİT KURSU 
04 – 20 ve 27 Nisan 2009 
“Bu yaşlı, yorgun dünya neler yaşadı neler… 
Bu topraklara kimler ayak bastı… Kaç kez 
güneş doğdu üzerimize… Kaç kez gecenin 
karanlığı sindi en derinlerimize. Tufanlar 
geçti, yerküre sallandı, biz hiç sarsılmadık. 
Dimdik duruyoruz. ‘Kozmos’tan gelen bütün 
enerjileri ve yeryüzündekileri biriktirdik, 
hepsini istifledik. Biz sadık hizmetkârlarız. 
Anahtarımız sevgi. Ne yöne çevirirseniz, 
oraya açılırız. Ne derseniz öyle hizmet ederiz. 

Siz söylersiniz, biz yaparız. Yeter ki, ışığımızı 
görün, bizi fark edin…”  
Yukarıdaki bu alıntı Sn. Sevgi ERSOY’UN 
“Mucize Taş Aragonit” kitabından yapılmıştır. Bu 
ay sizlere sadece bu yazıyı yazdık. Düşündük ki 
sizler için de çok şey ifade edebilir. Belki de kısa 
bir süre içinde binlerce kişinin bu değerli dostu 
boynunda taşıdığına bir cevap olabilir. Sevgiyle 
kalmanız dileğiyle… 

 ARAGONİT ÜST DÜZEY 
5 ve 19.Nisan.2009 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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Aragonit mucizelerine hayatınızda yer açmak 
için ayda sadece iki haftanızı bu kursa vermeniz 
yeterli. Bunu biliyor muydunuz? Eğer hala bu 
derslere gelmediyseniz son fırsat günleri sizi 
bekliyor yada yaz ayı boyunca sizleri Reiki 
Huzur Vadimize bekliyoruz. 

 REİKİ I. DERECE SEMİNER 
8.Nisan.2009 
Bu tarihteki kursumuza 10 arkadaşımız 
katıldılar. Onları sevgiyle kucaklıyoruz. Reiki 
enerjisinin bolluk-bereketi, koruması ve şifası ile 
temasa geçerek yaşamını devam ettirmeyi 
seçen bu arkadaşlarımıza ışıklı bir yol diliyoruz.  

 REİKİ II. DERECE SEMİNER 
29.Nisan.2009 
Bu ay Reiki II. dereceye 7 arkadaşımız 
uyulmandılar. Bildiğiniz gibi Reiki II. derecede üç 
sembol devreye giriyorlar. Bunlar Güç Sembolü, 
Arındırıcı Sembol ve Uzaklık Sembolü. Bu 
anahtarlarla çalıştığınızda enerji alanınıza 
indirdiğiniz enerjinin de kapasitesi genişlemekte. 
Daha çok meditasyon ve şifalar devreye girer ve 
hayatınız bambaşka bir hal alır. Reiki I.derecede 
kalmış olan dostlarımızı mayıs ayındaki son 
kursumuza bekliyoruz.  

 REİKİ III. DERECE SEMİNER   
21.Nisan.2009 
Sizlerin de bildiği gibi 2000 yılından bu yana 
vakfımızda düzenli olarak Reiki enerjisinin tüm 
derecelerinin uyumlaması yapılmaktadır. İşte 
Mart ayında da bu evrensel yaşam enerjisinin 
üçüncü aşamasının dersi verildi. Hayatınızın en 
basit detaylarından, ruhsal gelişiminizi 
hızlandırmaya kadar büyük bir alanda 
kullanabileceğiniz özü saf sevgi enerjisi olan bu 
şifa tekniği her yaştan insanın kullanabileceği 
kolaylıkta. Reiki III. dereceyi alan 8 arkadaşımızı 
kutluyoruz…  

 GENDAİ REİKİ UYUMLAMASI 
17 ve 24.Nisan.2009 
Bildiğiniz gibi Magnified Healing tekniğinin 
Türkiye’deki tek resmi temsilcisi Merkez Bilgi 
Alanı Vakfı. Bu tekniği alabilmeniz için en az 
Reiki II. derece uyumlaması almış olmanız 
gerekiyor. Neden diye soracak olursanız, çok 
yoğun bir şifa enerjisi ile çalışacak olmanız. İlk 
günlerde bir saati bulan meditasyonları kısa bir 

süre içinde yarım saate kadar düşebiliyor. Ancak 
tek şartı her gün yapılması gereken çalışmaları. 
Eğer bu konuda kendinize güveniyorsanız sizi 
de bu uyulmamaya bekliyoruz. bu ayki 
kursumuzda 10 arkadaşımız bu tekniği 
öğrendiler. Onlara sevgi yolunda sonsuz 
mutluluklar diliyoruz… 

 CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ 
“DÜNYA’MIZA NELER OLUYOR” 
21 Nisan 2009 
Vakıf başkanımız Sn. Nurettin Ersoy bu ay 
bizlere üzerinde yaşamakta olduğumuz 
dünyamızda meydana gelen fiziki olayları 
insanın tekâmülü ile nasıl birleştirebileceğimizi 
ve dünya ile olan ilişkimizi nasıl 
dengeleyebileceğimiz anlattı. İşte sizlere bu 
konferanstan birkaç alıntı… 

İNSAN’IN DÜNYA’DAKİ AMACI NEDİR? 

Ruhen Ayağa Kalkmak… 
İçsel Uyanış / İç Işığını Yakmak… 
Şuurda Uyanış / Şuurlanmak… 
Bilinçlenmek / Aydınlanmak… 
Kendini Bilmek / Kemal’e Ermek… 
Yaşam Planını Gerçekleştirmek… 
Varlığını Yeniden Var Edebilmek… 
Yani Kıyam etmek… Aslında Kıyam amaç değil 
araçtır. Bu tesirler düşey (ilham yoluyla) ve yatay 
(fiziki olaylar) olarak iki çeşittirler. Bu tesirlerin 
değişmeyen dört unsuru vardır: 
Tesirin Amacı… Tek’tir… / Değişmez… 

Tesirin Hedefi… Varlıktır… / Şaşmaz… 

Tesirin Kalitesi… Değişir… 

Tesirin Şiddeti… Değişir… 

Dünyamızda meydana gelen birtakım olaylar da 
insanın gelişimini desteklemek içindir aslında. 
Örneğin bunlardan en önemlisi Schumann 
Rezonansı’dır.  

Son Yıllardaki Dengesiz Atmosferik 
Koşulların Durumu, Sellerin, Fırtınaların 
Sebebi Bu (SR) Değerinin Yükselişine 
Bağlanmaktadır...  
Bu Durum, Binlerce Yıl Önce Yaşamış Kadim 
Uygarlıklar Tarafından Tahmin Edilmiştir... 
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MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999 
BİLİMSEL ÇALIŞMALAR NE DİYOR? 
(Orijinal Makale: Gregg Braden / Radio 
Bookstore Pres, Bellevue.W.A. 1997) 
OLASI SONUÇLAR: 
Bu Manyetik Kayma ya da Manyetik 
Kutupların Taklası Muhtemelen Yakın 
Yıllarda Gerçekleşecektir... 
Bu Noktadan Sonra Güneşin Batıdan 
Doğacağı Ve Doğudan Batacağı 
Söylenmektedir ve Bu Durumun Geçmiş 
Vuku Bulmaları Kadim Kayıtlarda 
Bulunmuştur... 
Bu Süreç Yaşanırken Fizik Bedenlerimiz de 
Değişmektedir, DNA’larımız 12 Sarmala 
Çıkacak, Yeni Bir Işık Beden Yaratılmış 
Olacaktır... 
Dünya’nın Bu Yeni Konumu, Bize Yeni 
Mekân’ı, Yeni Zaman’ı ve Yeni İnsan’ı 
Sunacaktır... 
 
Sezgilerimiz Güçlenecek, Düşündüğümüz Ve 
Arzu Ettiğimiz Her Şey Hemen Tezahür 
Edecektir... 
Tabii bir de dünyamızın şu an içinde bulunduğu 
bir de foton Kuşağı var. Yaşadığımız birçok 
olayın kaynağı… 

“Foton Tesir Kuşağı İlk Defa 18. yy. 
Başlarında İngiliz Astronom Sir Edmund 
Halley Tarafından, Pleiades Üzerinde 
İnceleme Yaparken Keşfedilmiştir… 
Yüzyıl Sonra Frederick William Besse Ve 
Paul Otto Hesse De Pleiades’i İnceledi Ve 
Pleiades’deki Yıldızların Devinimine Tam Bir 
Dik Açıda, Dev Bir Simit Şeklinde, Yaklaşık 
2000 Güneş Yılı Ya Da 759 864 Milyar Mil 
Kalınlığında Bir Foton Kuşağının 
Bulunduğunu Gördüler… 
Foton Tesir Kuşağının Sebep Olduğu Ve 
Olacağı Tüm Hadiseli Bölümlerin Amacının, 
İçimizdeki Yaradan İle Bağlantı Kurmamıza, 
Dolayısıyla Aydınlanmamıza, Şuurlanmamıza 
Vesile Olmak Olduğu Anlayışına Ulaşmamız 
Şarttır...  
Korkuya, Taklide, Boşluğa, Rekabete Dayalı 
Bir Toplumdan, Sevgiye, Barışa, Şuura, 
Elastikiyet Ve Uyuma Dayalı Bir Topluma 
Dönüşmek Kaçınılmazdır… 
KIYAMET TESİRLERİNE İHTİYACIMIZ VAR 
MI?  
Bu sorunun cevabı her birimizin içindeki sese 
kulak vererek bulunacak gibi gözüküyor… Başka 
bir konferansta buluşmak üzere… 

Bu konferans ile ilgili daha detaylı bilgileri 
vakfımızdan edinebilirsiniz… 

 


