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-------------------------------- SEVGİLİ OKUYUCU DOSTLARIM -----------------------------
Değerli Enkarnasyondaşlarım..! 
“EPRÖVÜ DOKUYAN BİLGİ ENERJİSİDİR...” 

Bilgi enerjisi, talepte bulunan varlığa 
yaklaşımı esnasında, varlığın zemine 
yayılabilmesi için zemin ile arasındaki bağı 
kurmalıdır... Bu uyum, hem zemin, hem de 
yaklaşan enerji için mevcut olmalıdır... 

Varlığın, bu enerjiyi almaya müsait 
olması şarttır... 

Olay, bir dizi şeklinde varlık zemininde 
yayılırken, bir taraftan da bilgi enerjisi, aynı 
şekilde daha üst seviyeden olmak kaydıyla 
faaliyetine aralıksız devam etmektedir... 

Epröv yayılımı esnasında, mutlak surette, 
varlık zemini tarafından da desteklenmektedir... 
Bu duruma en çok hizmet eden husus, 
duygusal seviyedeki davranışlardır... 

Epröv faaliyeti başladığı anda, bilgi 
enerjisi, en ince dokular içerisine yayılmak üzere 
tam faaliyetine başlar... Eğer varlık tarafından 
kilit noktaları idrakli bir şekilde kontrole tabi 
tutulursa, o zaman, epröv yön değiştirir ve bilgi 
enerjisi derhal akışını o istikamete sevk eder... 

BU DURUMDA NE YAPMALIYIZ..? 
Dünya hayatımızda sayısız geçirdiğimiz 

eprövlerin bizlere kazandırmış olduğu neticeleri 
bir kalemde silip atmak yerine, aldığımız 
hülasaları kullanmalıyız... 

Bilmeliyiz ki; bizleri aşan hiçbir mesele 
olmayacağı gibi, üstesinden gelemeyeceğimiz 
zorluğun da varlığını kabul etmemeliyiz... 

Kaçındığımız konuları abartarak, 
bünyelerimizde beslemekteyiz... Oysaki onlar, 
asıl olarak, çok küçük cüsseleri ifade 
etmektedir... 

Eprövün geliş amacının, ihtiyaç duyulan 
bilgiyi varlığa enjekte etmek olduğunu 

düşünürsek; bu sayede, varlıkta var olan bilgi, 
bu şekilde, Mantal Plandan fizik Plana intikal 
etmiş olur... 

Fizik planda bu şekilde edinilen bilgi, 
görgü ve tecrübenin tek başına bir şey ifade 
etmediğini, ancak kendisine ait kategoriye 
oturduğunda, diğerleri ile bir bütün teşkil 
edebildikten sonra değerlenebileceğini 
bilmeliyiz... 

EN BÜYÜK ENGEL KABUKLAR... 
Bizler için en önemli sorun, akışkanlığı 

temin edememekten kaynaklanmaktadır... 

Bizlerin üzerimizdeki sertleşmiş 
kabuklarımız, enerjinin temini esnasında en 
kalın yerlerinden kanamakta ve bizleri ıstıraba 
boğmaktadır... 

Dünya hayatımız içerisinde ıstırap, son 
derece çeşitlilik arz etmektedir... 

Varlığa peş peşe gelen eprövler, gerek 
fizik plan, gerekse mantal plan için kendisine 
gayet yol açıcı bir tarz hazırlamaktadır... 

Kabukların mevcudiyeti, dolayısıyla, 
cehtsizlik sonunda aksi durumlar doğar, planın 
ikazları ve yatay plan içerisindeki 
enkarnasyondaşlarının yaptığı yardımlar, 
kendisine yol kat ettirmez... 

Netice olarak varlık, içerisine girmiş 
olduğu büyük imkândan az kârla çıkmak 
zorunda kalır... 

DEVRE SONU BEŞERİN DURUMU... 
Beşeriyet, aldığı yolu, bilginin ışığında 

kat etmiş olup, bundan sonra da aynı ışığın 
altında ilerleyecektir... 

Kendisinden beklenen ise; gereken 
merhalelerde, gereken idraklerin tam olarak 
yapılabilmesidir... 
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Varlıklarda zemin, bilgi enerjisini almaya, 

birçok sebeplerden müsait olmayabilir... Fakat 
varlık, hiçbir zaman bu enerjiden mahrum 
kalmaz... Neşriyat sürekli bir şekilde vardır... Ve 
bu rahmetten, daima, dozu az da olsa 
yararlanılır... 

Bizler, devre sonu beşeri olarak, neşriyatı 
altında bulunduğumuz, Yüce Bilgi'nin tesirlerine 
her an mazuruz... Giderek artan azgın durum, 
tam bu tabloya uygundur... 

Varlıklar, sahip oldukları zeminle, Yüce 
ışığın zemini arasındaki vibrasyonel dengeyi 
kurabilmenin çabası içerisindedir... Telaş ve 
bocalama, tamamen hizmet sınırları içerisinde 
cereyan etmektedir... 

Bu devrenin en büyük özelliği, uyum ve 
elastikiyeti gayet hassas bir şekilde kabiliyet 
haline getirebilmektir... Mutlak surette, elimizdeki 
bilginin orijinalitesine (menşeine) doğru, süratle 
hareket etmemiz icap etmektedir... 

Eğer, sahibi olduğumuz bilgiye layıkıyla 
köprü vazifesi görebiliyor isek, yani geliş noktası 
ile ulaşılması gereken yer arasında geçit görevi 
görebiliyorsak, bilgi enerjisi için en güzel 
iletkenlik vazifesini yerine getirebiliyoruz 
demektir... İyi bir iletken olabilmemiz için ise, 
enerjiyi hissedebildiğimiz andan itibaren, derhal 
gereken ihtimamı göstermemiz icabeder... 

Bu, bizler için en hayırlı olandır... 

Hayır ise; açık seçik, sarih bir şekilde 
görünendir... 

Aldığımız her bilgiden yararlanmamız 
gerekir... 

Verilen bilgiyi kullanmamız şarttır... 
Kullanmalıyız ki; üretelim... 
Üretelim ki; üreyelim... 
Üreyen ışıldar, ışıldayan görünür... 

Gördüğümüz her şey, hal içinde halden 
ibarettir... Yaptığımız her çaba, halden hale 
geçmektir... 

Kâinat bilgisi, her zerresiyle, ait olduğu 
bütünün tamamını ihtiva eder... 

Hayatımız ilerlerken, önce kendimizle, 
sonra hayatımızla samimi olmalıyız... 
Samimiyet, bizlere özgürlük getirecektir... 

Özgürlük ise; bağlanmamış bir ağız, 
körelmemiş bir göz ve tıkanmamış kulaklardır... 

 

Kalbimdeki Rabbimin Işığı; Kalbinizdeki 
Rabbimin Işığını selamlıyor… 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 
Nurettin ERSOY 

----------------------------------------------- DİYOR Kİ; ---------------------------------------------- 
 Kıyam etmek; Sabır’ın, Sevgi olduğunun; 

Anlam olduğunun; Anlamak olduğunun; 
Sabır’ın, Gelişim olduğunun; Yol 
olduğunun; Sabır’ın, Salâh olan 
olduğunun; Sabır’ın, Gönülde yapılan 
olduğunun; Sabır’ın, Bakılan ufuk 
olduğunun; Sabır’ın, Zaman olduğunun; 
Sabır’ın, bir karıncanın, ağzındaki ölmüş 
diğer bir karıncayı yuvasına ulaştırmak için 
verdiği mücadele olduğunun; Güneş’in, 
doğmayı beklemesinin, Güneş’in, 
doğmasının beklenmesinin Sabır 
olduğunun; Doğmanın Sabır olduğunun; 
Ölümü beklemenin, daha büyük Sabır 
olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:208) 

*** 

 Kıyam etmek; Sabır’ın, Zaman enerjisi’nin 
gerçek işleyişi olduğunun; Zaman 
enerjisi’nin, şuurlu bir şekilde gerçek 
faaliyetini meydana getirebilmesi için, sabır 
unsurunun varlık tarafından şuurlu olarak 
devreye sokulması gerekmekte olduğunun; 
Sabır’ın, varlıkların gelişimleri oranında 
tezahür eder olduğunun; varlıklara 
şuurlanmaları yönünde yol verir olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:208) 

*** 

 Kıyam etmek; Sabır unsuru’nun, enerjinin 
tasarruf altına alınması olduğunun; 
Anahtar olduğunun; yöneldiği enerjiyi 
çözer ve yönlendirir, depolar olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:208) 

*** 
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 Kıyam etmek; Sevgi’nin, projektör 

olduğunun; Dünya’nın, zemin olduğunun; 
Dostluğun, Sabır’ın, Mutluluğun, ana alt 
başlıklar olduğunun; Zaman enerjisi bütün 
bunların içerisinde sirküle olurken, daha 
üst vibrasyonlarda, ilkelerin meydana 
geldiğinin; ilkelerin, gerçek sevgi enerjisinin 
zaman enerjisi üzerindeki projeksiyonu ile 
saçaklanmalar neticesi ortaya çıkmakta 
olduğunun; bilincine varmaktır… 
(MYP/C:208) 

*** 

 Kıyam etmek; yeryüzü zemininde sabır ve 
dostluk unsurlarının, zaman enerjisi 
sirkülasyonu vasıtasıyla, mutluluk 
unsurunu meydana getirdiğinin; 
mutluluğun, müteal’e açılan olduğunun; 
müteal’e açılanın, sonsuz olduğunun; 
Sonsuzluğun, Zaman olduğunun; Dostluk, 
Mutluluk ve Sabır’ın, Zaman olduğunun; 
Yaradan enerji’nin, Zaman olduğunun; 
Zaman’ın, sistemin sahibi olduğunun 
bilincine varmaktır… (MYP/C:208) 

*** 

 

 

 Kıyam etmek; her Bilgi Taneciği’nin, 
bünyesinde, Ruh’a ait bütün özellikleri taşır 
olduğunun; Ruh’un, kreasyona geçmeden 
önce, tohumları saçar olduğunun; ve 
onların patlamalarını hatta yeşermelerini 
bekler olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:208) 

*** 

 Kıyam etmek; Sabır’ın, Tedriç’i meydana 
getirmekte olduğunun; Tedriç’in, 
bulunduğu vibrasyon derecesine göre, 
uyuma geçmesinin ve esnemesinin, Sabır 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:208) 

*** 

 Kıyam etmek; enkarnasyon’ların, sabır 
fanusu altında ilke tezahürleri olduklarının; 
ilkelerin, unsurlarla kendilerini ifade 
etmelerinin, zaman enerjisinin vazife 
tatbikatları olduğunun; gerçek dostluğun, 
uzanan eli görüp, ona dokunup, birlikte 
yürüyebilmek olduğunun; gerçek 
dostluğun, uzanan ele uzanabilmek 
olduğunun; gerçek dostluğun, sevgi 
ışığında, sabrın fanusunda, mutluluğa 
uzanabilmek olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:208) 

*** 

------------------------------------- KUAN-YİN DİYOR Kİ; (01)----------------------------------- 
İnsan Olmak İçin Yürünen Köprü… 

 
Bugün insanlık olarak Hayat’ın, önümüze 

her daim atmakta olduğu sayısız köprüyle karşı 
karşıya kalarak yaşamımızı sürdürmekteyiz. Her 
daim, bir safhadan diğerine geçerken, her an 
bizi karşılayan seçimlerin bizden talep ettiği 
gücü, sevgiyi ve bilgeliği açığa çıkartma gayreti 
içinde ilerliyoruz.  Geriye çekilip büyük resme 
uzaktan baktığımızda, her insanın yaşantısı 
içerisinde attığı her küçük adımın, tüm insanlık 
adına atılan büyük adımlarla olan paralelliğini 
görürüz. İnsanlığın attığı adımlar ve yürümekte 
olduğu köprüler, her seviyede bazı safhaları 
içermekteyken, Köprü aslında insan ve Yaradan 
arasındaki köprüdür. 

Bugün insanlığın yürümekte olduğu 
köprü, kendisi ile Yeni Çağ arasındaki köprüdür. 
Pekiyi insan Yeni Çağ’a, nereden gelip, nasıl 
yürümektedir? 

Hayatın içinde, farkındasız, sürekli olarak 
‘tesadüflerle bocalayan’ halimiz, henüz ayağa 
kalkmamış olan, Yaşam’ın nefesini duymayan 
halimizdir. Bu safhada insanın nefes alış-
verişleri zordur. Hayatın ona nefes aldırmadığını 
hisseder. Bir gün, aslında nereden geldiğini 
hatırlamadığı, bu konuda söylenenlere de bir 
türlü inanmadığı, nereye varacağını ise 
düşünmediği yaşamın, kendine ait bir ritmi 
olduğunun farkına varır. Ritmi hissetmeye 
başladığı ilk an, insanın Köprü’yü gördüğü ilk 
andır.  Hayatın bir Köprü olduğunu, ayağa 
kalkıp, o köprünün üzerine çıkarak onun 
üzerinde yürümesi gerektiğini hissetmeye 
başlar... Hissetmeye başladığı an, ayağa 
kalkıyor demektir. O ana dek yaşadığı yaşamın, 
adeta bir sürüngen gibi, yalnızca ayağa 
kalkma çabası içinde geçtiğini, o ana dek insan 
olmanın onuruna ait ‘Gücünün’ farkında olmamış 
olduğunu anlar. 
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Ayağa kalktığı an ise, Köprü’nün canlı 

olduğunu, yaşamın Yaşam olduğunu fark ettiği 
safhadır. Köprüye çıkan insan, sorumluluğu fark 
etmeye başlayan insandır. Bu sorumluluk İnsan 
olmanın sorumluluğudur... Yeni yeni hissetmeye 
başladığı ‘İnsanlığı’, içinde ilk kez ‘Güç’ 
olgusunun ışıklarını yakarken, Köprü biraz sonra 
kendisine, tüm hissettiklerinin kendisinden 
‘süreklilik’ talep ettiğini anlatacaktır. Denge 
safhasına gelebilmek, ayağa kalktığı Köprü’nün 
üzerinde yürümeye devam edebilmek için, 
gayretli, istikrarlı ve istek sahibi olması 
gerektiğini, bu üçününse Güc’ü ile birlikte var 
olan olgular olduğunu fark eder. Gayretin, 
istikararın ve isteğin, ruha ait kavramlar 
olduğunu ve kendisinde var olduğunu 
hissetmeye başladığı anlar, onu, kendisini ayağa 
kaldıran o Gücünü elinde tutmaya teşvik eder... 

Burada insan için, dünya hayatına ait 
sorumlulukları, ‘İnsan’ olmanın, tekamül ediyor 
olmanın sorumlulukları ile birleşmeye başlar. O 
artık, nereden gelip nereye gittiğini görmeye 
başlayacağı bir yolculuk içinde olduğunu anlar. 
Bu yolculuk, hayatın ta kendisidir. Ne var ki, 
dünyasallıktan çıkmaya başlayan ve yavaş 
yavaş kozmik, ruhsal ve çok daha büyük çaplı 
bir hal almaya başlayan sorumluluk, yürüdükçe 
kendisine ağırlık hissi verebilir. Denge, onu bu 
köprüden geçirecek olandır. Sadece Gücün 
köprüden geçmek için yeterli olmadığını, 
ancak dengesini kaybetmeye başladığında 
anlayabilir... Bu noktada insan, 
sorumluluklarını Güç olarak değil de yük 
olarak algılamaya başlayabilir. Yük haline 
geliveren ‘sorumluluğu’ adeta onu ezmeye 
başlar.  Oysa ki Yol, yürünecekse eğer, 
sükuneti hisseden, sakin, dengeli yolcuların 
yoludur. İnsanın, ne hızlı, ne de yavaş, sakin, 
huzurlu ve dengede olmasını beklemektedir. 
Yük hissi, sadakatini zayıflatır. Sadakati 
zayıfladıkça, yürüdüğü yola ve kendisine 
duyduğu Saygı ve Sabır zayıflar. Sabır, 
Sadakat ve Saygı üçlemesinden çıktığı an, 
içinde uyanmaya başlayan tanrısallık, o yüksek 
Güç, adeta kendisini tehdit eder hale bürünür. 
Dengeyi kaybettiği ve sorumluluğun kendisine 
fazlasıyla ağır geldiği böyle bir safhada, suçlama 
ve suçluluk zanları hayatını sarmaya başlar. 
Sahip çıkmaya başladığı hayatı ve onun 
sorumluluğu elinden kaydığı anda, şikayet, 
suçluluk duygusu, ‘acı, özlem ve sevincin’ 
birbirini takip eden ve kendisini durmadan içine 

çeken girdabına kendisini bırakıverir. Kendisini 
ezen yükün, sadece kendi kendine koyduğu 
şifreler olduğundan, tuzakları hazırlayanın 
kendisi olduğundan bihaber, kendisini 
başaşağı bir pozisyonda bulur... 

Bu safhada İnsan, köprünün 
asılanıdır... Dengeyi yitirdiği anda, tutunduğu ve 
inandığı her şey, kendisiyle birlikte, baş aşağı bir 
konuma geçmiştir. Ölümlülük inancı ve fikri, o 
ana dek getirdiği güçle adeta yer değiştirir 
haldedir.  Kendi kendine yetemez bir haldedir. 
Sinsice bekleyen zaaflar varlığını işgal etmiş, 
tutunduğu, kalbindeki öz sevgisinin, gücünün 
ve bilgeliğin halatı zayıflamış, kopmak üzere 
bir hal almıştır. Var gücü ile, Hayat’a, canına 
tutunmaya çalışır. Elinde tuttuğu o yüksek 
değerlerle yürürken dengede kalma gayretinin 
yerini, kendi canına tutunmak için verdiği hayatta 
kalma mücadelesi almıştır.  Burada insan, 
öldürmeye başladığı gücü ile sahip olduğu 
ömrü törpüleye törpüleye kısaltıyor demektir. 

Törpüleyen ve törpülenenin adeta 
birbirine karıştığı, kendisini en çaresiz hissettiği 
anda ise yavaş yavaş, kademe kademe 
kademe, en derinlerden, hatırlamaya başlar... 
İçindeki çocuğu görmeye başlar... İçindeki 
çocuğun aslında şimdiye dek deneyimlemiş 
olduklarına hiç benzemeyen bir gücü olduğunu 
hatırlar...  Saflığın ve masumluğun mutlaka 
duyulacağını hatırlar... Onu aydınlığa 
götüreceğini hatırlar... 

Burada, kendisini aslında hiç bırakmamış 
olanın, her daim onu koruyan, gözeten ve 
himaye edenin onunla birlikte olduğunu, 
Şefkat’in anladığı gibi olmadığını, kendisinin 
sadece Sevgi ile yaşayabilecek bir 
mekanizmaya sahip olduğunu, her an Yüksek 
Himaye’nin kendisinin yanında olduğunu, adeta 
bir Anne Şefkati ile kendisini sardığını gördüğü 
noktada ise, varlığının çok derinlerinden, o 
Ses’in ışığını duyar. 

Bu, Quan Yin’dir: 
‘O gücün ölümle eşit olduğunu ve 

mutlaka bu eşitliğin güç yönünde bozulması 
gerektiğini bilmelisin...’ 

Orada, hiç tanımadığı bir durumun 
ışığı ile karşı karşıya olduğunu görür. Bu, 
Yardımların en yükseğidir. Kendisini, Şefkat, 
Merhamet ve Sevgi ile karşılayanın, yavaş 
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yavaş Kendisi ile birleşmeye başladığını 
gördüğü anda ise İnsan, kendisine daima eşlik 
etmiş olanın Quan Yin olduğunu hatırlar. 

Sürüngen insan, ayağa kalkan, 
ölümün üstüne basan ve yürüyen olarak 
köprüyü geçen olur... 

Yeni Çağ, karşı yakada, bekleyen 
ışığıyla onu kucaklamak üzere ve sevgisiyle 
sarmak üzeredir... 

Ve insan, hiç olmadığı gibi İnsan 
olur... 

(Devam.Edecek) 

 
---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (18)--------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Bir tebliğde deniyor ki; sizler, bu vazifeyi 

üstlenmişler, bu vazifeye gerçekten ben varım 
diyenler… Bu hitap şahsa yönelik değildir, kim 
talip olmuşsa onadır... Cevap şöyledir o an 
orada hazır bulunanlar… Şahıs, bir kimlik ihbarı 
istiyorsan, orada hazır bulunanlar… Belli ki, o an 
orada hazır bulunanları yukarısı biliyor ve 
organize etmiş veya o liyakati taşıyanı biliyor… 
Onu kanalize eder oraya... Çünkü liyakatse bu, 
liyakat sürekli taşınan ayrıcalık değildir... Bu da 
Merkez Yüce Plan tebliğidir... 

“Kendinizi ayrıcalıklı, liyakatli, 
seçilmiş, farklı görmeyin çünkü liyakat 
sürekli taşınan bir ayrıcalık değildir...” 

Hemen kaybedersin… Hele onun, bir 
liyakat olduğunu, size özel atfedilmiş, herkesten 
farklılık olduğunu algılarsan, zaten o an gitti 
liyakat... Bir daha sen o bilgiyi alamazsın çünkü 
senin o bilgiyi taşıyacak gücün yok... Sen böyle 
bir kimlik yüklenirsen, insanlara bunu nasıl 
anlatırsın... 

Bu teşhisi koyabilmeniz ve kime neyi ne 
kadar verebileceğinizi bilebilmeniz için, bırakınız 
beşeri vasıflarınızı kontrol etmeyi, onları çıkarıp 
bir kenara bırakmanız gerekmektedir diyor... 
Ben beşeri vasfımı bir kenara koyarsam ne 
olurum, ruh olurum... Yani Dünya vasıfları ile 
bunlara yüzde yüz bir teşhis koymak mümkün 
değil diyor... 

Bir tebliğde de diyor ki; 

“Kime neyi ne kadar verebileceğinizi 
bilebilmeniz için endişelerinizden tamamen 
arınmış olmanız lazım…” 

Ama biz endişesiz nasıl yaparız bu işi... 
Mesela bir şey konuşuyorsunuz, endişe diyor ki, 
acaba az mı veriyorum, çok mu veriyorum, bu 
anlamaz veya bu gelişmiş biri, istikbal 
görüyorum gibi... Ne bilebiliriz ki, kim neyi ifade 

ediyor, onun iç dünyasındaki ihtiyacı nedir..? 
Ancak size ifade edebildiği şu beş duyusunun 
dışında ne olanağı var ki..? Medyonamik yapıda 
bir insan, transa girer, onun enerjitik alanlarını, 
onun gerçek varlığını görür ama bu pratikte 
zor... Ne yapacağız..? Haddimizi bileceğiz, çok 
fazla bu konuda aktif olmayacağız... Biz 
şanslıyız ki, biz bu standartta bir sunum 
yapıyoruz, talep eden gelsin diyoruz, talep edeni 
biz seçmiyoruz... Bu arada da Rabbimize niyaz 
ediyoruz ‘Ya Rabbi bize kusur işlemiş 
olmayacağımız varlıkları yolla’ diye... 
Anlatacaklarımızı sen biliyorsun, senin 
emanetini nakledeceğiz, buna uygun varlık yolla, 
bizi günaha sokma diyoruz, kusur işlemiş 
olmayalım... 

Çünkü bir varlığa fazla versen yıkılır... 
Yıkılma nasıl bir şeydir..? Kafası karışır, hayatla 
bağı kesilir, sosyal hayatı darmadağın olur... O 
hale düşürmek de bir sorumluluktur, sakınıp 
vermemekte, onu gelişimine sekte vurur o da 
sorumluluktur... Kime neyi ne kadar 
vereceğim..? Onun için iyi bir teslimiyet, iyi bir 
yakarış ve sevgi ile yaklaşım... O zaman şöyle 
bir yardım alıyorsunuz, eğer siz beşeri 
kusurlarınızla, endişelerinizle fazla bir şey 
söylediğinizde onun kulağını yukarısı tıkıyor ve 
duymuyor... İyi niyetli iseniz, samimi iseniz, 
egonuz fazla veya eksik verme kararları 
vermiyorsa yani o anda kendiniz kendinizle baş 
başa değilseniz... 

En büyük duadır “ Yarabbi beni kendimle 
yalnız bırakma” demek, kendim olan bu nefsani 
bünyemin kararları ile beni yalnız bırakıp da 
kusurlu bir hale düşürme demek, vicdan 
kanalımı açık tut, seninle iletişimimi kesme gibi 
bir duadır... “Beni benden koru, beni benle 
bırakma…” bu manadadır... Ve dolayısıyla da 
samimi iseniz, bu dua ile yola çıktıysanız, size 
yardım eder... Hatta az verdiğinizde bir sezgi 
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verir ağzınızdan hiç ummadığınız sözcükleri 
çıkarır... Ben neler söyledim dersiniz, hayır sen 
söylemedin, söyletildin... Veya bir şey 
söyleyeceksiniz unutursunuz, o 
unutturulmuştur... Yani bu vazife halinde 
yukarının yardımı tepenizdeyse, en olması 
gereken olur... Ne bir eksik ne bir fazla...  

“İçinizden yükselen ahenktar sesin, 
nerelere kadar uzanması gerektiğinin ifadesi 
yapılacak olursa eğer, boyutların 
büyüklüğünü biraz olsun anlarsınız... Açılan 
kapılardan teker teker geçtikten sonra 
karşınıza çıkan o dev asanın önünde 
durabilmek için, önce bastığınız yerin 
sağlamlığını ondan sonrada bulunduğunuz 
yeri korumanız gerekmektedir...” 

Dünya beşerinin muhatap olacağı 
devasa ışık var... Bu ışıkta erimemek, yok 
olmamak için, yaklaşabilmek için bulunduğumuz 
yeri sağlamlaştırmak lazım... Bu ne demektir..? 
Kendinizi biliniz... Niçin bu dünyaya geldiniz, 
neye hizmeten geldiniz, rolünüz nedir..? Kişilik 
özellikleriniz nedir..? En azından tahmini 
yaklaşımlarda bulunmanız lazım... Benim 
vazifem budur demeniz, ışığın altında erimeden 
durabilmenin gereğidir... Ben niçin bu dünyaya 
geldim..? Vazifem nedir..? Vazifem kimedir..? 
Ben kimim..? soruları ile doğru cevapları 
oturtmamız lazım... 

“Önce bastığın yerin sağlamlığını 
ondan sonrada bulunduğunuz yeri 
korumanız gerekmektedir... Sizleri alıp 
götüren bu tesirin destekler ve olgunlaştırır 
etkisini de fark etmektesiniz... Size düşen 
vazife, geleni çarçabuk alarak amacınız 
uğruna harcayabilmektir...” 

Amacımız, kendi ışığımız yakmak… 
Nasıl bir kişilik özelliğine sahibiz…? Rolüm 
nedir..? Neye hizmet ediyoruz..? Eğer ben, 
dışarıdaki halkın arasında daha fizik bir eylem 
içerisinde bir enkarnasyon vazifem vardı da 
gelip burada vaaz veriyorsam, ben günah 
işliyorum şu anda... Eğer ben gidip dışarıda 
olmaması gerekeni temsilize edip, insanlara 
örnek olmak için bu enkarnasyona geldim de 
burada erdemlilik taslıyorsam, ben günah 
işliyorum... Gerçek kimliğimizi bulmamız lazım... 
Gerçek kimliğimiz, erdemlilik, evliyalık 
olmayabilir, gerçek kimliğimiz Rabbin bizden 
bekledikleridir... Gelirken aldığımız ve ona 

taahhütlerde bulunduğumuz kimlik var, onu 
bulmalıyız... Buna biz asıl kişilik özellikleri 
diyoruz... 

“Vakıf olunan tesirlerin artması 
hasebiyle bünyelerimizde iktisap etmiş 
bulunan durumun gün geçtikçe artması, 
sizlerde tarifi imkânsız akisler 
uyandırmaktadır... 

Meydana gelen derinden sarsıcı bir 
niteliğe sahip olan bu akisler, tamamen 
yukarının üzerinizde oluşturmuş olduğu 
hegemonyadan ibaret olup, sizleri adeta 
sürüklercesine hedefe doğru 
ilerletmektedir... 

Şuurlarınızda yaratılmaya çalışılan 
irtifaın zorluğu gün geçtikçe kendini sizlere 
hissettirmekte... 

Yakınlaşmakta olduğunuz ışığın 
büyüklüğünü kavradıkça, cehtinizin, bu ışığın 
tesirinde erimeden ona yaklaşabilmek 
olduğunu bilmeniz gerekmektedir... 

İçinizdeki ahenktar sesin nerelere 
kadar uzanması gerektiğinin ifadesi 
yapılacak olur ise, boyutların büyüklüğünü 
biraz olsun kestirmiş olabilirsiniz... 

Açılan kapılardan teker teker geçtikten 
sonra, karşınıza çıkan o devasanın önünde 
durabilmek için; önce bastığınız yerin 
sağlamlığını, sonra da başınız dimdik olarak 
bulunduğunuz yeri korumanız gerektiğini 
bilmelisiniz... 

Sizleri alıp götüren bu tesirin 
destekler ve olgunlaştırır etkisini de fark 
etmektesiniz... 

Size düşen vazife, geleni çarçabuk 
alarak amacınız uğruna harcayabilmektir... 

Muhasebelerin bir kenara atıldığı, 
eskilerin ve yenilerin ortaya konulma 
işleminin bir an önce bitilmesi gerektiği 
dönemi yaşamaktasınız... 

Artık yaşadığınız tek bir dönem 
olmayıp iç içe geçenlerin biraraya geldiği 
durumdur... 

Gelen hızla yerini diğerine terk 
ediyor... 
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Size düşün ise; geleni yakalamak, 

gideni ise kaçırmamak olmalıdır...” 
Şimdi burada; tesir ve varlık, yaratan ve 

yaratılan ve bunlar arasındaki o sonsuz tesir 
kuşaklarının vazifesinden söz ediliyor... Bu 
tesirlerin, bu zaman diliminde yani devre sonu 
dediğimiz şu günler, şu yaşamakta olduğumuz 
günler ve oldukça kısa olan bir süreç olan bu 
devre sonu günleri içerisinde bu tesirlerin 
artmasının, üzerimizdeki etkilerinin ve bunlardan 
doğan akislerin maksat ve mahiyetinden söz 
ediyor... 

Gerçekten de hepimiz biliyoruz ki, 
kimsenin farklı bir ifadede bulunmadığı bir 
dönem yaşıyoruz... O ifade de şudur; tasavvur 
edemediğimiz, anlam veremediğimiz, hatta bizi 
şaşkınlıklara sürükleyen bir olaylar, bir tesirler, 
bir eprövler yumağının içindeyiz hepimiz... 
Öylesine tesirler ile muhatabız ki, şu 
dönemlerde, bir siklus boyu ancak 1/3’i alınan 
bir bilginin, kalan 2/3’sinin üzerimizde ikame 
edilmesi için özellikle opere edilmiş tesir 
kuşakları bunlar... 

Yani nasıl bir şey..? Düşününüz ki, bir 
ilaç zerk ediliyor vücudunuza, bunu önceleri 
günde bir doz olarak alıyorsunuz, sonra yavaş 
yavaş iki doza çıkıyor fakat öyle bir sürece 
giriyor ki hasta, ona çok yüksek dozlarda bu 
ilacın verilmesi lazım... Tabii ki bir biyolojik 
bünyeye böyle bir kimyasal müdahalenin 
dozunun artması, o bünyede sarsıntılara hatta 
çok önemli yan tesirlere sebep olur... Bunu 
hepimiz hayat içerisinde, bilimle olan bu 
muhatabiyetlerimiz de görüyoruz, biliyoruz, şahit 
oluyoruz hatta yaşıyoruz... Yani bünyenin 
kaldıramayacağı, bünyenin tabiatını zorlayıcı 
dozda alınan her ilacın bünyede yaratacağı 
komplikasyonlar gibi bu tesirler de, aynı tıbbın 
verdiği bu ilaçlar gibi, kimyasallar gibi şifa 
oluşturucu... Pansuman değil tedavi edici olarak 
vücudumuza, bünyemize, bu biyolojik 
varlığımızdaki bu, dün akşamda söz ettiğimiz 
beşeri zihin ortamımıza, beşeri akıl sahamıza, 
şuurlarımıza öylesine şiddetli zerk edilmeye 
başlandı ki, bu yüksek dozun etkisi ile bir an 
önce eksik kalan o 2/3lik kısmı telafi edelim... 
Tabii ki bu yoğun şifa operasyonu sırasında, 
yoğun telafi süreci içerisinde tabii ki yan 
tesirlerle muhatap oluyoruz... Bu yan tesirler o 
ilacın, o tesirlerin, burada tesirler tıbbi manada 
ilacın etkisi altında bir an önce ona dayanacak 

bir bünyeyi oluşturmak ihtiyacını da getiriyor... 
Yani bünyenin ona dayanacak vasfa doğru 
derhal götürülmesi lazım...  

Dolayısıyla da bu tesirlerin üzerimizde 
oluşturduğu komplikasyonlar bizim bu devrede 
en büyük tuzaklarımız, en büyük tehlikelerimiz 
oluyor... Çünkü bu tesirler rekabet içerisinde 
olan ve mutat hayatı kendisine alışkanlık haline 
getirmiş olan bu bünyelerde bu şiddetli tesirlerin 
itici gücü, rahatı kaçırıcı, rehavetten çıkarıcı 
gücü bizleri şaşkına çeviriyor ve bu dönemde 
bahsettiğimiz deformasyona uğruyoruz... Bu 
deformasyonlar eğer sağlam zeminde, burada 
kendi ifadesi ile bahsettiğimiz şekliyle; yerin 
sağlamlığı başımızın dimdik olarak 
bulunduğumuz yeri korumamız haliyle bizi 
kurtaracaktır... Ancak yeteri kadar sağlam bir 
zemine basmıyorsak, yani bastığımız yerin bizim 
sübjektif varlığımız için bize göreceli olan, 
varlığımıza uygun olup olmadığını 
kestiremiyorsak orada çok büyük tehlikeler 
yaşayacağız... Yaşıyoruz da zaten... 

Yani aldığımız tesirlerin kaynağı varlık 
yapımızın bu sonsuz yolculuğumuzdan 
getirdiğimiz özellik olarak tekamül yapımızı, 
tekamül seviyemizi, şuur gelişim düzeyimizi, 
idrak ve anlayış düzeyimizi kavrama ve anlama 
yeteneğimizin dışında bir tesirle muhatap 
olduğumuzda o bize faydadan çok ziyan getirir... 
Demek ki bir tesir ile bir varlığı muhatap etmek 
için, ona vesile olmak, ona aracı olmak, o 
varlığın o tesirle uyum içinde olup olmadığı 
konusunda çok büyük sorumluluklar bize 
yüklüyor... Ne fazlası ne de eksiği bu dönemde 
varlıklar için uygun olmayandır... 

Tabii ki bu tesirlerin pansumandan 
ziyade tedavi edici özelliği şu manadadır; 
neyimizi tedavi ediyor bu tesirler bizim..? Bu 
tesirler bizi yüksek titreşimli şuur seviyelerine 
bizi davet edici, zorlayıcı ve itilim oluşturucu 
tesirlerdir bunlar... Bizdeki şifası; o şuur 
seviyelerine bizim çıkmamızla vuku bulur... Yani 
varlığın bu manada, bu kozmik mekanizma 
çerçevesindeki varlığın şifaya ulaşabilmesi 
yüksek şuur seviyelerine çıkması manası taşır... 

Pansuman niteliği ise, bunların hepsini 
tebligat ifadesi olduğu için kullanıyorum, tıbbi 
gibi görünüyor ama benzeştirmek tebligatın 
içinde vardır: Bu tesirler, bu bilgiler sizlerde 
pansuman niteliği taşımayıp tamamen tedavi 
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edicidir, ifadesine uygun olarak pansumanlıkta 
şu manadadır... Bu tesirler bizde şuur 
açılımlarına sebep olur... Yani varlık böyle bir 
tesir alanı içerisine yani şu anki aura içerisine 
girdiğinde, bilgiye dönüşen ama aslında Rabbin 
bir tesiri olan bu sözler, görünmeyen yönde bu 
aura içerisinde belirli bir titreşimi ifade ederek 
yayılırken, o varlıklar üzerinde de varlığın fark 
edemediği bir şuur açılımı, bir şuursal yükseliş 
meydana getirir... Varlık bunu da hisseder... Bu 
şuursal açılım ve yükseliş, onda duygular 
mekanizmasında, duygular seviyesinde bir 
hoşluk, bir güzellik ve mutluluk hissi de verir... 

Hatta öylesine ki fizik bedene de iner, 
fizik bedende de çok dingin, çok hoşa giden 
müdahaleye dahi sebep olabilir bu tesirler... Ve 
varlık ne olur..? İşte gergin olan kasları relaks 
olur... Yüksek bir tansiyon ile buraya girdiyse, bu 
kan basıncı normale dönüşür, rahatlar... Bir 
yüksek tansiyon, bir stresin getirdiği baş ağrısı 
ile gelir, burada baş ağrısı geçer... yani biyolojik 
kesite kadar inen neticeler alır... Ama, bu varlık 
eğer aldığı bu tesir sonucu, bu neticeleri de 
hissetmesine rağmen bu alanın dışına çıktığında 
eski haline dönme durumunda kalırsa, buna 
ancak pansuman niteliğinde diyoruz... Bu şuur 
açılımını tarif eder... Şuur açılımı böylesine bir 
şeydir... Yani tekrar kapanma ihtimali yüksek 
olan şuur açılımıdır... 

Bunu anlatmamdaki sebep, şimdi bizim 
böylesine bir tesir odağı bünyesinde yer 
aldığımızda üzerimizde tahkik etmemiz gereken 
konu budur... Yani bu alanın içerisine girip 
oturmak ve çıkıp tekrar gitmek marifet değildir... 
Önemli olan burada, tabii ki bu eylem 
yapmayana göre çok iyi bir eylemdir, çok 
erdemliliktir... Bizim üzerinde özenle durmamız 
gereken incelik şuradadır; ben bu alan içerisine 
girdiğimde zihnen aldıklarım mantal seviyede 
bana bir yükseliş hissettiriyor... Duygu 
seviyesinde bir ruh sevinci sürur hissediyorum... 
Bir mutluluk, bir relaksasyonun sonucunda bir 
rahatlama, hoşluk algılıyorum, bir halet 
yaşıyorum... Hatta fiziken de şunu, şunu, şunu 
yaşıyorum... Acaba bunu ne kadar 
taşıyabiliyorum..? Meselesi vardır... Yani bu 
alanın dışına çıktığımda bu yüksek olarak 
algıladığım şuuru, duygularımı, fizik özelliklerimi 
koruyabiliyor muyum..? Çünkü niye..? Bu alanın 
dışındaki frekans, alansal titreşim ile bu tarz 
alanların, sırf bu alandan söz etmiyorum, yani 

bize özgü değildir bu söylediklerim... Bu frekansı 
taşıyan çok alan olabilir... O alanlara da 
girebilirsiniz... Onların içerisindeki frekans ile 
mutat hayatın frekansı arasında ciddi uçurumlar 
meydana gelmektedir... Bu uçurumlar; bugüne 
kadar beşeriyetin hiç deneyimlemediği 
potansiyel farklılıklar şekline dönüşmektedir... 
Bu kadar ciddi potansiyel farklılığı olan alanlar 
arası gezintilerimiz bizim ciddi tuzaklara 
düşmemize de sebep olur... Çünkü niye..? 

Elastikiyet ve uyum yeteneğimiz 
böylesine farklı titreşimler arası gezinmemizde 
kusurlara düşmemize sebep olacaktır... Çünkü 
böyle bir gezinti, yani çok farklı, arada uçurum 
denecek kadar diferansiyel farklar, potansiyel 
farklar bulunan bu titreşim sahaları bizlerin uyum 
zorluğu çekmemizden kaynaklanarak bizim 
üzerimizde komplikasyonlar yaratır... Ciddi 
komplikasyonlar yaratır... Hayat ile bağlarımızı 
zedeler... 

Dünya yaşamı dediğimiz ve onu ziyadesi 
ile yaşamanın zorunluluğu yüklenmiş olan 
bizlerin, o yaşamda kusurlar işlememize sebep 
olur... Ayaklarımızı yerden kesmek şekliyle, 
hayatın icaplarını ziyadesi ile yerine getiremeyip, 
ciddi, dikkat çekici ve yadırganıcı varlık tipleri 
haline girmemiz gibi bir takım komplikasyonlar 
ile karşılaşırız... Bunlara elastikiyet ve uyum 
zorlukları diyoruz...  

Dolayısıyla da çok yüksek, çok ulvi bir 
maksat ile çıkılan yolculuk, hüsranla hatta hiç 
çıkılmadan öncekinden daha kötü bir durum 
şeklinde karşımıza fatura çıkarır... Keşke 
çıkarmasaydı denecek kadar... Onun için tabii ki 
bunların burada söylenmesi, sizler için çok 
dinlenmeye değer şeyler olmayabilir... Yani 
hüzün verici olabilir ama, bizlerinde üzerimizdeki 
sorumluluğu atmamız adına sizleri uyarmamız 
gerekir... Peki bu tehlike ne kadar ciddidir..? Ne 
kadar baş edilemez veya ne kadar önem arz 
etmektedir..? Eğer muhatap olduğunuz 
inisiyasyon sahası, tesirin emanet edildiği 
varlıklar ve varlık toplulukları, eğer bu konu 
üzerinde yeterince tecrübe sahibi ve üzerinde 
ciddiyetle duruyorlarsa korkacak hiçbir şey 
yoktur... Size teminat veririm... Çünkü niye..? 
Böylesine bir inisiyasyon merkezinde yani o 
inisiyasyonun sorumluluğunu üstlenmiş varlıklar 
bu konulara özen gösterdikleri anda, zaten 
bütün komplikasyonlar kontrol altında tutularak 
giderilecektir... Ancak bizler gelişme adına Rab 
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bin bu vakıf olunan tesirlerinin artması ve 
bizimde bu tesirlere karşı çok hevesli 
olmamızdan dolayı, çok çeşitli titreşimdeki 
inisiyasyon sahalarına gidip gelmemiz, 
uğramamız, dolaşmamız ve o inisiyasyon 
sahalarındaki bu tür komplikasyon oluşturucu 
tesirlerle karşılaşmamız esnasında eğer bu tarz 

inisiyasyonların sorumlu varlıkları veya varlık 
gurupları, bu konulara yeteri kadar ciddi 
bakmıyorsa, sizin hayrınızdan çok şerrinizi 
oluşturucu bir durum var demektir... Bu tebliğde 
de bu konulara değinen şu cümleler var dikkat 
ederseniz...(Devam.Edecek) 

 
-------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (24) ------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Hoşumuza giden eprövlere yönelmek 

veya onları kendimize çekmek için mutlaka 
yüksek seviyeye hamletmemiz lazım... Kaba 
seviyelerin ihtiyacından kendimizi sıyırıp 
atmamız lazım... 

Merkez Yüce Plan tebliğlerinde burada 
bahsedilen tesirin gelişi, 2. numarayla bir şuursal 
dolaşım ve 3. numarayla tepkiyi, tabii şuursal 
dolaşım olunca idrakli oluyor... Çünkü buradan 
A’yı aldık, iniyor aşağı 3.’ü dolaşıyor, geliyor 
idrakli tepki yapıyor... Eğer bu A’yı almasaydık 
ne olacaktı..? Bu etki 2. numaradan 3.’e atlayıp 
idraksiz tepki olacaktı... İşte bizim genelde hayat 
içerisinde yaptığımız tepki şekli... Otomatizmal... 
Bunun adı, 2. numarayı oluşturanın adı, idrak-
değer-emek-cehte dönüşüyor yeni değerler, yeni 
idrakler oluşturuyor... 

Şimdi bu 3. numarada idrakli tepki 
bitmiyor... Ne yapıyor..? Sirkülasyon yine varlık 
kanalıyla devam ediyor, a’nın alındığı noktaya 
A’yı koyuyor; a A oluyor... Yani aldığı değer 
emeğe dönüşüyor, bir deneyimde kullanılıyor, A 
olarak yerine oturtuluyor... İşte idraklenme 
mekanizması böylesine özenle üzerinde 
durulması gereken bir şey... 

Kapsam kazanması... Derinleşmesi... 
Mesela a idraki, tebligat terminolojisinde “Sığ 
idrak…” diyor buna... A’ya dönüşmesi yani 
alınması, varlık tarafından bütün bedenlerde 
sirküle edilmesi ve bir eprövde kullanılması 
sonucu buna derin idrak deniyor... Bu asla nihai 
bir durum değil... Her sığ idrak böyle bir 
sirkülasyonla derin idrak oluyor fakat varlık bu 
sefer onu sığ idrak olarak alıyor daha derinine 
gidiyor... Derken sizin bahsettiğiniz gibi önce 
çatışma, sonra güler yüzlü bir hadise bu 
bitmedi... Sizi çok daha yüksek seviyeli, yüksek 
gayret ve elastikiyete sevk eder... Bu gidiş 
İnsan-ı kâmilliğe doğru hamlediştir... Tabii bu 

arada bu kozmik sirkülasyonun becerilebilmesi 
için bu sirkülasyonun oluşmasına engel olan 
kendini bilme çalışmasına kaçınılmaz bir şekilde 
muhtacız... Bütün öğretilerin aslı kendini bilmedir 
başka bir şey olmaz... Felsefenin aslı kendini 
bilme... 

Şimdi burada Merkez Yüce Plan 
tebliğlerine dayalı olarak şunu da hatırlatayım 
size, şöyle bir kavram var; iç ve dış 
sirkülasyon... Bu da “İç sirkülasyon ile dış 
sirkülasyonun dengede ve alışveriş halinde 
olması gerekmektedir…” diye cümleye 
başlıyor... Şimdi burada dış sirkülasyon dediği 
ne biliyor musunuz..? Bu varlığın dış zannettiği 
bir dünyadan gelen tesir 1. numarayla gelirken, 
dış sirkülasyon... Cümleyi tekrar ediyorum... 
Beşer varlığın dış sirkülasyon veya dış saha 
zannettiği ortamdan gelen tesir bu... Bizlerin 
demek ki böyle bir yanılgısı var... Dolayısıyla bu 
varlık bunu alıyor iç sirkülasyon yapıyor ve 
tekrar dış sirkülasyon olarak sübjektif alemde 
tepkisini gösteriyor... Tekrar iç sirkülasyona 
dönüşüyor... Demek ki bizlerin bir dış 
sirkülasyonla bağımız var, etki alıyoruz, onu 
bütün bedenlerimizde 2. numarayla iç 
sirkülasyona tabi tutuyoruz... Ondan sonra 3. 
numarayla dış sirkülasyonda tepkimizi veriyoruz, 
4. numarayla tekrar iç sirkülasyonla meyvesini 
yiyoruz... a’ yı alıyoruz A’ya dönüştürüyoruz... 
Şimdi bu iç ve dış sirkülasyon mevzuu hakikaten 
geleneksel spiritüalizmde bu manada bir 
anlatımla hiç değinilmemiş bir mevzuudur... 
Hakikaten yok... Gerçekten yok... Eğer bir böyle 
bir teknolojik anlatımla, mekanik anlatımla, bu 
kadar akli ve rasyonelliğe indirgenmiş bir 
irrasyonelliği hala heba edersek pes yani… 
Vallahi başka ilacımız yok... Sadece 
yapacağımız kendimizi çırılçıplak yapmak... Yani 
bunu da akıllarda kalsın diye böyle biraz edep 
dışı kabul edilen bir tarzda bilhassa 
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söylüyorum... Çırılçıplak... Tebliğlerde de böyle 
bir ifade var oradan kaynaklanıyor... 

“Şu an mesnetsiz ve çırılçıplak bir 
haldesiniz…” diyor. 

Olabilse keşke… Mesnetsiz ve çırılçıplak 
olmak ne demek biliyor musunuz..? Hiçbir 
ideolojiye, felsefeye, Guru’ya, Mürşide, Hoca-
Hacıya bağlı olmaksızın sadece bilgiye bağlı 
olmak kaydıyla, mesnetsiz diyor... Çırılçıplak da 
böylesine bilgiye bağlı olabilmenin sırrıdır... Yani 
bütün beşeri vasıflardan sıyrılmış olmak, egoları 
mümkün olduğu kadar pasifize etmek... Tam 
özün lüzumu kadar bir kişilik vasfıyla yani tam 
enkarnasyon kişilik özellikleriyle gelmiş ama 
çırılçıplak... Biz dünyaya geldikten sonra o vasfı 
yitiriyoruz, giyiniyoruz bir sürü kisveler, egolar, 
gururlar, benler, bencillikler, önyargılar, bir sürü 
sahte kişilikler bizim çırılçıplak olmamızı 
engelliyor... Çırılçıplak olmadıkça, İsa’da o 
manada ne demiştir..? Çocuklar kadar 
olmadıkça melekûta, melekût burası işte, 
abartmayın sakın... Melekût olmak, evliye 
olmak... Hayır işte şurası, üst şuur... Astral 
bedenimizi temizleyeceğiz, mantal ve zihin 
kirliliklerimizi temizleyeceğiz, kozale doğru 
yöneleceğiz... Çok basit... 

Bilgi enerjisi epröv hazırlayandır... 

Diyor ki; 

“Sizler sübjektif alanda yani fizik 
planda bilgi ile temas etmeye başladığınız 
anda, aynı bilgi enerjisi objektif sahada 
eprövü hazırlamaya başlar...” 

Yani ben burada şimdi kafamdan ‘bu 
nasıl iş, bunun altından nasıl kalkarız’ dediğim 
anda aynı mevzuu bilgi enerjisi tarafından şuurlu 
bir şekilde yukarıda eprövünü hazırlıyor... ‘Gel 
ben sana öğreteyim’ diyor... Ama bu epröv ille 
kabalaşacak değil... Önce bunu hemen 2. 
numara deyin yukarıdan gelen bir sezgi şeklinde 
hemen cevabı yollayalım... Tamam, bu senin 
merak ettiğin bilgiler... Duyarsızsan, maksadı ve 
hedefi değişmemek üzere kalitesi ve şiddetini 
derhal kabalaştırır... Aslında yukarıdan gelen de 
epröv artık bizim anlayışımıza göre... 

Belirli bir konuda idraklenen varlık ne 
demek..? Nihayetlenmiş bir sonuç olarak ele 
alırsanız yanlış, yok böyle bir şey... Küçük a’yı 
aldı, büyük A yaptı... Bitmediki bunun işi bu 
şekilde bu idraki sığdan derinleştirdi ama az 

önce dedim ya bu büyük “A” da daha büyük “A” 
olmak, bu da daha büyük “A” olmak... Bu 
söylediğiniz söz şu manada ifade edilir küçük “a” 
yı gerçekten bu doğru sirkülasyonu yaparak alıp 
da büyük “A” yapan bir insana artık bir daha 
küçük “a”yı büyük “A” yapıcı epröv gelmez... 

Ama bu sefer de ne olur küçük “a” yı 
büyük “A” yapan demek yani bir değerini emekle 
sirküle etmiş daha büyük bir değer yapmış bir 
insanın realitesi yükselir, daha üst seviyeli 
titreşime geçer, realiteler yükseldikçe 
hassasiyeti artar, yani epröv büyük “A”yı daha 
büyük yaparken kalitesi ve şiddeti de artar, 
kalitesi düşer şiddeti artar demek değildir, daha 
ince bazda daha itina isteyen süptil eprövler 
olur... Bilmem anlatabildi mi..? 

Mesela şöyle adam geldi bana küfür etti, 
ben küçük “a”yı onun küfrüne karşı mümkün 
olduğu kadar elastikiyet göstererek büyük “A” 
yaptım... Şimdi bu büyük ”A”yı daha büyük “A” 
yapmak için daha büyük küfür gelmez, daha da 
büyük yapmak için daha büyük küfür gelmez, 
sonu yok bunun ben batarım o zaman... Ne gelir 
tam tersi küçük “a”yı büyük “A” yapmak için 
daha latif fakat incelikli kabalığı böyle anlayın 
öyle incelik vardır ki o kaba eprövden daha fazla 
varlığı müşküle sokar, içinden çıkılmaz, daha 
derin tefekkürlere çünkü bu küçük “a” buradaydı, 
bu sirkülasyondan sonra büyük “A” olunca bu 
daha yukarda bu sefer siz bu büyük “A” yı 
buraya yerleştirdiğinizde büyük “A”yı daha büyük 
“A” yapmak için , küçük “a”yı buradan hemen 
alamazsınız yukarıya çıkmanız lazım işiniz daha 
zor, daha yukarılardan çekip almanız lazım... 

Her “a”yı “A” yapmak korkulardan, hem 
korku azaldığı için yapabiliriz hem de 
yapmayınca korkularımız daha da yok olur... 
Yani her idrak sizdeki bir korku nedeni olan 
sahte kişiliği törpülememize sebep olur... Zaten 
onu mümkün olduğu kadar çatlattınız ki “a”yı 
alabildiniz... Çatlatmış olmasanız o “a”yı 
indiremezsiniz... Onun için önce kendini bilme 
çalışmaları kabukların çatlatılması, benliklerin 
latifleştirilmesi, gururların kırılması, egonun 
ıslahı ondan sonra 2. numara yapılabilir, yoksa 
yapamazsınız... 

Mesela benim verdiğim bugünkü misalde 
adam bana göz göre göre yalan söylemesi ki 
kendini savunmak için yapıyor müşküle 
düşmemek için, ben orada ‘Bana bunu nasıl 
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söylersin ya..? Şu kadar yıldır birlikteyiz’ vs. 
egomu devreye soksam ben böyle bir sabrı, 
etkilenmeme rağmen bir hoşgörüyü, tahammülü 
sokamazdım... Orada kendimi başka hissettim... 
Bir şeyleri kırdım veyahut da kontrol ettim... 
Veya küçük törpülendim... Şimdi yarın gelecek 
bir epröv benim biraz daha kolay meseleye 
bakmama neden olacak... İşte bu güncel bilginin 
ağır bilgiye dönüştürülmesi, oradan tekrar 
güncel bilgiye inmek diyor ki, 

“Varlık bu sefer geneli kavrayabildiği 
için daha kolay ağır bilgiye çıkabilir...” 

Yani şunu şöyle alın, bu güncel bilgi 
geldi... Birinci hareketi yaptı... Ben bunu ağır 
bilgiye yöneltirsem ve onu indirip idrakli bir tepki 
gösterirsem bunun sonucunda da ağır bilgiyi 
elde edersem bunun ağırlığından daha ağır bir 
bilgiye çıktım... Sonra tekrardan ben gelen bir 
tesire karşı bu ağır bilgiyi indirirsem güncel bilgi 
benim için çok daha baş edilir, kolay, hafif gelir 
ve dolayısıyla da Ruhsal İdari Mekanizmanın 
yasası gereği sana artık çok kolay gelen güncel 
bilgilerle seni temas ettirmez... Gerek yok 
çünkü... Meşgul etmez... Ama meşgul 
oluyorsanız diyor ki; 

“Hak etmediğinizi zannettiğiniz ve 
müstahak olmadığınızı ifade ettiğiniz 

eprövler, sizin müfredatta eksik kalmış 
pasajlarınızdır...” 

İtinaya bakın… Bu ne demek biliyor 
musunuz..? ‘Ben hak etmiyordum, ben öyle bir 
varlığım ki yirmi yıllık spiritüalist bilgilerle 
kendimi adam ediyorum ama bu gelen gerek 
yoktu’ vs. öyle zannettiğiniz epröv müfredatta 
eksik kalmış pasajlardır diyor... Mutlaka senin 
yok zannettiğin bir yönünün çomak sokularak 
sana gösterilmesi için gelmiştir... Hiç orada isyan 
etmeyin ‘demek benim orada gözden 
kaçırdığım, oldum zannedip de ham olduğum 
bölgem var, onun için geldi’ deyip onun da 
üstesinden gelmek... 

İstek olmadan bu mekanizmalar çalışmaz 
zaten... Hele bir iste... İhtiyaç ve istek 
mekanizması zaten birbirinden ayrılmaz... Bir 
varlığın ihtiyacı, bakınız ne dedik varlığa ait bir 
idrakin açığa çıkartılıp, kullandırılıp yeni 
idrakler yani ihtiyacınız yeni idraklere yani 
gelişime yani biraz daha benim elastikiyetimin, 
direncimin artması yönünde zaten bir ihtiyacınız 
varsa isteğiniz de vardır... Zaten o zaman bu 
gelir... Bunun dışında bir unsur size 
bahşetmez... Yani siz isteğiniz yok, gelişme 
ihtiyacınız yok yani... (Devam edecek) 

 
 

 
--------------------------------------- ETKİNLİKLERİMİZ ------------------------------------------ 
☯ TV PROGRAMLARIMIZ… 

04. Nisan. 2011 
Cine 5 TV’de Sn. Sevgi ERSOY, Pınar 

ELİÇE’nin konuğu olmuştur. 
05 Nisan 2011 

D-Smart TR 1  "Hayatın Renkleri" 
programında Sn. Sevgi ERSOY, Fulya 
Yasdıman’ın konuğu olmuştur. 

 

☯ REİKİ I. DERECE İNİSİYASYONU 
Bu ay 5 arkadaşımız daha Reiki I.Derece 

inisiyasyonuna katılarak binlerce kişilik büyük 
Reiki ailemizin bir parçası oldular… 

 

☯ REİKİ II. DERECE İNİSİYASYONU 
Bu ay 5 arkadaşımız da Reiki II.Derece 

inisiyasyonuna katıldılar… 

 
☯ ARAGONİT KURSU / Nisan. 2011 

Bu ay 69 arkadaşımız Aragonit’e 
uyumlanarak bu mucize taşı boyunlarında 
taşımaya başladılar… 

Ayrıntılı bilgi için: www.aragonitmucizesi.com 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 

http://www.aragonitmucizesi.com/
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☯ CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ 

Sunan: Sevgi ERSOY 
“REİKİ ŞİFA MEDİTASYONU UYGULAMASI” 

Bu ayki toplu meditasyonumuz, geleneksel 
Reiki şifa tekniğini içermekle birlikte, her ay 
olduğu gibi yine o akşamki topluluğun 
ihtiyaçlarına göre şekillendi, tüm diğerlerinden 
farklı ve bambaşkaydı. 

Aşağıda, düzenli olarak Caddebostan 
Kültür Merkezi Meditasyonlarına katılan 
dostlarımızın paylaştıklarını aktarıyoruz… 

Bazen adlandıramadığımız, ifade 
edemediğimiz bir hisle geldiğimiz 
meditasyonların ne kadar açılmaya ihtiyaç 
duyduğunu anladım. Gerçekten de hayat içinde 
yaptığımız pek çok şey gibi, en önemli en kutsal 
saydığımız şeyler, her an bir sıradanlığa 
dönüşebilir. Hayatın her detayında ince bir oya 
işler gibi hassas ve derin olmak gerektiğini ve 
aslında her an meditasyon yapabileceğimizi, 
yani her an derin düşüncede, tefekkürde 
olabileceğimizi fark etmek üzere bir adım attık 
bu akşam. 

Yeni çağın modern insanının, ufku geniş, 
hedefi sonsuzda olan yeni insanın, meditasyon 
anlayışı tabi ki bambaşka olmalı... Bu zaman ve 
mekan tanımayan anlayış, ibadetin her an 
olabileceğini, onun bizimle birlikte ve 
kalplerimizde olduğunu anlatıyor... İnsan 
binlerce yıldır aradığı hakikati, hep kendinden 
çok uzaklara ulaşamayacağı yerlere koydu. Ona 
ulaşmak isterken kendini, kendi yarattığı güçlü 
kapıların arkasına kilitledi.  Bazen de farkında 
olmadan kurduğu kapanların kurbanı oldu.  

Şimdi yeni zaman tüm enerjisiyle 
yeryüzünde hissedilmeye başlarken, artık 
ibadetimiz de alışageldiğimiz anlayışın ötesinde 
ve ezber bozma niteliğinde... Biz yeter ki 
anlamak, derinleşmek üzere niyette olalım. Her 
zaman çalınacak bir kapı var.  

Aslında tek ihtiyacımız olan şeyin bu 
olduğunu ve örtüler kalktıkça kalplerimizdeki 
hakikatin, herkesi her şeyi saracağını anlattı bu 
akşam... Çocukluktan aldığımız travmaların, 
incinmişliklerin, öfkelerin, kırgınlıkların, 
kızgınlıkların, farkında olalım ya da olmayalım 
hayatımızdaki bütün engellerin ilacının 
meditasyon olduğunu bir kez daha derinden 

hissettim. İçine girdiğimiz bu çarkta tüm bunlar 
çok zor görünüyor nedense… Ama bir adım 
attığımızda, bilir miyiz o küçük adım ve belki de 
o küçücük niyet nerelere kadar yayılır, kimlere 
ışık, kimlere tebessüm, kimlere şifa olur... 

(Gözde Başaran) 

Meditasyona başlamadan önce 
auralarımızda bulunan tüm dengesizliklerin, 
uyumsuzlukların, meditasyon bittikten sonra tam 
bir uyuma dönüşmesi… Herkesin, tüm 
olumsuzlukları unutuşu ver erimesi… Sevgide 
erimesi… Tüm varoluşunu o olumsuzluklar 
sanarken, asıl varoluşunun o ahenk olduğunu 
anlayışı… 

(Lizet Bicerano) 

Her seferinde bir dokunuşla nasıl da her 
şeyin içimde ahenkle akmaya başladığını 
hissetmek... Her an değişmek, gelişmek ve 
sabitlenmek... Her meditasyondan çıkıp eve 
doğru giderken, kalbimin nasıl açıldığını, oradan 
yayılan ışığı hissetmek... Bunu her adımda, her 
nefeste hissetmek... Eve girerken hala 
hissedebilmek... Gece hala hissedebilmek... 
 Hep içerde bir yerde oraya ulaşmamı bekleyen 
bir parçamın beni karşılama sevincini 
hissetmek... Hep bunu arayan, özleyen 
parçamın tekrar birleşme sevincini hissetmek... 
Sevgi... Minnet... Umut... Güven... İnanç... Ve 
her adımda hepsinin ötesine taşıyan Boşluk... 

(İlke Sanem Özkaya) 

Bu meditasyonlar birlik ve bütünlük demek… 
Evrensel bir yerle bağlantı kurmamı temin ediyor 
içimde. Çok yüksek bir yerden bir şelale gibi 
akan o ışığı çok daha yoğun hissedebiliyor 
insan… Farklı titreşimlerin enerjileri bir araya 
geliyor. Böylece ortak bir alan oluşuyor ve adeta 
çeşitli ‘zamanların’ bir araya toplanması oluyor… 

(Birsen Teke) 

CKM' de yapılan herkese açık 
meditasyonların en etkili noktalarından biri, 
toplumun farklı kesimlerinden insanları aynı 
amaç çerçevesinde buluşturmasıydı: Sevgi, 
Barış ve Birlik... Meditasyonlar, bana 'içsel 
değişim ve dönüşüm'ün uzakta değil, şu anda 
olduğunu kanıtladı. Bunun en büyük göstergesi, 
orada toplanan topluluğun meditasyon 
sonrasında tahmin edilemeyecek derecede 
doğal ve içten şekilde pozitif hislerini ifade 
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etmesiydi. Kendime dönüp, demek ki gerçekten 
birlik ve beraberlik olabiliyormuş, dedim... 

(Burak Onur Erdem) 

 

☯ CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ 
KONFERANS 12 Nisan 2011 

Sunan: Sevgi ERSOY 
“YAŞAMIN SIRRINI ÇÖZMEK” 

Şifrelenmiş insan, şifrelenmiş hayatın sırrını 
nasıl çözebilir?   

Aslında şifreler hayatın her anında gizlidir. 
Doğumumuzla birlikte bize eşlik etmeye 
başlarlar, ömür boyu da bizimledirler… 

Bizler hayatın hâkimiyetini ancak şifreleri 
çözme yoluyla ele geçirebiliriz.  Eğer olayların 
bize anlatmak istediklerini duyabilirsek, o zaman 
başımıza gelen her şeyin bir mana ifade ettiğini 
fark eder ve hayatımıza da ona göre devam 
edebiliriz. 

Özellikle de tekrar tekrar karşımıza çıkan 
hadiseler ya da karakterler hayatımızın 
şifrelerine dair bize çok şey anlatabilirler. Eğer 
bir olayla ya da karakter tipi ile sıklıkla 
karşılaşıyorsak, orada hayatımıza dair büyük bir 
şifre gizlidir. Hayatımız, o konudaki şifreyi bize 
çözdürmek üzere işlemektedir. Mutlaka onun 
üzerine gitmeli, araştırmalı, incelemeli ve o 
konuda derin bir gözlem içine girmeliyizdir. 
Evren, o konuda bizden ‘net bir tavır’ 
beklemektedir… 

Melekler ve numeroloji, hayatımızın 
şifrelerini çözmemiz konusunda bize çok 
yardımcı olabilirler. Doğum tarihimizle birlikte, 
bizzat bir şifrelenme ile dünyaya geliriz… Her 
birimizin, doğumumuzdan itibaren en az iki 
meleği vardır. Bu melekler bizleri hayat 
planlarımız doğrultusunda yönlendirmekle 
görevlidirler. 

Eğer daha şuurlu bir yaşam sürmek ve 
hayatımızın iplerini elimize almak istiyorsak, 
mutlaka yaşamın bizleri yönlendirdiği ‘hayat 
planımızı’ açığa çıkartma doğrultusunda adım 
atmalıyızdır. Kendimizi her yönden, 
hayatımızdaki her insandan, her olaydan ve 
durumdan bize gelmekte olan mesajlara açmalı 
ve bizzat sorumlusu ve sahibi olduğumuz bu 

mesajların bize göstermek istediklerini 
görebilmeliyizdir. 

O halde hayat bir sanat haline gelecek ve 
her birimiz yapmaya geldiğimiz, kendimize ait 
olan özel vazifeyi hatırlayacağızdır. Hatırlanan 
vazifeler, eyleme dökülen hayat planlarını, bu 
ise yepyeni bir yaşamı doğuracaktır… 

Dünya, üzerinde ne yaptığını, nereye 
yürüdüğünü bilen şuurlu ve vazifeli varlıkları ile 
çok daha yaşanılabilir, çok daha güvenli ve ışıklı 
bir ‘okul’ olarak yaşamına devam edecektir… 

 

☯ CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ 
KONFERANS 19 Nisan 2011 

Sunan: Nurettin ERSOY 
“İÇ IŞIĞIMIZI NASIL YAKARIZ?” 

Hepimizin içinde Yaradan’dan bir Işık vardır 
ve bizler ego bilincimiz ile bu Işığa taşıyıcılık 
vazifesi görürüz. İçimizdeki Işığı ise öz bilinç 
olarak adlandırabiliriz. Maalesef zaman içinde öz 
bilincimiz ve ego bilincimiz arasına perdeler girer 
ve bu iki bilincin birbirleriyle olan dengesi 
yitirilmiş olur. Bu iki bilincin birbirlerinden farklı 
gereksinimleri vardır. Bu durum ise, içsel 
çatışmalarımızın kaynağını oluşturur.  

İçsel çatışmaların en belirgin özelliği; 
çatışmanın temelinde yer alan iç ışık (öz bilinç) 
ile  ego bilincin seslerinin hemen hemen aynı 
güçte olmasıdır. 

Bu seslerin aynı güçte olması, kişinin belirli 
bir yönde karar alabilmesini engeller… 

İÇ IŞIK / ÖZ BİLİNÇ NİTELİKLERİ… 
 Sevgi… 
 Tamlık, Bütünlük, Birlik… 
 Güven / Umut Duygusu… 
 Huzur, Sakinlik, Dinginlik… 
 Hakikati Sevmek… 
 Açıklık… 
 Barışçı… 
 Çözüm Odaklılık… 
 Bolluk Bilinci… 
 Özgür Bırakma… 
 Memnuniyet… 
 Bağışlama… 
 Anlayış / Şefkat… 
 Objektif Bakış… 
 Onur Duyma… 
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 Masumiyet, Suçsuzluk… 
 Doygunluk ve Mutluluk… 
 Güçlülük… 
 Yaşamdan Zevk Alma… 
 Beraberlikten Hoşlanma… 
 Çekici Bulma… 
 Zihin Açıklığı… 

 
SÜPER EGO BİLİNÇ NİTELİKLERİ… 
 Nefret… 
 Eksiklik, Kusurluluk, Ben… 
 Korku Duygusu… 
 Kaygı, Endişe, Telaş… 
 Yalanı Sevmek… 
 İkiyüzlülük… 
 Çatışma Eğilimi… 
 Sorun Odaklılık… 
 Yokluk Bilinci… 
 Yönlendirici… 
 Tatminsizlik… 
 Yargılama… 
 Öfke, Kin, Kızgınlık… 
 Çarpıtma… 
 Utanç Duyma… 
 Suçluluk Duygusu… 
 Boşluk… 
 Zayıflık… 
 Can Sıkıntısı… 
 İncinme, Küsme… 
 İğrenme… 
 Zihin Bulanıklığı… 

İç Işığı’nın (Öz Bilinç’inin) söylediklerini 
işitemeyen kişi mutlu olamaz. Kendisi mutlu 
olmadığı için, başkasını da mutlu edemez. İç 
Işığımızın sesini duyabilmek ve o sesin ne 
dediğini anlayarak O’nunla sağlıklı bir iletişim 
içerisine girmek, sağlıklı ve dengeli bir yaşam 
için şarttır. İç ışığı ile ilişkisini sağlıklı hale 
getiren kişinin üst şuuru ile bağlantısı sonucu 
manevi yaşamı zenginleşmeye başlar. Manevi 
yaşamı zenginleşmiş kişinin en önemli özelliği, 
içindeki gözlemci özün gelişmiş olmasıdır. 
Gözlemci öz bilinç geliştikçe, günlük yaşam 
olduğu gibi devam ederken, kişi, sanki bir 
başkası dışarıdan onu seyrediyormuş gibi, hem 
davranışlarını, dem de davranışlarının altında 
yatan duygu ve düşüncelerini gözlemeye başlar. 

Böylece o artık hayatı, kendisine eşlik eden 
İç Işığı ile yaşamakta, sürekli kendini 
gözlemlemekte, her an gelişmekte ve bu gelişim 
ile de sürdürülebilir mutluluğu yaşamaktadır… 

Diğer bir insandan üstün olmanın hiçbir soylu 
tarafı yoktur… 

Gerçek soyluluk, daha önceki halinizden 
üstün olmaktır… 

(Hint Atasözü) 

☯ CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ 
KONFERANS 26 Nisan 2011 

Sunan: Nurettin ERSOY 
“MİKRO’DAN MAKRO’YA YOLCULUK” 
“Zerreler Âleminden Küreler Âlemine” 

Yaradan’ı görmek için yeri göğü görmek 
gerek… 

‘Gören gözler için etrafınız ayetlerle 
doludur…’ 

MİKROKOZMOS NE DEMEKTİR? 

Kâinatı oluşturan maddenin yapı taşları olan 
ve gözle görülemeyen atom’un sonsuz alt 
yapısıdır. Milyarlarca milyar adet atom’un 
meydana getirdiği sonsuz bir kainattır. 

MAKROKOZMOS NE DEMEKTİR.? 

Milyarlarca milyar adet yıldızın / güneşin ve 
galaksinin meydana getirdiği sonsuz bir kâinattır. 
İnsandan büyük küreler alemi; Makrokozmos’ 
dur. İnsandan küçük zerreler alemi; 
Mikrokozmos’ dur. 

Ve insan, bu iki sonsuz kainatın tam 
ortasındadır. 

‘EVREN, Bir madde yığınağı ya da enerji 
deposundan ibaret olmayıp, madde ve enerji’nin 
yanı sıra, bir de mühendislik bilgisi ile yapım 
yetisine sahiptir… 

Neyin, nasıl oluşturulacağına dair bir bilgi, bir 
yetidir bu. Evrenin kendine ait bir bilinci vardır…’   
(Atom Prof Dr. Tolga YARMAN) 

Einstein’ ın Ünlü E=mxc2 Formülüne Göre; 

VARLIK / MADDE ALEMİ; KOZMİK 
ENERJİ’NİN SONSUZ KESAFETLERDE 
YOĞUNLAŞARAK ŞEKİL ALMIŞ HALİDİR… 

İnsanın kendisi de, düşünceleri de, aynı 
enerjinin değişik ürünleridir. Atom denen devasa 
boşluğun merkezindeki protonun içine 
girdiğimizde, yepyeni bir uzaysal boşlukla 
karşılaşırız… 
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Bu boşlukta, üç adet, “Kuark” denen çok ağır 

zerrecikleri buluruz. İşte atomun sonsuz bir dev 
olarak kaldığı yeni bir evrene girmiş oluruz. Bu 
mini evrende en küçük ışık zerreciğinin çapı   10-

33 cm. dir (0,000 000 000 000 000 000 000 000 
000 000 000 1 cm.)  

Kuark denen bu enerji noktacıkları evrenin 
temel taşlarıdır. Kuarkların içine daldığımızda 
tüneller vasıtasıyla Leptokuark denen daha da 
ağır bir parçacık buluruz. Leptokuark’lar denen 
daha da ağır parçacıkların arkasında daha da 
ağır bir parça buluruz. Bunun sonucunda öyle 
ağır parçacıklara ulaşırız ki; Bu parçacıklar, 
evrenin en ağır zerresi olan büyük patlamanın 
müsebbibidirler (Bilinçli Zerreler Âlemi). 

Atom altı parçacığı olan boyutsuz ve soyut 
enerji tespihçiği Kuark’larda bir bilinç 
gözlemleyebiliyoruz. Tıpkı basit bir hücrenin 
canlı özelliklerini taşıması ve planktonlar 
oluşturması gibi…Çünkü asıl özü 
gözlemlendiğinde, madde, kendini gizlemekte, 
gözden ırak kalmakta ve aldatıcı bir serap gibi 
kaçmaktadır… 

Kuantum fizikçileri, atomu, gözlenmediği 
sürece, sallanan olasılıklar dalgası olarak ele 
alırlar. Fakat ona bakıldığı zaman, atom, 
titreşmeyi durdurur ve birçok olasılıklardan birini 
nesnelleştirir. Birisi ona baktığı anda, atom dans 
etmeyi bırakır ve kesin özellikleri olan küçük bir 
nesne olarak donar kalır… 

Teilhard De Chardin; “Bu günün fizikçileri, 
yaptıkları analizler sonucunda ulaştıkları 
yapının, maddenin gerçek yapısı mı, yoksa 
kendi düşüncelerinin bir yansıması mı olduğunu 
bilemiyorlar…” demiştir… 

Bu Kuark’ ın parçacık özelliği göstermesi 
maddeyi, dalga özelliği göstererek ışıması ise, 
sanki ruhsal enerjiyi temsilize etmektedir. Şu 
halde denebilir ki; “Madde kainatı, maddi 
olmayan güçlerin yönettiği görünmez atomlardan 
oluşmaktadır…” 

Bildiğimiz düzenin arkasında, ZAMAN ve 
MEKAN ötesi bir ANA DÜŞÜNCE KAYNAĞI 
vardır…Bu düzende, geçmiş, şimdi, gelecek 
zaman aynı anda ve bir arada bulunmaktadır…  

Yakından incelemeye başladığımız anda, 
madde, ancak görünürde bir gerçekliğe sahiptir 
ve hiçbir kesinliği de yoktur. (İllüzyon). Sürekli 

gerçeklik ve kesinlik, ancak, manada, özde yani 
ruhta bulunmaktadır… 

Makrokozmos… 

Samanyolu galaksimizin bir ucundan diğer 
ucuna 100 bin yılda gidebilir…Samanyolu 
galaksimizin kapı komşusu Andromeda 
Galaksisine ise, bu ışık hızıyla 3 Milyon yılda 
gidebilir. Samanyolu Galaksimizde (Kehkeşan) 
yüz milyar adet güneş bulunmaktadır. 
Galaksiler, elipstik, bombeli yapıda yıldız ya da 
güneş topluluklarıdır. Gözlenebilen galaksilerin 
en küçüğü, bizim SAMANYOLU galaksimizdir. 

Öyle Galaksiler vardır ki, içlerinde onlarca 
trilyon güneş, hatta on binlerce bizim 
galaksimizden barındırırlar…Galaksimizin en 
yakın komşusu, Andromeda Galaksisidir. 
Ortasında bir çekirdek, çevresinde helezonik 
kolları vardır ve yüz milyar kadar güneşi 
barındırır. “Ol” emri ile başlatılan yaradılış 
patlaması halen devam ettiğinden, evren 
genişlemekte ve galaksiler birbirinden hızla 
uzaklaşmaktadır. Komşu Andromeda’ya 3 
milyon yılda gitmeye kalktığımızda, bu galaksi 
aynı hızla bizden uzaklaştığından ona 
ulaşmamız asla mümkün olamayacaktır…  

SEMAVİ BİLGİLER NE DİYOR..? 

ZARİYAT Suresi / 47. Ayet: 
“SEMAYI BİZ KUDRETİMİZLE KURDUK VE 
ONU BİZ GENİŞLETİYORUZ…” 

ENBİYA Suresi / 30. Ayet: 
“YERLER VE GÖKLER YAPIŞIKTI… 
ONLARI BİZ AYIRDIK… 
HALA İNANMIYORLAR MI..?” 

RAHMAN Suresi / 33. Ayet: 
“EY CİN VE İNSAN TOPLULUKLARI..! 
GÖKLERİN VE YERİN ÇEVRESİNDEN 
GEÇMEYE GÜCÜNÜZ YETİYORSA GEÇİN…” 

“AMA ALLAH’IN VERDİĞİ BİR GÜÇ 
OLMADAN GEÇEMEZSİNİZ…” 

SAFFAT Suresi / 6-9. Ayetler: 
“KUŞKUSUZ BİZ, YAKIN GÖĞÜ 
DESENLEDİK…” 

“ONU, MÜSİBET HER ŞEYTANDAN 
KORUDUK…” 

“ONLAR, YÜCE ÂLEMİ ASLA 
DİNLEYEMEZLER…” 
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“HER YÖNDEN KOVULARAK 

ATILIRLAR…” 

“ONLARA SÜREKLİ AZAP VARDIR…” 

FUSSİLET Suresi / 12. Ayet: 
“DÜNYA GÖĞÜNÜ SÜSLEDİK…” 

 

BİLİM ADAMLARI NE DİYOR..? 
Albert Einstein; “Evrenin düzenini 

gördüğümde, mistik bir şaşkınlığa düşüyorum…” 

Einstein’in öğrencisi David Bohm;“Her şey, 
Her şeyin altında yatan bir düzenin, ikinci 
kademede ortaya çıkan görüntüsünden başka 
bir şey değildir…” 

Astronom James Jeans;“Evren’in büyük bir 
makineden çok, büyük bir düşünce olduğu 
kanısındayım…” 

Albert Eistein;“Algının dünyası yani bize 
duyularımızla açılan dünya, ilk bakışta en iyi 
bildiğimiz dünya gibi gelir…” 

Atom Prof Dr. Tolga YARMAN: “Maddenin 
yapılanmasının görkemi; Temel taşları olan 
atom ve atom altı parçacıkların, nasıl birleşip de 
daha üst yapıları nasıl oluşturacaklarına dair 
bilgiye sahip bulunmasıdır… 

EVRENİN, KENDİNİ BİLSİN VEYA 
BİLMESİN BİR BİLİNCİ VARDIR…”  

Prof. Denis Postle / Fabric Of The Universe: 
Yüksek enerji fiziği, bize çevremizdeki her şeyin 
basit fakat anlamlı bir kozmik birliğini 
söylüyor…Birlik her şeydir ve tarif edilemez, 
lisanın ötesindedir…  

Prof. Dr. Abdusselam / Middle East Review: 
Pozitif ilimlerle din arasında hiçbir ayrılık 
yoktur…Tam tersine, ikisi arasında kuvvetli bir 
bağ mevcuttur…  

Prof. Paul Davies, Superforce Shf:206: 
“Evren (Universe) kelimesi BİRLİK (Unity) ve 
BİR (One) kelimelerinden türemiştir…” 

Bunun anlamı, her şeyin tek bir bütünde 
toplanmış olduğu gerçeğidir…”  

SONUÇ OLARAK, HER ŞEY, BİR VE TEK’ 
DİR… 

CANLI VE CANSIZ TÜM VARLIKLARIN 
KAYNAĞI VE VAR OLMA AMACI BİR VE 
TEK’DİR… 

Nurettin Ersoy, konferansını ‘Ben bugün size 
bir şey anlatmaya gelmedim. Yaradılışı ne kadar 
anlayamayacağımızı, onun karşısında 
hayranlıktan, hayretten başka bir şeyin 
uyanamayacağını hissettirebildiysem, ne 
mutlu…’ diyerek bitirdi. 

 

Konferans sonrası bazı hissiyatlar… 
Şu anda evrendeki uyum ve ahengin ne 

kadar büyüleyici olduğunu ve onunla bir 
olduğumu bilmek bana varlığımın yüceliğini 
hissettiriyor… 

(Işıl Hatipoğlu) 

Mikrodan makroya her şeyin aynı olduğunu 
anlamak kâinatta… O’nun, kâinatlara sığmayıp, 
inananın kalbine sığdığını hissetmek… Hem 
ordasın, hem burada… İçin dışın bir olduğu an… 

Herşeyi düşüncelerimle, bilincimle 
oluşturduğumu bu kadar derin hissetmemiştim 
hiç… Şifa istiyorsam, ‘Ben şifayım’ demeliyim. 
Zaten o olmuştur o anda, ben çoktan 
şifalanmışım demektir. Beni en çok vuran bu 
oldu… 

(Emel Elçisoy) 

Çok müthiş bir geceydi... Bu sonsuzluğu 
anlamak ne mümkün... Bütün kâinatla bir 
olduğunu hissetmek ve görmek çok etkileyici ve 
hayran bıraktırıcıydı...  

(Çimen Çakar) 

Çok az sarf ettiğim bir ifade: Aman 
Allah’ım… Yok olmak bir yanda… Hiçbir şey 
hissetmeyen bir yanda, her şey, göze, kulağa, 
ele gelen öte yanda… 

Gir içeri, küçülerek, toplanarak, kaybol, açıl, 
yayıl, genişle, sonsuzda kaybol… Ne madde, ne 
dalga… Neyim ben?  

‘Aman Allah’ım…’ Dalıp çıkıyorum… 

(Habil Yazıcı) 

Konferans bittiğinde sustuk, sözcükler tüm 
anlamını yitirdi… Anlatılanları sindirmek sadece 
sessizlikte mümkündü ya da anlatılanları 
sindirmek mümkün değildi. Kavrayışımız hiç bu 
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kadar yetersiz kalmamış, bir mucize 
olduğumuza hiç böylesine inanmamıştık... 
Kimdik biz? Neden yaratılanı anlamaya bu kadar 
istek duyuyorduk,sırlara sevdalanıp Işık olmak 

istiyorduk?... Cevaplar kalbinde dedi bir ses 
sustum, sustum,sustum... 

(Nazlı Akın Altıntaş) 

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