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-------------------------------- SEVGİLİ OKUYUCU DOSTLARIM -----------------------------
 

Değerli Enkarnasyondaşlarım..! 

TEKÂMÜL, ESNEKLİĞİN GELİŞMESİDİR… 

Bizler için en önemli anahtar, beşeri 
hayatımızda yaşayacağımız tüm hususların, 
tamamen, varlığımızdaki esnekliğimizin 
gelişmesine hizmeten olduğunu bilmemizdir… 
Her türlü değerlendirmeleri bu konu 
çerçevesinde yaptığımız takdirde, bundan 
sonraki merhalelere (realitelere) kolaylıkla 
geçemeyeceğiz diye bir şey olmayacaktır… 

Demek ki, elastikiyet kanununu (esneklik) 
çok iyi anlamamız ve uygulamamız gerekir… 
Merhalelerden merhalelere atlayabilmek için, 
esneklik yani elastikiyet kanununu fevkalade iyi 
bir şekilde uygulamamız, yaşamamız, bilmemiz 
gerekir… Her an, o esnekliği gösterebilmenin 
yollarını aramalıyız… 

Bu konuda şuurlu bir şekilde 
göstereceğimiz özel çabalar, bizler için itici, 
geliştirici bir özellik taşır… Bizlerin, hayatımız 
içerisindeki gidişatına akıcılık sağlar… Varlıksal 
hedefimize yani asıl varlığımıza doğru 
yönelişimizi hızlandırır… 

Dünya yaşamı içerisindeki kendimizi, 
azgın bir nehirde kano yapan sporcuya 
benzetebiliriz… 

Nehrin akışına karşı durmak mümkün 
değildir… Çünkü Dünya yaşamı karşı durulmaz 
azgınlıkta bir nehirdir… Yapılacak tek şey nehrin 
akışına uyum sağlamaktır… Önümüze 
kayalıklar, girdaplar ya da çeşitli mânialar 
çıkabilir… Onlara çarparak yara almamak için 
küçük kürek darbeleri ile etraflarından 
dolaşmamız gerekebilir… İşte bu noktada esnek 
yani elastiki bir harekete ve yapıya ihtiyacımız 
vardır… Bunu ne kadar becerebilirsek azgın 
nehre benzettiğim bu Dünya yaşamımız o denli 
acısız, sıkıntısız geçer… Elastikiyet ve 

dolayısıyla uyum, olmazsa olmazımız olan bir 
becerimiz olmalıdır… 

ESNEYEBİLMENİN TEK ŞARTI 
SADELEŞMEKTİR… 

“Yeni ve orijinal bir realitenin getireceği, 
alışık olmadığımız etkilere olabildiğince 
esneyerek uyum sağlayabilmemiz için, bilgide, 
inançta, örf ve adetlerde, düşüncede, anlayışta, 
duygularda SADELEŞMEK şarttır…” 

“Aksi takdirde üzerimizdeki sertleşmiş 
kabuklarımız, yatay ve düşey tesirlerin 
sayesinde en kalın yerlerinden kanamakta ve 
bizleri ıstıraba boğmaktadır…” 

“Dünya yaşamımızın bizler sunduğu 
imkânların durumu ve koşulların zorluğu hiç 
önemli olmamalıdır… Önemli olan, bizlerin bu 
durum karşısında göstermiş olduğumuz halet ve 
sarf ettiğimiz çabadır…” 

YAPMAMIZ GEREKEN NEDİR..? 

Yapmamız gereken; haddimizi bilerek, 
dışımızdaki âlemin tanziminden önce, 
idrakimizin yükselmesi ve ruhi melekelerimizin 
gelişmesi yönünde çaba harcamamızdır… Bu 
çabalarımız ne kadar çoğalırsa, dışımızdaki 
âlemin tanziminde yani toplumsal gelişmelerin 
gerçekleşmesinde o denli başarılı sonuçlara 
gidilebilir… 

Kalbimdeki Rab’bimin Işığı; Kalbinizdeki 
Rab’bimin Işığını selamlıyor… 

“Artık, Yeryüzündeki En Kutsal Yer Benim 
Kalbimdir…” 

Diyebilmek ümidiyle… 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 

Nurettin ERSOY
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----------------------------------------------- DİYOR Kİ; ---------------------------------------------- 

 

 Kıyam etmek; içinde yaşamakta 
olduğumuz Dünya’yı, 
Enkarnasyondaşlarımızı, Bedenimizi ve ait 
olduğumuz sistemi külliyen algılamadıkça, 
hiçbir şey yapamayacak olduğumuzun; 
önce gözlerimizi açmamız gerektiğinin; 
sonra, en yakınımızdaki o büyük nimetin 
farkına varmamız gerektiğinin; Selamet’in, 
yanıbaşımızda olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:226) 

*** 

 Kıyam etmek; otomatizmaya dönüşmüş 
idraklerin, sistemleri oluşturduğunun; 
sistemlerin ise; alt sistemlere mihmandarlık 
ettiğinin; yani üst sistemin, alt sisteme 
kendisini yaydığında, otomatizmal 
görüntünün içerisinde, aslolanın vasıflarını 
baskın bir şekilde taşımakta olduğunun; 
aslolanın, otomatizmadan ayrışarak yani 
tekliğe doğru kanalize olarak, çokluğun 
içerisinden sıyrılarak, sistemin korekt 
kurallarını fark ettirmekte olduğunun 
bilincine varmaktır… (MYP/C:227) 

*** 

 Kıyam etmek; bizlerin, tedrisimizin ve 
sistem muhatabiyetimizin, olması 
gerekenden ziyade, olmaması gerekeni 
idrak şeklinde olduğunun; yardımlaşma ve 
dayanışma’nın, önemli yasalarımızdan bir 
tanesi olduğunun; bu yasayı tam tersine 
uygulayarak, idrak etmemiz gerekeni 
anlamaya çalışmakta olduğumuzun; eğer 
verme noktasında, gereken daireyi 
çizebilmiş olsak, vermemek diye bir şeyin 
olmadığını anlayabileceğimizin; bu yasanın 
mekanizmasına giriş kapısını açan 
anahtar’ın, paylaşmak olduğunun; bunun, 
bizlere, sürekliliği getirmekte olduğunun; 
sürekliliğin, yükseltir olduğunun bilincine 
varmaktır… (MYP/C:227) 

*** 

 Kıyam etmek; iki temas eden alanın, 
birbirini yükseltir olduğunun; bu ilişkide her 
iki tarafın da kazançlı olduğunun ve bu 
yüksekliğin, karmaşadan uzaklaştırır 
olduğunun; alanların, bu sadelik içerisinde 

birleşmeye başlar olduklarının; yani 
verenin ve alanın bir olmakta olduğunun; 
bunun da; mekanizmanın, fark edildiğinde, 
Hayat Verici, Yeniden Yaratıcı, Var Edici, 
Değiştirici özellikleriyle muhatap olmak 
demek olduğunun; burada, Enerji’nin, 
açıkça kendisini somut bir şekilde ortaya 
koyar olduğunun; bütün bu gidişatın bir 
daireyi oluşturur olduğunun; ve bu 
daire’nin, Bir’in kendisi olduğunun; çünkü 
uygulananın, yasanın yani varoluşun 
kendisi olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:227) 

*** 

 Kıyam etmek; girift muhatabiyet içerisinde 
gelişmekte olan bizlerin, sonsuz 
mekanizmaların oluşturduğu sonsuz 
sistem enkarnasyonlarını meydana 
getirmekte olduğumuzun; bütün bunlar 
olurken, şunu unutmamamız icabetmekte 
olduğunun; o konstrüksiyon hakimiyeti 
içerisindeki karkaslar dizisinin bütün 
bunları bizlere sunmakta olduğunun; yani 
olumsuzu olumluya, menfiyi müspete, 
darlığı genişliğe, alçaklığı yüksekliğe 
çevirmemizin, değiştirmemizin, artık 
elimizdeki materyali tam tersi yönde 
değerlendirmemizin, ona şekil vermemizin 
gerekmekte olduğunun bilincine 
varmaktır… (MYP/C:227) 

*** 

 Kıyam etmek; idrak’in bir mekanizma 
olduğunun; bunu anlamaya çalışmamız 
gerektiğinin bilincine varmaktır… 
(MYP/C:227) 

*** 

 Kıyam etmek; tıpkı bir mıknatıs gibi 
üzerimize çektiğimiz enerjileri biriktirip, 
onların var olduğunu fark edip, kendi 
tasarrufumuzda tutabilmemiz gerektiğinin; 
bunun için, önce nötralizasyon, ikinci 
husus olarak, denge şartının çok önemli 
olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:227) 

*** 
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 Kıyam etmek; yok olanı dengeleyemez 
olduğumuzun; var olanı dengelemek için, 
önce vasıfları hissetmemiz icabetmekte 
olduğunun; kendimizi tam olarak 
sabitlemeden bütün bunları tezahür 
ettiremez olduğumuzun bilincine 
varmaktır… (MYP/C:227) 

*** 

 

 

 

 

 

 Kıyam etmek; tezahür’ün, tamlık demek 
olduğunun; kusursuzluk demek olduğunun; 
tezahür oluşmaya başladığı andan 
itibaren, tezahür ettirene, sonsuz 
sorumluluklar yükler olduğunun; zira bu 
tamlığın içerisinde, inşa ve idame 
meseleleri olduğunun; ki bunun da, fevki 
cehdi, sabrı ve sevgiyi ifade eder 
olduğunun; bütün bunların kavranmasının, 
varlığa, varlık gruplarına, mekanizmalara 
ve sistemlere, kesintisiz hayatı yani 
ölümsüzlüğü getirir olduğunun bilincine 
varmaktır… (MYP/C:227) 

*** 

 
---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (30)--------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Bağımlılık şu an benim söylediğim 
marazi, tehlikeli bir durumdur… Bizler, genelde 
Rab’bin bize yaradılıştan dolayı verdiği ego, nefs 
ve bağımlılık programını dejenere ederek 
bağımlılıklar kuruyoruz… Eğer bunu alt 
edebilirsek, zihinlerimizin içerisine çomak 
sokarak burada tavsiyede bulunulan şartları 
yerine getirirsek, bağımlılığımız bağlılığa 
dönüşecek... 

Bağlılık iyi bir şeydir… Bizler birbirimize 
bağlıyız, hepimiz birbirimiz için yaratılmış olup, 
birbirimizi bir ileriye taşımak için varız fikridir 
budur… Bu bütünsel bir anlayıştır… Ben senin 
için varım, sen benim için varsın... Hiç birimiz tek 
başımıza bir şey ifade etmediğimiz fikri 
bireysellikten arınmışlık manası taşır ki; çok 
müspet bir şeydir… Takdire şayandır ama buna 
gelmek için bağımlılık gibi bir çukurun içinden 
geçmek lazım... Yani bir tür olmaması gerekeni 
deneyimleyerek olması gerekeni elde etme 
yoludur ki, bu proses Dünya’nın tedris şeklidir... 
Dünya’nın öğreti şekli budur… Olması gerekeni 
idrakten ziyade olmaması gerekenleri idrak 
ederek olması gerekeni bulmak, onun için çok 
zor bir okuldur Dünya yaşamı... 

Bizler, bağımlılık programına, egoya, 
nefs koşullarına bağlı olarak çukurların içine 
girerek çukurdan çıkmayı öğrenen varlıklarız... 
Bunun için de yapmamız gereken şudur; zaten 
bize verilen donanımlar çukura düşmek için, 
özellikle bizi davetkâr bir vaziyette çukurun içine 

çekmek için… Ego buna çekiyor, bencillik buna 
çekiyor, ben duygusu aşırı seviyede ve bağlılık 
fikri, bağımlılık şeklinde bizi tuzağa düşürüyor… 
İşte bu noktada bizim bir çomakla zihinlerimizin 
bağımlılık koşullanmalarını, karıştırıp, çökelti 
şeklinden yüzeye çıkan bir tortuya 
dönüştürmemiz lazım... 

Dışımızdan gelen tesirler bizim 
zihnimizde kirlilikler oluşturur... Bu zihin kirlilikleri 
düşünce faaliyetlerinin bozulması demektir ki, 
doğru düşünmekten, yanlı düşünmek kusuruna 
bizi götürür... 

Mesela benim bağımlılık programımı 
açığa çıkaran, savunma mekanizmalarını uyaran 
bir tesir bana gelse, benim o tesir etkisiyle zihin 
platformumda bu konuda bir bozukluk, bir kirlilik 
meydana gelir… O benim için savunmama daha 
çok önem verdiğimi bana anlatan bir mesaj 
şeklinde zihnimde yer alır... Yani buna modern 
psikolojide incinmeler denir… Biz inciniriz ve 
hayatımız incinmelerle doludur... İncinme 
demek; bizim bağımlılık programımıza, egomuza 
bağlı olarak bize kadar gelmiş olan bir tesirin, 
güvenlik sistemimizi tehdit etmesi demektir… Bu 
durumda biz inciniriz... Bu nedir..? Hangi 
noktada hassasiyetimiz varsa o noktada incinme 
yaşarız... Mesela; bir tesir bize gelir, hangi 
konuda bir zaafım varsa, bu kimlik zaafı olabilir, 
titr zaafı olabilir, aileme, çocuklarıma karşı 
duyduğum bir zaaf olabilir… Beni o tesir hangi 
zaafımdan vuruyorsa, ben o konuda incinirim... 



 
 

IŞIĞIMIZ BİLGİ - YOLUMUZ SEVGİ - HEDEFİMİZ VAZİFE 
 

Cevizli Mah. Bağdat Caddesi No: 519 Bağdat Plaza 233 Kat: 7 Daire: 10 Maltepe / İstanbul 
Tel: 0216 – 383 06 07 / Faks: 0216 – 441 43 99 / E-mail: info@mbavakfi.org.tr / Web: www.mbavakfi.org.tr 

4 

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999
Hayat incinmelerle doludur... Mesela 

annenizin siz küçükken söylediği bir söz eğer 
sizin gurur, kibir dediğimiz egonun 
tezahürlerinden birini vurduysa, siz, o noktada 
ciddi bir incinmeye tabi olmuş olursunuz… Yara 
almışsınızdır ve bu yara sizin zihin 
platformunuzda öyle bir yüzeyi bozucu etki 
yapmıştır ki, hayat boyu o etki, o incinme etkisi 
sizin bütün düşüncelerinizi yanlı düşünceye 
çevirir... O incinmeden sonra o olaya yakın, o 
olayı çağrıştıracak herhangi bir etki ile 
karşılaştığınız anda derhal, düşüncenizde o 
zihninizdeki uyarıcı tahribata dayalı olarak daha 
da savunucu olursunuz… 

Hangi zaaf noktam incinmişse, o zaaf 
noktamı destekleyici bir tarzda düşünce 
üretirim... Artık benim sağlıklı, sağduyulu 
düşünce üretmem mümkün değildir... Çünkü o 
aldığım etki, o etkiyi çağrıştıran herhangi bir 
etkide sanki onun benzeştirilmesi dolayısıyla 
aynı incinmeyi bir kere daha yaşamamak üzere 
bende bir savunma düşünce mekanizması 
meydana getiriyor… Ve düşüncem artık benim 
aynı incinmeyi yaşamak üzere egomu 
destekleyici düşünce şekline dönüşmüştür... 
Buna sağduyudan çıkmış düşünce, yanlı 
düşünce denir... Ve zihnindeki o incinmiş olan 
tahribattan dolayı düşünceler objektiviteden 
uzak, sübjektif düşünceye dönüşür... Yanlı 
düşüncedir ve o düşünce benim hayat boyunca 
bütün ona benzer etkilere karşı ön yargılı, zanlı 
düşünceler üretmeme sebep olur… Hatta o 
kadar ileri gider ki, o konuda uzaktan yakından 
ilgisi çok az olan her etkiye karşı benim 
düşüncelerim hep yanlı düşünce şeklinde ürer… 

Hatta o güne kadar bu konu ile ilgisi bile 
olmayan hafıza hücreleri yani çeşitli 
deneyimlerin bilgilerini hıfz ettiğimiz hücreler, 
düşünce o hücrelere kadar girer ve o hücrelerde 
hangi deneyimin hıfz edilmiş bilgisi varsa onları 
bile değiştirir o incinmeye uygun reformlar yapar, 
şekil değişiklikleri yapar... 

Bir misal vermek istiyorum… İlişkide 
bulunduğunuz bir insan var, beşeri bir ilişki 
içindesiniz ve bağımlılık programına uygun 
olarak onla bağımlılık tesis etmişsiniz… Yani bir 
tür özdeşleşmişsiniz… Çok memnunsunuz bu 
ilişkiden… Günün birinde bu kişiden size bir tesir 
geliyor ve sizin bağımlılık programınıza ters 
düşen, güvenlik standartlarınıza ters düşen bir 
tepki geliyor… Basit dahi olsa, size ters ise bunu 

çok büyütebiliyorsunuz… Çünkü düşünce bunu 
büyütüyor... Mesela bir kız arkadaşınız veya 
erkek arkadaşınız diyor ki; sinemaya gideceğim, 
gitmeyeceksin gibi bir konuda o gidiyor ve sizin 
tasvip etmediğiniz ve onunla bağımlılık 
kurduğunuz için sahiplenme programı da 
devreye girdiği için sizin sahiplenme 
programınızı aksatıyor… Çünkü böyle bir ilişki 
marazidir ve kontrolü elden çıkardığınız hissi 
veriyor size… Çünkü sizin gitme demenize 
rağmen sinemaya gidiyor... Bu durumda siz 
incinirsiniz… Çünkü bağımlılık içerisindesiniz, 
bağlılık değil, marazidir, sahiplenme duygusu 
hat safhadadır… Bu bağımlılık ilişkisi olduğu 
için, kontrolü elde tutma güdüsü içerisindesiniz 
ve dolayısıyla kontrol elden çıkmıştır... 

Siz aslında onun sinemaya gitmesinden 
dolayı bütün güvenlik standartlarınızın elden 
gittiğini, darmadağın olduğunu hissedersiniz 
çünkü kontrolü ele alma güdüsü sizin 
güvenliğinizin sembolüdür… Ve dolayısıyla 
güvensizlik içerisine düştüğünüzde onunla ilişkiyi 
koparma fikri derhal düşüncenizde size onay 
verir, kopar... 

Şimdi bu sağ duyulu bir düşünce midir..? 
Değildir, çünkü incinen zihniniz düşüncenin 
sağduyu ile taramasına engel olup, incindiğiniz 
noktanın tekrarlanmaması veya daha fazla 
incinmemeniz için o konuda destekleyici 
düşünce üretir… Buna yanlı zihin denir… Ve siz 
ayrılmak düşüncesini kabul eder ayrılırsınız... 

Yalnız bu ayrılış esnasında düşünceniz 
sizin daha fazla incinmemeniz için ayrılma 
yönünde yani egonuzun lehine karar vermesine 
rağmen, hala içinizdeki bağımlılık ve sahiplenme 
güdüsü teşevvüştedir… Devam edeyim mi, 
etmemeyim mi ve varlık ciddi bir bunalım ve 
teşevvüş halindedir yani neyi seçeceğini bilemez 
haldedir... Çünkü bu noktada en büyük yardım 
yine düşünce mekanizmasından gelir... Düşünce 
mekanizması ne yapar..? Derhal sizin o 
bağımlılık kurduğunuz kişi hakkındaki 
hafızınızdaki tüm hücrelerindeki olumlu yani 
tekrardan o ilişkiyi tesis etme yönündeki tüm 
birikimlerinizi revize eder, değiştirir... Bir de 
bakarsınız ki bu ayrılıktan sonra onun size o 
güne kadar hiç rahatsızlık vermediği hatta onay 
verdiğiniz birçok davranışını size ayrılma lehinde 
düşünce üreterek desteklemeye başlar... Yani 
zaten onun yürüyüşü de iyi değildi gibi düşünce 
avantaj verir… Şimdi hatırlıyorum bir sene önce 
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şöyle yapmıştı, saçı da iyi değildi, bana uygun 
değildi demeye başladığınızda bilin ki, yanlı 
düşünce sizin egonuzu, sizin daha önceki 
incinmelerinizin tekrar egonuzu ve nefsinizi 
zedelememesi için onun aleyhinde şiddetli 
takviye edici düşünceler üretmeye başladı… Ve 
bakarsınız bu düşünceler egonuzu besleyici, 
nefsinizi besleyici varlığınızın idamesini 
sağlayıcı fakat ilişkiden sizi alıkoyucu 
düşünceler silsilesi ile sizi destekler ve sonuçta 
ayrılığı tesis edersiniz... 

Bu mekanizmaları biz hep yaşarız, 
bilirsiniz, buna tevil mekanizmaları denir… 
Destekleyici yalan mekanizmaları denir… Ama 
çalışma tarzı böyle bir şeydir... Geçmiş 
deneyimlerdeki bilgiler öyle değişmez bir tarzda 
hıfz edilmiyor… Yani düşüncenin böylesine 
yanlı, kusurlu faaliyete girmesinden dolayı onlar 
değiştirilmeye başlanır ve bir süre sonra o insan 
Dünya’nın en kötü insanı olarak etrafa sizin 
tarafınızdan yayılmaya başlar... Sizin bir tür içine 
düşeceğiniz ciddi bir bunalımdan mümkün 
olduğu kadar az zararla sıyrılmanıza destek olan 
bir mekanizmadır bu… Ama ilişkileri zedeleyici, 
doğru ilişki kuramamanın getirdiği dezavantajları 
size getirici ve sizi insanlıktan çıkarıcı bir 
mekanizmadır... 

Bu tür kusurlu zihinleri temizlemek için 
çomak sokun diyor... Yani kontrol dışı beni 
yanılgılara sürükleyen, Rab’bin ilkeleri dışında 
ilişkisizliklere ve yanlış ilişkilere götüren bu tür 
mekanizmaları temizlemek için o zihnimizdeki 
tortuların, incinme tahribatlarının bir çomak 
sokularak karıştırılması lazım... Çomak nedir..? 
Tesirdir... Tesir nedir..? Bilgidir... Rab’bin her 
zerresi tesir ağları ile doludur ve her zerresi bilgi 
kümelerdir... Ve dolayısıyla bizim bilgiden başka 
hiçbir şey ile muhatap olmadığımızı, ne ile 
temas ediyorsak mutlaka bir tesir alış verişi 
olduğunu ve bunun da bir bilgi alışverişi 
olduğunun fikri çok önemli bir şuurluluk halidir... 
Yani bir tesir gelip benim kaba fiziki 
donanımlarımı etkileyici olmamalı, bir göz göze 
bakış bir tesirdir, bir gülümseme tesirdir, fiziki 
temasa gerek yoktur… Bütün bu tesirler Rab’bin 
her zerresinde olduğu gibi beni kuşatmıştır... 
Gören göz için etrafınız ayetlerle dolu derken bu 
tesirlerle dolu diyor... Bu tesirler niçin ayet; 
çünkü bu da bilgidir... Bir bakış, bir selam, yan 
yana geçerken surat asmak da bir bilgidir, her 
şey bilgidir... 

Nedir o zaman bizim için önemli olan..? 
Bu etrafımızı sarmış olan ve her an var olan bu 
tesir ve bilgi ağı içerinde bu tesrilerin benden bir 
cevap beklediği fikri çok önemlidir... Onun için 
tebligatta der ki; “Beşeriyetin işi seçimdir…” 
Çünkü bir tesir bana geldiğinde benden bir 
cevap bekliyor fikri çıktığı anda hangi cevabı 
vereceğim konusu bir seçime beni sürükler... 
Bana gülümseyerek selam veren bir kişi bana 
tesir yolluyor, bilgi yüklü ama benden almak 
istediği cevap acaba gülümseyerek karşılık mı 
vereyim, yoksa surat mı asayım, seçim ara 
skalaları da var... Bunların hemen taranması, 
seçilmesi ve ona göre bir tesir yollamak düşünce 
melekesi ile olur... Bu taramayı yapan düşünce, 
pürüzsüz, çöküntüsüz ve zedelenmeleri olmayan 
bir zihin üzerinde dolaşırsa, en doğru cevabı 
bize buldurur… Hele böyle bir zihin yani bütün 
zedelenmelerden, pürüzlerden, kirliliklerden 
arınık bir zihin aynı zamanda öyle bir 
mekanizmadan enformasyonu almaya başlar ki, 
o zaman beşeri düşüncenin bulamadıklarını da 
bulan bir varlık haline bizi getirir… Buna sezgisel 
kanal denir... 

Zihnin temizlenmesi çomak sokularak alt 
üst edilmesi bizim bir başka imkanlar dünyasına 
yönlendirir ki, buna, Rab’bin vicdan kanalına 
bağlanmak denir… Yaradan’ın sahasına geçiş 
denir... İşte o Yaradan’ın sahasına geçildiğinde 
bize gelen bir tesire o tesirin bizden beklediği en 
doğruya yakın cevabı işte o zaman bulabiliriz... 
Buna sezgi kanalı diyoruz... 

Bunun doğruluğu yanlışlığı sizin 
zihninizdeki incinmelerin meydana getirdiği 
deformasyonları düşüncenizi ne kadar etkilediği, 
yanlı düşünceler oluşturup oluşturmadığına 
bağlı, bunun da kararını verecek olan sizden 
başka kimse değildir... Ancak sizin ortaya 
kontrolsüz bir şeklide çıkarttığınız 
tezahürlerinizden dolayı bu konunun uzmanı bir 
kişi teşhis koyabilir... Sizin kararlarınızın ne 
kadar yanlı, ne kadar sağduyulu, ilkelere bağlı 
veya uzak olduğu ama tek karar verecek olan 
varlığın bizatihi kendisidir... Varlık bizzat buna 
hangi kararın doğru olduğuna doğru karar 
vermesi için de zihninin ne kadar kirli olup 
olmadığı konusunda da ciddi bir iç çalışma 
yapmış olması lazım... Çünkü bu konuda karar 
verme esnasında bir kirlilik varsa o size yine 
kararınızı yanıltıcı düşünce üretimleri yapacak... 
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Başımız çok dertte... Hz. İsa “Düşüncelerinizden 
de sorumlusunuz…” demiştir... 

Bütün öğretilerde vardır... En büyük 
başımıza dert, düşüncelerimizdir... İlk hareket 
düşünce ile başlar... Ben harekete dökmedim, 
fiiliyata dökmedim, sadece aklımdan geçti 
diyemeyiz biz... Böyle bir çalışmanın kalitesi 
buradadır… Biz, düşüncelerimizi dahi kontrol 
etmek durumunda olduğumuzu bunu yapmanın 
da çok güç olduğunu bile bile hamletmiş üstün 
varlıklarız... Sıra dışı... 

Rab’bin bizden istediğini yakalamanın tek 
yolu bağımlılıkları fark etmektir... Kurtulmak 
demedim… Çünkü bunlardan kurtulmak diye bir 
formül yok, teknik yok... Kimse söyleyemez... 
Bağımlılıkları fark etmek, kurtulmanın bizatihi 
kendisidir... Farkındalık... Farkındalık da bizim 
beşeri zihinlerimizin hemen onaylayabileceği 
kolay ben fark ediyorum gibi bir farkındalık 
değildir… Bu çok garip kozmik bir vakadır 
farkındalık hali... Çünkü biz uyumaya çok 
meyyal varlıklarız... Şuur seviyesinde bunu 
yaparız, zihinlerimiz çok kaypaktır, kayar… Üç 
tane tesir üst üste gelsin, biz bunun ikisini 
kaçırırız hatta ikisini kaçırırken üçüncüsünü hiç 
görmeyiz bile... Burada bir önceki cümleye biraz 
kafası takılan biri, bir sonraki cümleyi 
algılayamaz... Veya dışarıdan bir müzik sesi 
gelsin buradaki çalışmayı götüremeyiz… Çünkü 
çok zayıflatılmış algılama becerisi asgariye 
indirilmiş varlıklarız biz... 

Bulanıklığın allak bullaklığı; demek ki, 
bir tesirin, bir bilginin zihnimizi karıştırması 
lazım, allak bullak etmesi lazım… Gelin biz, 

zihnimizin temizliği yönünde bir adım atabilelim, 
bir başarı sağlayabilelim... 

Bulanıklığın allak bullaklığı, üzerinizde 
oluşturduğu titreşimin frekans yüksekliği, 
bulanıklık devreye girdiği anda yani zihnimize bir 
çomak sokulup da çökelmiş, dogmatik olarak 
kabullenilmiş, incinmişlikler, inançlar, toplum 
empozisyonları, ahlak kuralları, etik kurallar, 
koşullandırmalar, doğum anında başlayan 
doğduğumuz toplumun etki alanı bizi öylesine 
zihin kirliliğine sevk eder ki, buna insanlıktan 
çıkma da diyebilirsiniz... Demek ki, ana 
rahminden çıkan her varlık, insanlıktan çıkmak 
mukadderindedir denebilir... Bunu dramatize 
ettiğimi düşünenler olabilir, netice de doğuyoruz 
tabii ki Dünya koşulları gereği kızacağız, zihin 
kirliliği de olacak, yanlı düşünce de olacak… 
Tabii ki olacak ama bütün bunları 
deneyimlemek, olmaması gerekenleri idrakten 
olması gereken idrake bizi götürücü yorucu bir 
yol... Çünkü biz, olmaması gerekenlerin ne 
olduğunu daha denemeden bilgisini alırsak, çok 
ucuza ilerlemiş oluruz… Faturası düşük 
ilerlemedir bunun adı... Çünkü düşünün ki, kaba 
eprövler, hadiseler, olaylar, felaketler, sıkıntılar, 
ıstıraplar bizi bu söylediğimiz noktaya sevk 
etmek amacı ile gelir... Bütün o ağır faturalı 
gidişat şekliden, kolay bir gidişat şekline biz niçin 
dönüştürmeyelim ki kendimizi... O manada bir 
an önce bu bilgilerle kendi içimizde bir cehitle 
eprövsüz bir yürüyüş… Buna Rab’bin ikazına, 
dürtüsüne mahal kalmayan yürüyüş şekline 
girmek denir... 

(Devam.Edecek) 

 

-------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (36) ------------------------------ 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Başka nedenler aramak, hemen geri 
realitelerin Yaradan ile ilişki anlayışlarını 
devreye sokar ki; cezalandırmak, öfke, 
Yaradan’ın kini, nefreti gibi bazı vasıflar, 
hepsinin üzerine çarpı çekin... Yaradan da öfke 
olmaz, ceza olmaz, can acıtma olmaz, intikam 
olmaz… Her şey, kendi sistemi, önceden 
konmuş yasalar ve mekanizmal sistemler 
dâhilinde devam eder... Bakınız, bizim Rab ile 
olan, Yaradan ile olan ilişkimiz, sadece O’nun 
koyduğu mekanizmalar ve sistemler 
dâhilindedir... Rab ile kimse temas edemez... 
Niçin temas edemez..? Zaten o benim dışımda 

bir şey değil ki, ben onun ile temas edeyim... 
Zaten benim var oluşumun hakikati, onun ile 
benim birliğimin ifadesidir... Benim karşımda bir 
unsur değil ki ben onunla temas edeyim, zaten 
içindeyim... İçinde olduğumu hissetmem eğer 
Yaradan ile temas manasını taşıyorsa, buna 
okey... İçinde olduğumuz mekanizmanın 
dâhilinde olduğumu, Yaradan’ın sınırlarının 
dışında olup da onun ile kavuşma veya temas 
içerisinde olmadığımın kabulü ise, Yaradan ile 
temas yani irtibat manası taşır… 
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Siz kimseden bir şey talep 

etmiyorsunuz… Bizim barikatlarımız bunlar 
işte… Onun için geçen sefer bir tebliğ paylaştık, 
devre sonundaki barikatlarımız… En büyük 
barikatlarımız inançlarımız... En büyük dinsel 
yaklaşımlarımız ve anlayışlarımız, bunları 
bırakmalıyız artık... Şimdi dinsizliğe mi teşvik bu, 
inançsızlığa mı..? Hayır, tam tersi gerçek dini, 
gerçek imanı bulmak… İslam ise, gerçek İslam’ı, 
Hıristiyanlıksa, gerçek Hıristiyanlığı tezahür 
ettirebilmemiz için mutlaka içimizdeki tahakküm 
eden Tanrı anlayışlarımızdan kurtulmamız 
lazım... 

Bütün tahakküm eden ilah 
anlayışlarından kurtulmamız lazım... Yani ne 
demektir bu, La İlahe İllallahı kavrayıp, idrak 
etmemiz lazım, başka bir şey değil... La İlahe 
İllallah, sadece İslam’a ait bir kavram, İslam’a ait 
bir bilgi değildir... Yalnızca Müslümanlıkla, İslam 
ile ilişkili değildir... Tek olan bir unsur vardır, 
Yaradan, ben bunu idrak etmem için 
Hıristiyanlığı araç olarak kullanabilirim, İslam’ı 
kullanabilirim, Budizm’i kullanabilirim, hangisi 
beni o tepedeki Allah denilen yüce İlah’a, 
götürüyorsa, o aracı kullanırım… Yani nedir..? 
Bir yaradan unsur, ismi önemli değil, isterseniz 
hiçbir şey demeyin... Bu Yaradan unsurun La 
ilahe illallah kavramını idrak edebiliyorsan, iş 
tamamdır… 

Bütün bunlar, o hedefe çekmek için birer 
araç... Ne gibi..? Şimdi öğretmen olmak için 
öğretmen olmanın eğitimini görmek lazım... Bu 
dünyasal bir kabuldür... Ama adam öylesine 
pedagog, öylesine psikolog, öylesine bir 
öğretmenlik vasfında ki, kardeşim senin 
öğretmenlik okulundan geçmene gerek yok, 
gel... Çünkü niye, öğretmenlik, öğretmen 
yetiştiren okul bir araçtır... Amaç nedir..? İyi bir 
pedagog, sosyolog, psikolog, erdemlilik vasfı 
içerisinde öğrencilere en üst seviyeli bir eğitimi 
bütün ustalıkla sunmak ise, senin öğretmen 
okulundan mezun olman gerekmeyebilir gibi 
düşünün... Mesela ne gibi çocuk yedi yaşına 
gelmiş, ilkokula yazılacak bir imtihana giriyor, 
ortaokul seviyesinde bir bilgi ve zekâya sahip... 
Buna hemen senin ilkokula gitmene gerek yok, 
geç... Orta birinci sınıf, ortaokula geç diyorlar... 
Çocuk orta birden başlıyor... Şimdi diyebilir misin 
ki sen, kardeşim yok çarpılırsın ha, ilkokula 
gireceksin, birinci, ikinci, dördüncü vs. nohutları 

sayacaksın, saymayı öğreneceksin... Adam 
sayıyor... 

İlkokul eğer dinse, bunun insanlara 
yaşatılması ve oradan geçirilmesi ortaokula 
hazırlık amacını güdüyorsa, adam ortaokula 
hazır gelmiş, senin o din denilen ilkokul 
misalinde olduğu gibi o kesimi atlamak mümkün, 
niye mümkün olmasın... Bu söylediğimin aksini 
düşünenler, dini araç değil, amaç edinenlerdir... 

Din dönemi kapanmıştır ifadesini birçok 
insan yanlış kullanıyor… Dine halel getiriyor… 
Şimdi ilkokuldan muaf tutulan bu çocuk 
yüzünden ilkokul kaldırılmalı mı..? İlkokul 
gereksiz diye bir genelleme yapılabilir mi..? 
Hayır, o ilkokulda binlerce öğrencinin ihtiyacı 
vardır, okuyacaktır... Biri, üçü, beşi onu atladı 
diye ilkokula halel getirmek, onu yok saymak, 
artık ilkokul dönemi kapanmıştır diyebilir miyiz..? 
Denemez, ilkokul o atlayan ve ortaokuldan 
başlama liyakatini, becerisini ve gelişimini 
gösteren çocuk için ancak geçersizdir... Ama 
herkes öyle değil, o azınlık... Onun için, üç beş 
tane azınlık için, bütün dinlerin özünü görüp de, 
ben din ayırımı değil, özdeki birliği görüyorum 
diyen bir insan kalkıp da dinler dönemi 
kapanmıştır derken, bütün ahengi bozar... Bir 
tebliğde buna benzer bir ifade var, diyor ki, 
çeşitli realitelerden söz ediyor ve o realiteye 
hizmet eden kurumlardan vs., 

“İçinizden biri çıkıp da bu kapılardan 
birini kapatacak olsa bütün ahengi bozar ki, 
çok büyük sorumluluktur…” diyor... 

Dejenere olmuştur, tartışırız, o ayrı konu 
ama dinlerin maksat ve mahiyetine, hizmet ettiği 
realitelere gözümüzü çevirdiğimizde, onların ne 
kadar lüzumlu olduğunu görürüz... Hala vazifeyi 
anlatıyor... 

Şimdi, buraya şema çizmek istiyorum... 
Bir insan, bir de burada beşeri varlık var... Böyle 
iki insan dünya realite sistemi içerisinde, bunu 
da çok iyi anlatmamız lazım, bizim realite 
basamakları asla klasik spiritüalizmin ortaya 
koyduğu realite basamakları değildir... Onları 
önümüzdeki sezon daha derin anlamaya 
çalışacağız... O dünya yedili sistem denilen farklı 
bir unsur... 

Şimdi bakınız bu iki insan yeryüzünde 
yaşarken, hem enkarne olurken üstlendikleri çok 
özel kişilik özellikleriyle, hem de sonradan 
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kendilerine yüklenen fikirler, ideolojiler, inanç, 
duygular, alışkanlıklar, cinsellik vs. ile böyle bir 
örtüler dizisi olacak... Hem gelirken kendilerine 
özel asıl kimliği olan kişilik özellikleri, örtüleri ile 
gelmişken, bunun içinde kinik tip olabilir, idealist 
olabilir, Spiritüalist olabilir vs. şimdi bu varlık 
böylesine örtüler ile gelmiş... Doğduktan sonra 
ise, örtündüğü, zihin bedeninde, akıl bedeninde, 
fikirler, ideolojiler, sabit fikirlik, idefiksler... Duygu 
seviyesinde inançlar, zaaflar, duygu hezeyanları, 
sevdiğini zannederek aslında bir sürü hezeyan 
içerisinde olmaları, alışkanlıklar gibi mutlaka 
birçok örtüler giyiyor... Örtü giymeden 
enkarnasyonun asıl orijinal kimliği ile hayatını 
devam ettirmesi mümkün değil... Kim yüklüyor 
bunları..? 

Bir kere en başta, doğar doğmaz doktor 
yüklüyor, artı hemşire yüklüyor... Doktor; 
ayaklarından tutuyor, ağlamaya başlıyor, müjde 
oğlunuz oldu diyor... Hadi bak başbakan geliyor, 
öyle abartırlar ya... Veya iş adamı geliyor, ben 
bunu iş adamı gibi gördüm veya mebus olacak 
diyor... O an etiketi yapıştırıyor... Çocuk bunu 
duyuyor mu, duymuyor ama hemen orada ailede 
bir doktor imajı başlıyor, bu avukat olacak imajı 
vs. poposuna tokadı yer yemez doktor, hemşire 
bunu yüklüyor... Arkadan bu çocuk hemen 
ailenin içerisine giriyor, nasıl giriyor ailenin 
içine..? İki gün hastanede kalıyor, ondan sonra 
eve geliyor... Bir bakıyorsun aile özellikleri 
çocuğu hemen kapsamaya, sarmaya başlıyor... 

Örf, adet, gelenekler, ailenin ahlak 
kuralları, ailenin ıvır zıvırı, vs… Kimi aile var 
erkek çocuk daha yürümeye başlıyor, aile fertleri 
toplanıyorlar, hadi gel bakalım şu şeyini çıkart 
da göster abilerine... Çocuğun cinsel organını 
çıkarttırıyorlar, daha küçücük, bunlar toplum 
içinde yok mu..? Bir de bakıyorsunuz daha yeni 
yürümeye başlamış, indiriyor donunu herkese 
gösteriyor... Çocuk ne oluyor dikkat ediniz... O 
çocuğa böylesine ileride problem olacak bir etik 
mevzu yani toplumla uyumunu bozacak bir etik 
mevzu orada aşılamaya başlıyorlar... 

Benim oğlumun bir arkadaşı vardı, aynı 
sitede komşuyuz, babası on ikinci doğum 
gününde altın kaplamalı tabanca hediye etti... 
Ve sonra babası vuruldu, şimdi oradan kaçtılar, 
gittiler, saklanıyorlar... Şimdi bu çocuğun 
ailesinin getirdiği çok spesifik örtüleri... Bu 
örtüleri yükleyen, aynı ortamın, toplumun, ailenin 
vs. arasında kalite farkı var... 

Şimdi bu varlık, böyle yüklendi, öteki 
şöyle yüklendi... Bundan daha şanslı olan 
varlıklar da var, şans değil tabi, planlı programlı 
geldi, enkarnasyon alanını daha farklı yaptı... 
Şimdi, bunun da hamulesinde getirdiği bilgi var, 
fakat bu yüklenen etiketler, yükler, kabuklar ve 
zırhlar, sahte kişilikler, gururlar, kibirler, 
empozisyonlar, sen şöyle adamsın, sen böyle 
adamsın... Öyle bir hale getirdi ki, bunun 
getirdiği bilgiyi açığa çıkartması mümkün değil... 
Öbürününki biraz daha mümkün... Bir tane daha 
var, o daha şanslı, getirdiği bilgiyi açığa 
çıkartacak, kullanacak, tekrardan iki numarayı 
yapacak yani... Üç numaradan, dört numaraya 
yeni idrakler elde edecek... 

Şimdi yukarısı ne yapıyor biliyor 
musunuz..? Bir de bakıyor ki, buna ulaşmak 
mümkün değil, buna ulaşmak biraz mümkün, bir 
tanesi var ki ulaşılır diyelim… Burada da 
tertemiz ulaşılır birisi var, daha ince kabuklu... 
Mutlaka ulaşmalı buna yani bu varlıkların 
temsilcisi olduğu ruhsal idari mekanizmanın 
hangi seviyesi ise, buna mutlaka ulaşmalı... 
Nasıl ulaşmalı..? Bilgisini açığa çıkartıp da, 
deneyimleri onunla yapıp, yeni deneyim 
sonuçlarını yukarıya yollamalı... Bunun 
taahhüdü var oraya... Sonsuzda bir nokta ama 
bu hiyerarşik kademeleri olabilir... Bu bunun 
temsilcisi, daha alttaki bunun… Ruhsal İdari 
Mekanizma’ya bunun da taahhüdü var, bunun 
da hepsinin... Nedir taahhütleri..? 

Ben enkarne olurken götürdüğüm bilgimi, 
bir fanus şeklinde götürdüğüm ışığımı, bu 
enkarnasyonun planladığım örtüler ile özellikler 
ile açığa çıkartıp, bu özellikler ile kullanacağım 
bilgiyi, bu özelliklerde kullandığım o bilginin yeni 
ürettiğim bilgilerini sana yollayacağım... Taahhüt 
bu... Yani ne yapacağım..? Getirdiğim bilgiyi 
burada kullanacağım, yepyeni bir bilgi olarak 
sana ileteceğim, yukarısı bunu bekliyor bizden... 
Bu beklentisini biz aşağıdaki kabuklar ile 
tamamen unutunca, bize ulaşmak istiyor... İşte 
bu seviyede varlık, aslında epröv çağırıyor... 
Kendi beşeri şuuruyla farkında değil, üst şuur, 
hatta buraya kadar varan skalatik bir yapı 
içerisinde diyor ki, “Benim bir bilgiyi açığa 
çıkartmam lazım, yapamıyorum, edemiyorum...” 
deyince bilgi enerjisi ona diyor ki, “ Dur, senin 
bunu yapman için benim sana bir operasyon 
düzenlemem lazım… Bilgi, eprövü hazırlıyor... 
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Ruhsal İdari Mekanizma aynı kaynak 

olmak üzere geliyor, buna sezgisel kanaldan, 
düşey alım dediğimiz tarzı ile bir sezgi, bir içe 
doğuş, vahiy mekanizması ile bilgiyi 
hatırlatıyor... Buna geliyor, bakıyor ki bu alacak 
durumda değil, yataylaştırıyor ama daha bir ince 
eprövler ile... Mesela beşer ile beşeri 
karşılaştırıyor, bir kitap ile karşılaştırıyor, 
okutuyor vs. daha henüz can yakmadan 
deniyor... Fakat bu ince tesiri bu adamın direkt 
zihni ve içsel yönde aldığı bilgiyi buna verse 
alamayacak ne yapıyor, biraz daha 
yataylaştırıyor, kabalaştırıyor... Beşer ile beşeri 
vesile kılıyor, kitabı vs. Şimdi bakın aynı şey, 
buna geliyor, buradan bir yokluyor imkân yok, 
adama bir sezgiyi vermek, adama ruhsallıktan 
ince bazlı bir mesaj vermek imkânsız... Çünkü 
bu adam bu kabuklar içerisinde ruhsallık diye bir 
şey tanımıyor ki... Tamamen ilişkiyi koparmış, 
ruhsal âlem diye bir şey yok... Takır takır Dünya 
adamı olmuş... Ne yapıyor, buradan temas 
etmeyi beceremeyince, mutlaka ulaşmak üzere 
geliyor, yatay imkânları kullanarak varlığa daha 
şiddetli, daha etkili, daha kaba bir tesir... İşte 
tahakküm de, tahkir de buna bağlı... 

Burada maksat aynı, maksat birliği var… 
Burada hedef birliği var... Ya A varlığı, ya B 
varlığı, ya da C varlığı hedeftir... Şaşmaz bu 
hedef, şimdi yalnız, bunun kabuklarından dolayı 
bu tesiri alamamasından dolayı, bu adamın 
özelliğinden dolayı, bu tesir, şiddetlenmek 
zorunda ki, bu kabuğu kırabilsin, yoksa 
kıramaz... Kırmak içinde şiddetini arttırıyor... 
Şiddetini arttırınca bu kabukların şuradan 
çatlatılması ıstırabı oluşturuyor... Istırap, acı, 
hoşa gitmeyen elem, keder... Şimdi, bu acı, 
ıstırap, elem, keder, bu tesirin ne maksadında 
var, ne niteliğinde var... Varlığın kabuğunun 
sertliğinden kaynaklanıyor...  

Bu çok önemli bir husus, yani Yaradan’ın 
yolladığı bir tesir, aslında acıtıcı bir tesir 
değildir... Acı duyman, kabalaşmış ve ancak 
kırabildiği ve kırarken de kalın olmasından 
dolayı acı veren bir hususun sende olmasından 
dolayı... Dolayısıyla da varlık ister böyle kabuklu 
olsun, ister daha az kabuklu, ister hiç kabuksuz 
olsun mutlaka bu alanda yani Dünya 
enkarnasyonu esnasında bilgiyi talep eder... 
Gayri şuuru ile talep eder, bu şuuru ile hiç de 
haberi yoktur ama üst şuuru ile bilgi onu mutlaka 
bulmak ister... Yani açıkçası, burası ister onun 

bilgiyi bulmasını, üst şuuru, Ruhsal İdari 
Mekanizma diyebiliriz ona... 

Varlığın mutlaka gitmesi gereken 
istikamete sevk edici ve o enkarnasyonun 
maksadını oluşturucu bilgiyi varlık da ister… Ve 
bilgi enerjisi eprövü hazırlar, buna çok ince bir 
tesir ile gelir, buna daha az kabalıkta, buna çok 
kabalıkta tesir ile gelir... Bunun canı hiç yanmaz, 
bilakis sevinç, huzur ve mutluluk içerisinde 
dürtüsüz ve ikazsız bir gidişin yolcusudur... Hiç 
acı çekmez, çünkü açık ve pırıl pırıl olduğu için 
her attığı adım zaten yukarının at dediğidir... 

Yaradan şuur ile, beşeri şuur tam 
kombine çalışır... Haber alış verişi vardır… 
İnternet ağı kurulmuştur... Aşağıda canım şunu 
mu istedi diye bir sezgi geliyor, yukarının zaten 
yap dediği o... O’nun sezgisi o... O tam Rab’bin 
git dediği yönde gider… Yaradan’ın tam 
muradına uygun giden bir varlıktır... Acı 
çekmesine hiç gerek yok, dediniz ya hiç acı 
çekmeden, ıstırap çekmeden bir yaşam mümkün 
müdür..? Mümkündür... Küçücük bir sırrı var, 
kendini bilmek, kendini tanımak... Yani insan-ı 
kâmil olmak, takva sahibi olmak... 

Böylesine samimi ve saf dua içinde olan 
bir insan fazla kabukları olmasa da, zaman 
enerjisini yoğunlaştırarak, çünkü bu seyreltik 
zaman içine yayıldığında gelen eprövler çok acılı 
olmayabilir, zamana yayıldığında yani bilgi daha 
geniş bir zaman içerisinde alınabilir... Dolayısıyla 
da çok ıstıraplı olmayabilir, daha ortalama bir 
ıstırapla varlığa kendisini gösterebilir... Ama 
böylesine samimi bir talebi, yüksek şuur talep 
eder… Ama beşeri şuura da bu kadar 
samimiyetin inmesi belki de zaman enerjisinin 
süratlendirip, ne var, ne yok son kalıntıları da 
kazımak şeklinde olduğunda da bu sefer aşırı bir 
ıstıraba sebep olabilir... 

Şimdi, buradaki üçlü kabuğu düşünün, 
eğer Sevgi hanımın söylediği gibi bir tedriç 
yasası yani yavaş yavaş, zaman enerjisinin 
seyreltik olduğu bir epröv mekanizmasına maruz 
kalsak ki devre sonunda önceleri böyledir… 
Mesela bir tesir gelir en dıştaki kabuğu çatlatır, 
en içteki kabuğa dokunmaz... Bunun acısı çok 
az, hatta belki de önemsenmeyecek kadar 
geçici, telafi edici olur... Önce birinci kabuk 
çatlatılır, ondan bir süre sonra bir tesir daha 
gelir, ikinci kabuğu çatlatır... Yani tedriç 
yasasına tabi olarak varlık çok fazla şok, tahkir 
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ve tahakküm altına düşmeden kabuklarını 
azaltabilir… Ama belki bir enkarnasyonda 
randıman o kadar fazla olmaz... Şimdi bir devre 
sonu itibari ile çok yoğun, çok şiddetli tesirlerin 
muhatabıyız... Kalın kabuklunun duymayacağı 
acıyı, ince kabuklu duyabilir... 

“Silkeleneniniz ve silkelenmenize 
müsaade ediniz...” 

Bakınız ikisi arasında çok ilginç bir şey 
var... Müsaade etmek, silkelenmeye onay 
vermek ve silkelenmeye boyun eğmek ve benim 
tamam böyle bir ihtiyacım var, buyurun demek 
çok önemli bir gelişim atağıdır... Sizin duanızda 
bana onu çağrıştırıyor… Bunun karşılığında da 
can acıtıcı neticeler alıyorsanız, biliniz ki, 
şunların mevcudiyetidir canınızı yakan... Bu ana 
fikirde mutlaka buluşmamız lazım... Canımızın 
acıdığı nokta, gelen tesirin şiddetlenmesine 
sebep olan kabuklarımızdır, reddedişlerimizdir, 
gelen tesir değildir... Kabuklarımızın kalınlığıdır, 
eğer biz o kabuklarımızı mümkün olabilse de bir 
anda inceltebilsek canımızı acıtmaz... 

Şimdi, söylediğiniz şu manada doğru, 
yani alt şuurda, beşeri şuurda yapılan taleplerin, 
üst şuurda gerçek ihtiyacı karşılayıp, 
karşılamadığı yani onunla çakışıp çakışmadığı 
çok önemlidir... Siz burada birçok beddua 
edebilirsiniz birileri için, kendiniz içinde birçok 
epröv çağırıcı talepte de bulunabilirsiniz... Eğer 
bu üst şuurunuzun gerçek ihtiyaç tespitlerinin 
dışında yanılgı şeklinde, bir beşeri zaafın 
getirdiği bir sonuçsa asla netice alamazsınız... 
Mustafa Bey diyor ki, ben böyle bir talepte 
bulundum, var sayıyor ve bu üst şuur tarafından 
da onay gördü ki epröv yağıyor ve canım da 
acıyor… İşte buna aslında tekâmülün belirli 
seviyesinde, tasavvuf ve sufi öğretilerinde 
maksatlı ıstırap denir... Varlık orada hem belayı 
çağırır, hem de belayı bizatihi muhatap kılar 
kendine... Maksatlı ıstıraptır bu, gelişime 
hamledici çok ciddi bir eğitim, gelişim 
deneyimidir bu... 

Bu çok önemlidir, budur, kıyamete 
hazırlık, kendini bilmektir... Bakınız, bizim 
kabullenmekte zorlandığımız elastikiyet 
göstermekte zorlandığımız, noktalar bizim 
kırılganlığımızı gösterir ki, bizim kırılmamız can 
acıtmalar şeklinde, can acıma şeklinde meydana 
gelir... Mesela vicdan azabı, vicdan azap 
çekmez, mümkün değildir… Azabı çeken vicdani 
bir tesirin temas ettiği kabuklarımızdır... Vicdani 
bir tesirin temas ettiği egolarımızdır, 
kabullerimizdir, elastikiyetsizliğimizdir acıyı 
çeken... 

Mesela bakınız bizim Merkez Yüce Plan 
tebliğlerinde şöyle bir ifade var: 

(Devam edecek) 

--------------------------------- SEVGİLİ QUAN-YİN DİYOR Kİ; --------------------------------
“Şefkat, bir duygu değildir…” 

“Şefkat, enerjidir…” 
“Şefkat, tedavi eder…” 

“Şefkat, onarır, yeniler…” 
“Şefkat ışığının değdiği her şey canlanır, 

hayat bulur…” 
“Şefkat, Sevgi’nin ışığıdır…” 

 

Sevgili Quan-Yin’in 8. Celsesine ait bu 
ifadeleri, bizleri Şefkat kavramının derinlerine 
inmeye, bu konuda tefekkür etmeye 
yönlendiriyor… Kuşkusuz, burada bahsedilen 
Şefkat, enerji olan Şefkat, bizlerin hayat 
içerisinde kullandığımız ‘şefkat’ sözcüğü ile aynı 
anlamı taşımıyor, onun çok daha ötesine 
geçiyor… 

“Şefkat, Bir Duygu Değildir…” 
“Şefkat, Enerjidir…” 

Bizler, insanlık olarak, aslında bir duygu 
olmayan, bir enerji olan Şefkati bin yıllardır 
‘duygu’ olarak deneyimledik… İçimizde acıma ya 
da ‘merhamet’ diye tanımladığımız duyguları 

(QY Celse: 008) 
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uyandıran herkese karşı ‘şefkat’ duyduğumuzu 
ve kendimizce de onun içinde bulunduğu durumu 
hafifletmek için ona ‘şefkat’ gösterdiğimizi 
zannettik… Karşılığında o anlık bir rahatlamayla 
ve MYP tebliğlerinde bahsedildiği üzere 
‘pansuman’ niteliğinde sonuçlarla karşılaştık… 
Uzun vadede, duygusal yaklaşarak çözmeye 
çalıştığımız hiçbir şeyin olumlu sonuç vermediğini 
mutlaka görmüşüzdür… Göremesek de bu, 
görmekten kaçtığımız için olmuştur… MYP 
Celselerinde ise insanlığa akıtılan bu bilginin 
‘pansuman değil, tedavi niteliğinde’ olduğu 
söylenmiştir… 

Sevgili Quan-Yin de;  

“Şefkat, tedavi eder…” 
“Şefkat, onarır, yeniler…” 

“Şefkat ışığının değdiği her şey canlanır, 
hayat bulur…” 

“Şefkat, Sevgi’nin ışığıdır…” diyor. 

Bizim şefkat zannettiğimiz duygunun ışığı 
var mı..? Değdiği her şey canlanıyor mu..? Hayat 
buluyor mu..? Etrafımızdaki şefkat duyduğumuzu 
sandığımız insanlara onarıcı, canlandırıcı, hayat 
verici, yenileyici bir tesir yayabiliyor muyuz..? 

Duygusal olarak göstermeye çalıştığımız 
şefkat, bir süre sonra bizi tüketiyor ve bıkkınlığa 
kadar sürüklüyor… Şikâyet ile son bulan, 
tükenmişlikle bizleri güçsüz bırakan bir 
duygusallık içinde ilişkilerimizi iyi bir şekilde 
yürütmeye çabalıyoruz… 

Oysa Sevgili Quan-Yin; “Şefkat, Sevgi’nin 
ışığıdır…” bilgisinin ardından; 

“Sevgi, iner, kapsar, derinleşir, genişletir, 
besler, en büyük güçlükleri aşarak karşısında 

hiçbir engel tanımadan ilerler…” 
“Onun önünde hiçbir şey duramaz, 

dayanamaz, eritir…” diyor. 

Eğer sevgimiz sonlu ise, önünde engeller 
görüyorsa, duruyorsa, derinleşemiyorsa, Sevgili 
Quan-Yin’in bahsettiği hakiki Sevgi titreşimlerinde 
değildir… Burada Quan-Yin; bilgilerinin temeli 
olan Üç İlahi Kavramı hatırlıyoruz: ‘İlahi Sevgi’, 
‘İlahi Bilgelik’ ve ‘İlahi Güç’… Bu üç kavram 
birlikte var olan, birbirlerinin içinde olan 
kavramlardır… Quan-Yin; bir bilgisinde bunu 
şöyle açıklıyor: 

“Varlığınız, üç esasa dayalıdır…” 
“Birinci esas, Sevgi’dir…” 

“İkinci esas, Güç’tür…” 
“Üçüncü esas, Bilgi’dir…” 

“Sevgi’nin Güç’ü; Sevgi’nin Bilgi’si…” 
“Güç’ün Sevgi’si; Güç’ün Bilgi’si…” 

“Bilgi’nin Güç’ü; Bilgi’nin Sevgi’si…” 
“Birbirine sarılıdır…” (QY Celse:026) 

Dolayısıyla da İlahi Gücü hissetmeden, 
deneyimlemeden, ‘Sevgi’ den bahsetmek 
mümkün değildir… Sevgimiz tükeniyorsa, bizi 
yoruyorsa, karşımızdaki insana olan sevgimiz bir 
azalıyor bir artıyorsa, diğer bir deyişle Sevginin 
Gücü, ya da Gücün Sevgisi aktif değilse, o sevgi 
‘İlahi Sevgi’ değildir… Onun ışığı ve yaydığı da 
‘Şefkat’ değildir… 

Burada Sevgili Quan-Yin’in; bilgileri 
vasıtasıyla, bildiğimiz tüm kavramlarımızda, 
başta da Sevgi, Şefkat kavramlarımızda devrim 
yaratan bir anlayışı bizlere sunduğunu 
görmekteyiz… En mühimi de, bu bilgileri 
sunarken, en ince ayrıntısına kadar, ‘nasıl 
yapılacağını’ vererek, bilginin tüm açılımları ile 
birlikte sunar… Defalarca, tüm detayları ile 
‘Hayatın Ritmi ve Dansı’ kavramları kapsamında 
açıkladığı ‘ilişkileri’ bu celsede şu tavsiyelerle, 
Şefkat Işığı altında sunmaktadır: 

“Birbirinize dokunurken, yumuşak ve hassas 
olunuz…” 

“Dokunduğunuz şeyin çok kutsal ve nadide 
olduğunu hissediniz…” 

“Ona ancak Şefkat ile yaklaşabilirseniz, onun 
teninden içeriye ancak Şefkat’le 

akabilirsiniz…” 

İnsana verilen, yaratılmış olan her şeye 
verilen değer, ‘dokunduğumuz her ne ise’ onun 
çok kutsal ve nadide olduğu bilinci Yeni Çağ’a ve 
Yeni Çağ’ın insanına yaraşır olan zarafeti 
gösteriyor… İnsan olarak birbirimiz arasında 
kurduğumuz ilişki köprülerinde nasıl hassas ve 
saygılı yürümemiz gerektiğini anlatıyor… Ancak o 
takdirde her şeyi besleyen Şefkat ile temas 
ediyor olacağız… Ancak o Şefkat ile temas 
halindeysek, ‘seviyor’ olacağız… 

Sevgili Quan-Yin; bilgiyi, kâinat 
yasalarının nizamında, kâinat yasalarının 
yaşadığımız hayata indirilmesi yolunda 
sunuyor… 

“Şefkatle beslenirler bitkiler…” 
“Hayvanlar, Şefkat isterler…” 

“Bebekler, Şefkat’le büyürler…” 
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Hepimize bu rahmetle yıkanmak nasip olsun… “İnsanlar, birbirlerinden sadece Şefkat 

isterler…” 

Aslında bizi tek besleyen Şefkat’tir… Tüm 
yaradılışı büyüten, besleyen, doyuran Şefkat’tir… 
Doyumsuzluğumuzun tek sebebi o Şefkat’ten 
bihaber oluşumuzdandır… Sevgili QUAN-YIN; bu 
nedenle çok önemli bir Bilgi Kaynağı, çok elzem 
bir Enerji’dir… 

Tanrı’nın Öz Bilgisi, Şefkati ve 
Merhameti olan Quan-Yin sizinle olsun… 

 

Yalnızca Şefkat’le ve Sevgi ile yaşamanın ne 
demek olduğunu bizlere anlatan Sevgili Quan-

Yin’in ışığı ile her an yıkanmak dileğiyle… 

Her Zaman Kaya Gibi Sükûnet İçinde ve 
Tamamıyla Merkezlenmiş Olabilmek 

Dileğiyle… 

Dönem itibarıyla girdiğimiz süreçte, bizleri 
salimen Sevgi kıyısına taşıyacak olan QUAN-
YIN’dir… Çağlar boyunca insanlığa hizmet 
vermiş olan bu Işın, Devre Sonunda da 
mükemmelen vazifesini yapmaktadır… 

Şefkat, Huzur ve Sevgi’nin Varlıklarımızı 
Doldurması Dileklerimizle… 

İnsanlığı, bulunduğu durumun içinden 
çıkartacak olan tek şey SEVGİ’dir… Sevgi’nin 
hakiki Bilgi’sidir… 

 

 

 
BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 

REİKİ 

 

I.ve II.Derece İnisiyasyonu 

 

Bu ay üç arkadaşımız Reiki 1.Dereceye 
uyumlandı. 21 gün sonra, arınmasını 
tamamlamış olacak ve Reiki 2.Derece 
inisiyasyonunu ve öğretisini almaya hak 
kazanacaklar… Üç arkadaşımız da Reiki 
2.Derece inisiyasyonu alarak on binlerce kişiden 
oluşan Reiki Ailemize katılmış oldular… 

Reiki’nin Beş Prensibi: 

 

BUGÜN, BANA VERİLEN BÜTÜN NİMETLER 
İÇİN ŞÜKREDİYORUM… 

  
BUGÜN, HİÇBİR ŞEY İÇİN ENDİŞE 

ETMİYORUM… QUAN-YİN / MAGNIFIED HEALING® 
İNİSİYASYONU   

BUGÜN, HİÇBİR ŞEYE KIZMIYORUM… 
  

BUGÜN, DÜRÜSTÜM… Bu ay, bir arkadaşımız Quan-Yin 
Magnified Healing tekniğini öğrenerek 
ülkemizdeki ‘Barış ve Sevgi ordusuna’ katılmış 
oldu… 

 
BUGÜN, BÜTÜN VARLIKLARA KARŞI NAZİK 

VE SAYGILIYIM… 

 
Yeryüzüne inen Sevgi, Şefkat ve 

Merhamet’in Annesi olan Quan Yin’in 
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MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999
hayatlarına en yüksek ışığı getireceğini 
biliyoruz… 

Önümüzdeki sayılarımızda sizlerle, yeni 
uyumlanan olan bu dostlarımızın deneyimlerini 
paylaşacağız… 

 

 
MUCİZE TAŞ ARAGONİT® 

SEMİNERİ 
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MUCİZE TAŞ ARAGONİT İLE TANIŞMAK 
İSTER MİSİNİZ? 

İnsanlık tarihinin en eski 
yardımcılarından olan mucize Taş Aragonit, 
Merkez Bilgi Alanı Vakfı tarafından altı yıldır 
ihtiyacı olanların hizmetine sunulmuştur… Şu 

yapılan uyumlamaya katılmış olan 5000 kişinin 
boynunda taşıdığı Aragonit her gün hepimizi 
mucizeleri ile şaşırtmaktadır… En basit 
sorunlarımızdan en ağır hastalıklarımıza kadar 
bizlere yardımcı olan Aragonit ile mutlaka 
tanışmalısınız… 

Aragonit 

anda Dünya’da sadece vakfımız bünyesinde 

taşından, Depresyon, 
Panika

kişi daha Sevgi Ersoy’dan 
Aragon

.aragonitmucizesi.com

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

Bu ay on 
it inisiyasyonu alarak Aragonit ışık varlığı 

ile tanıştılar… Aragonit Işık varlığının hayatlarını 
aydınlatması dileğiyle… 

Detaylı bilgi için: www  

Kurslar ile ilgili program tarihlerini 
telefon y . 

 

olu ile vakfımızdan öğrenebilirsiniz

 

 

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


