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

Yenidendoğuş süreci ile Dünya’nın 
maddi hayatına dalarız ve bu hayat bizi öylesine 
cezbederki, kaba seviyede verdiği ıstırapları bile 
seve seve kabulleniriz... Büyük bir hırsla, Dünya 
maddesini toplama yarışına gireriz… En fazla 
benim param olsun, hep bana versinler ki, ben 
de vereyim... Ama bir noktadan sonra insan 
topladığı bu Dünya yükünün, sırtında ne büyük 
bir ağırlık yaptığını anlamaya başlar... Tekrar 
tekrar yenidendoğuşlar, er veya geç, insanı bu 
anlayışa getirir... İşte insan bu noktaya geldikten 
sonradır ki, kendisini uyandıracak çan seslerini 
duymaya başlamış demektir... İsrafil’in Sur’u 
üflemesi budur... 

Ne var ki; elinden oyuncağı alınan çocuk 
nasıl ağlarsa, menfi imajinasyonlardan, 
özdeşleşmelerden, bencillikten vazgeçip, makul 
vicdan tatbikatları yapma çabasını gösteren 
insan da için için ağlar... Çünkü bu hayali olan 
ve ruhun yapısında bulunmayan seraba, öyle 
bağlanmıştır ki, terk etmesi gerektiğini bildiği 
halde, terk güç gelir... Ama hiç şüphesiz ki, 
böyle yüksek seviyeli çabanın sonucu olarak, o 
varlık bir aydınlığa çıkacaktır... Çünkü doğadaki 
her yeni doğum ıstıraplı oluyor... 

Ezel ve ebed dediğimiz belli iki nokta 
arasındaki Dünya hayatımız, aslında tektir... 
Ama bu Dünya hayatı, sayısız hayatların 
oluşturduğu tek bir bütündür... Bu Dünya 
hayatımızın her anında karşılaştığımız hadiseler, 
mutluluk ve ıstıraplar, İlahi Adalet’in tam ve 
noksansız tecellisidir... Ebediyet yanında, iki 
küçük çizgi arasındaki Dünya hayatımızı 
inceleyerek sonuçlar çıkarmaya kalkarsak, 
öncekileri ve sonrakileri göz önüne 
almadığımızdan dolayı büyük yanılgılara 
düşeriz... Bizim sonuçlarımız bize göredir (izafi) 
ve onları genelleştirmek hakkına sahip değiliz... 

Bizlerin gerek bedenen, gerek manen 
katlandığımız ıstıraplar veya mutluluklar, ceza 

ya da mükâfat olsun diye tanzim edilmemiştir... 
Hepsi tatbikat yapmamız ve bilgi edinmemiz 
içindir... Varlıklar, bir evvelki hayatlarında ruhi 
melekelerini ve kabiliyetlerini geliştirme 
hususunda, tamamlayamadıkları 
başaramadıkları ve eksik bıraktıkları tecrübe ve 
görgülerini tamamlamak üzere yeniden 
Dünya’ya inerler… İnmeden evvel bazı ruhi 
yardımlarla bizzat kendileri için hazırladıkları 
imtihan ve eprövleri yani denemeleri Dünya 
yaşamlarında geçirmekte ve yaşamaktadırlar... 
Fakat insanların Dünya’da geçirmekte oldukları 
bu denemelerin acı veya tatlı oluşuna bakarak 
bir evvelki hayatların niteliği hakkında hiçbir fikir 
edinemeyiz... 

İnsanlar, bir ceza ya da mükâfat olsun 
diye tekrar Dünya’ya gelmezler... Amaç, Dünyevi 
şartlar bize göre nasıl olursa olsun, ruhun 
tekâmülüdür... Öyleyse ceza ve mükâfat 
kavramlarını zihnimizden silmemiz gerekir... 
Ruhun ceza ve mükâfata ihtiyacı yoktur ki... O, 
maddeyi tanımak için her kılığa girer... Onun için 
esasında ceza korkusu ve ödüllendirme arzusu 
da yoktur... Bu yüksek anlayışı ruh, bedeninde 
tezahür ettirmek için didinir durur... Her türlü 
korku ve mükâfat beklentisi, insanın hamlığının 
belirtileridir... Ama maddi sistemlerimizin 
dayandığı temel, tamamen bu fikre dayanır ve 
sonuç ortadadır... Bu bir kadermiş gibi 
görünebilir ama bu fikrin yenilmesi de kadermiş 
gibidir... 

Yenidendoğuş hakikati, insana 
sorumluluklarını hatırlatacak, ceza ve mükâfat 
seviyesinin üzerinde şuurlu yaşamayı 
öğretecektir... 

 

Işığımızın Bilgi;  Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 
Nurettin ERSOY 
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---------------------------------------------------------- DİYOR Kİ ; ---------------------------------------------------- 
 Kıyam etmek; Rahman ve Rahim olanın 

gölgesinde olabilmenin, o tesiri 
hissedebilmenin en büyük isteğimiz olması 
gerektiğinin bilincine varmaktır… 
(MYP/C:167) 

*** 
 Kıyam etmek; mümkün mertebe doğal 

olmaya çalışmamız gerektiğinin; içimizden 
gelen sesi susturmamamız gerektiğinin; 
yalnız, sesin çok bağırmasına da müsaade 
etmememiz gerektiğinin; alanımızı 
dejenere etmememiz gerektiğinin; ne 
kadar çok bilgi ile temas edersek, 
dejenerasyonu o kadar az 
yaşayacağımızın bilincine varmaktır… 
(MYP/C:168) 

*** 
 Kıyam etmek; saflığın, zannettiğimiz 

manada olmadığının; defalarca 
silkelenerek ve bizi silkelemelerine 
müsaade ederek bu durumu elde 
edebileceğimizin bilincine varmaktır… 
(MYP/C:168) 

*** 
 Kıyam etmek; hakikat perdesinin, asla bir 

son olmadığının; onun, sonsuza açılan 
kapılardan bir tanesi olduğunun; yalnız, 
bulunduğumuz plan içerisinde tek olan bu 
kapının açılışını, ancak kapının yakınında 
olanların görebilecekler olduğunun; 
bilincine varmaktır…(MYP/C:168) 

*** 
 Kıyam etmek; bu plandaki kıvılcımları 

yakalayabilenlerin, diğer planın ışıkları ile 
haşır neşir olma yeteneğine sahip 
olacaklarının bilincine varmaktır… 
(MYP/C:168) 

*** 
 Kıyam etmek; arındırılmış, sade ve 

yüksek olanın daima rezonansa hazır 
olduğunun; su gibi berrak, ışık gibi parlak, 
dağ gibi yüksek ve sessiz olmak 
icabettiğinin bilincine varmaktır… 
(MYP/C:169) 

*** 
 Kıyam etmek; bütün semavi bilgilerin, 

artık kendilerini rejenere etme zamanı 
geldiğinin; buna paralel olarak, toplum 
realitelerinin de aynı rejenerasyonu 
yaşamaları gerektiğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:170) 

*** 
 Kıyam etmek; görüşlerimizi 

şümullendirmek, açmak ve bir noktaya 
kanalize etmek hususu cereyan ederken, 
kendimizi yani dünyasal vasıflarımızı 
kontrolden ziyade, tamamen ayrı tutmamız 
icabetmekte olduğunun; ayrı tutmanın; 
inanç ve enerjiyi iyi hissedip, iyi 
nakletmekle olabileceğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:170) 

*** 
 Kıyam etmek; Devre Sonu olması 

hasebiyle; varlıkların azami 
dejenerasyonlar gösterebildikleri gibi, 
azami şuurlanma da ifade edebildiklerinin 
bilincine varmaktır…(MYP/C:170) 

*** 
 Kıyam etmek; rehavet ve ataletin, en 

büyük düşman olduğunun; korkusuzluğun 
ise en büyük kazanç olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:170) 

*** 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (05)------------------------------------ 
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Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Kaliyuga çağı, ezoterik öğretilerde ifade 
edildiği şekilde tam şu içinde bulunduğumuz 
çağın adıdır… Buna Demir Çağ da denir… 
Kaliyuga çağının en büyük özelliği, bilginin çok 
bereketli mevcudiyeti ama bu bilgiyi paylaşacak 
kimsenin bulunmayışıdır... Böyle bir özelliği var 
Kaliyuga’nın… Bu, binlerce yıl önceden gelen bir 
okült bilgidir… Hakikaten, bugün bunu 
yaşayanlar ve bu bilginin idrakinde olanlar 
deneyimliyorlar… Bulamıyoruz… Yani bilgiyi 
paylaşacak varlık bulmakta güçlük çekiyoruz… 
Ama inşallah Kaliyuga yani Demir çağı sonrası ki 
Altın Çağ dediğimiz bir çağdır bu… Bu çağın 
idrakinin tesirlerini küçük küçük alanlardanız… 
Bütün bedenlerimizle o çağa 
hazırlananlardanız… Bu çağda vaat edilen ki 
Merkez Yüce Plan Tebligatlarında “Müjde” 
deniyor buna... Bizim vaade, ödüle, cezaya 
ihtiyacımız yok, müjdeyle yolumuzu alıyoruz 
biz… İşte verilen müjde şu ki; Altın Çağda bu 
bilginin paylaşımı çok bereketli meydana 
gelecek… Tabii bu sıkıntılı dönem, kendini çok 
daha üstün bir seviyeye bırakacak… Bu akşam 
inşallah yeni bir tebligata başlayacağız… Daha 
önceki çalışmalarımızdaki gibi bir şey söylemek 
isteyen var mı..? Bir sorusu olan, bir katkısı 
olan..? Yani zihninize bir çomak sokulup 
karıştırılmışsa, bunun neticesini yaşayıp da bir 
şeyler söylemek isteyen var mı..? 

“Mantal tekâmülün sizlere doğru 
gelmekte olan ve adeta bir uzantı şeklindeki 
versiyonunun hissiyatını, zihinlerinizin 
içindeki çökeltiye bir çomak sokarak alt üst 
ettiğinizde meydana çıkan bulanıklığı, verdiği 
allak bullaklık ile hissetmektesiniz… 
Bulanıklığın allak bullaklığı, üzerinizde 
oluşturduğunuz ..........  ....liği hissedenler 
tarafından bir yangın şeklinde görülmekte… 
Her şeye rağmen bazılarınız da elden 
geldiğince titreşimleri sakinleştirmek .....ni 
gütmektedirler... Her durdurulan salınım, 
yerini bir intifaya terk ederken yaratılmış olan 
mesafeler ise o denli büyümektedir… 
Mesafelerin açıklığı ürkütücü boyutlara 
ulaşma eğilimini daimi olarak göstermekte, 
sizler ise yatay tesirlerin cazibe ve 
itelemesine kanarak, destekler tavrınızı 
devam ettirmektesiniz… 

Olmuş, Olan ve Olabileceği ayıklamak, 
kendinize tertemiz bir zemin hazırlamak ve bu 

zemini tüm varlığınız ile koruma durumunu 
artık fark etme zamanının geldiğini, küçük 
çanların yerlerini teker teker büyük çana 
bırakmakta olduğunu görmelisiniz… 

Şimdi bu tebliği, Yukarı’nın izniyle, 
yardımıyla yorumlamaya, anlamaya çalışalım… 

Mantal tekâmülün sizlere doğru 
gelmekte olan ve adeta bir uzantı şeklindeki 
versiyonunun hissiyatını, zihinlerinizin 
içindeki çökeltiye bir çomak sokarak alt üst 
ettiğinizde meydana çıkan bulanıklığı, verdiği 
allak bullaklık ile hissetmektesiniz… 

Şimdi bizde vuku bulan, “vakıf olunan 
tesirlerin artması hasebiyle bünyelerimizde 
iktisap etmiş bulunulan durumun gün 
geçtikçe artması, sizlerde tarifi imkânsız 
akisler yaratmaktadır…” ifadesine bağlı olarak 
bu cümleyi anlamaya çalışalım… 

Demek ki vakıf olduğumuz ve gün 
geçtikçe artan bir tesir etkisi altına giren bizler ve 
tüm beşeriyet aslında… Bizler deyince, bu 
tebliğlerin belirli bir kişiye, gruba özel olmadığını 
başından beri vurgulamak istiyorum… Bunu bir 
kişinin üzerine aldığınızda, bir netice elde 
ediyorsunuz, bir gruba aldığınızda, yine bir netice 
elde ediyorsunuz… Bütünü ele aldığınızda, onda 
da bir netice elde ediyorsunuz… Global bir bakış 
anlayışını burada elde etmek mümkün… Şimdi 
biz bunu, bütün beşeriyete, bir gruba veyahut da 
şahsımız üzerine alacak şekilde anlamaya 
çalışalım… 

Mantal tekâmülün sizlere doğru 
gelmekte olan ve adeta bir uzantı şeklindeki 
versiyonunun hissiyatını,,, nasıl anlıyoruz bu 
hissiyatı..? Zihinlerinizin içindeki çökeltiye bir 
çomak sokarak alt üst ettiğinizde meydana 
çıkan bulanıklık, bizde allak bullaklık şeklinde 
hissedilmekte… Yani diyor ki; aslında bu tesirler 
sizlerde şifa oluşturdu… Pansuman değil de 
tedavi edici vasfı, aslında zihinlerimize sokulan 
bir çomağın çökeltileri sanki… Zihnimizde bir 
eriyik şeklinde çökelmiş olan oluşumları 
karıştırarak, tekrardan o eriyik içinde dağıtarak 
nasıl o eriyiğin vasfını, rengini değiştiriyoruz… Bu 
oluşumlar, yaşam içinde edindiğimiz fikirler, 
kabuller, dogmatik inançlar, alışkanlıklar, 
eğitiminin, örf, adet ve geleneklerin 
kazandırdıkları çeşitli zihinsel tortular… 
Tekrardan bu karışık zihni belirli bir vasfa 
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getirmeliyiz… Yoksa aynı dediği gibi, 
zihinlerimize sanki bir çomağın sokulmasıyla 
orada bulunan çökeltilerin tekrardan alt üst 
edilmesi gerekmekte... Ve bizler de zihnimizdeki 
bu alt üstlülüğü, bu bulanıklılığı, allak bullaklık 
şeklinde hissetmiş olduğumuzu bize ifade 
ediyor… Yine burada bizi bize ifade ediyor... 

Demek ki, burada mantal tekâmülün iki 
tane özelliği dikkat çekiyor… Birincisi; mantal 
tekâmülün bizlere doğru gelmekte olan adeta 
bir uzantı şeklinde versiyonunu yaşıyoruz… 
Bu çok önemlidir... Yani demek ki, buradaki 
mantal tekâmül, bizim biyolojik bedenimizle 
algılayabildiğimiz, fiziğe en yakın seviyedeki bir 
yüzey, bir satıh, bir soyut olgu… Fiziğe en yakın 
bir mantal tekâmülden söz ediyor… İşaret ettiği 
nokta, bizlerin fizik şekille, hatta beş duyumuzla 
ve duygularımızla algılayabildiğimiz seviyedeki 
mantal tekâmüldür... Bu mantal tekamülün tarifini 
şöyle yapıyor: sizlere doğru yaklaşmış bir 
uzantı şeklindeki versiyon… Demek ki, bunun 
bizlerden çok uzaklara giden uçsuz bucaksız 
bölümü de var… İşte burada varlığın sonsuzluğu, 
birliği anlayışına doğru bizi götüren bir şey var... 
Bu çok önemli yani mantal tekamül deyince ne 
anlayacağız..? İşte benim bir mantal yanım var… 
Bana ait bu mantal yanımın gelişimi, inkişafı, 
daha kapsam kazanması şeklinde anladığımız 
bu şeyi, o, tepeden inme anlatıyor… Mantal 
tekâmülün sizlere doğru gelmekte olan, bize 
doğru geliyor ve adeta bir uzantı şeklindeki 
versiyonun hissiyatını yani bize doğru geliyor, 
uzanıyor… O sonsuz olan Yaradan sahasındaki 
mantal tekâmül, orada da var… Yani burada bize 
kadar uzanmış olan versiyonunun hissiyatına 
bizim dikkatimizi çekiyor… Yani bizim fiziğe en 
yakın şekline dikkatimizi çekerken, bunun aslında 
sonsuza uzanan bir versiyon olduğunu ve mantal 
tekamülün orayı da ilgilendirdiğine dikkati 
çekiyor… Burada biraz çizmeyi aşıcı anlayışların 
hissiyatını hissetmemiz lazım… Nedir bu..? 
Mantal tekâmül, bizlerdeki zorunluluğu, gerekliliği 
ve hissiyatı, Rabbin sonsuz bünyesinde de 
aynı… Yani oranın da mantal tekâmüle ihtiyacı 
var… Yani Yaradan da gelişme ihtiyacındadır… 
Yaradan da bir mantal tekâmül ihtiyacındadır... 
Burada mantalin ne olduğunu daha sonraki 
yorumlarda kavrayacaksınız… Şimdi buradaki 
unsur ne..? Bir uzantı geliyor ve bir versiyon 
olarak benim zavallı mantalime ve tekamüle 
ihtiyacı var… Onun hissiyatını allak bullaklık 
şeklinde ben hissediyorum… Ama bunun uzanan 

sonsuz sahadan gelen bir versiyon olduğunu 
düşünürsek, orası da aynı tekamülün ihtiyacında, 
muhtaciyetinde… 

Yaradan’ın bir tekâmüle muhtaç olduğu 
fikri, bizdeki zihin kirliliği yaratan Yaradan 
anlayışımızda biraz halel getirici gibi 
algılanabilir... Ne olur bu konuşmalarımızı bu 
sahanın dışında tartışmayınız… Bunun biraz 
duyguya dayalı coşkusu ilişkilerimizde 
zedelenmelere sebebiyet verebilir… Onun için 
burada konuştuklarımızın çok özel olduğunu, her 
mekânda konuşulamayacağını, okült vasıfta 
olduğunu hatırlatmak istiyorum… Lütfen buna 
özen gösterelim… Ne olur..? Sizin bu duygusal 
hevesiniz, ulvi coşkunuz ilişkilerinizi zedeler… 
Anlaşılamamanın getirdiği hak etmediğiniz 
sorumluluklar yüklenirsiniz… Ya da karşınızdaki 
insanların böylesine kolay kabul edilemeyecek 
bir bilgiyle sarsılmasına sebep olursunuz… 
Dolayısıyla o da bir sebebiyettir… 

Yaradan’ın tekâmüle, gelişmeye ihtiyacı 
vardır… Nasıl olur..? Oysaki bize, bütün semavi 
bilgilerle hatta felsefenin bir bölümüyle, 
geleneklere de dayalı olan bir sürü öğretiyle 
O’nun mükemmel olduğu, O’nun bir gelişime 
ihtiyacı olmayacak kadar üstün, sonsuz, 
mükemmel olduğu söylendi dediğinizde, tabii siz 
de haklısınız… Zihinlerimize ve düşüncelerimize 
önceden konulmuş olan bu sınır, tabii ki burada 
konuştuğumuz bu bilgileri kolay kolay kabul 
edemeyecektir… Bu hal, sınırlar olduğu içindir 
ama meseleye şöyle bakmalıyız… 

Yaradan’ın tekâmüle ihtiyacı olduğu fikri, 
bilgisi, ifadesi, aslında Yaradan’a halel getirici 
değildir... Bu, O’nun, üstün, yüksek, sonsuz ve 
bütün ihtimalleri, olasılıkları içinde barındıran 
vasfını ortaya koyan bir ifadedir... Çünkü bakın 
Merkez Yüce Plan tebliğinde diyor ki; Yaradan 
enerji, Üstün enerji yani Tanrı, sonsuz imkânları, 
sonsuz ihtimalleri, sonsuz olasılıkları, sonsuz 
mekânlarda, sonsuz zamanlarda, sonsuz 
çeşitlemelere tâbi tutabilen bir vasıftır… Şimdi biz 
eğer Yaradan’ın Merkez Yüce Plan’ın ifadeleriyle 
bu vasıflarını görmez, ‘O mükemmeldir’ 
dediğimizde, mükemmel olmama ihtimalini O’nun 
dışına koyarız… Dolayısıyla ne olur..? O’nun 
sonsuz ve bütün ihtimalleri barındıran özelliği 
halel, zarar görür ve kısıtlı, sınırlı sadece 
mükemmellik vasfına sahip olan, sonsuzluğunu 
yitirmiş bir Tanrı anlayışı çıkar karşımıza... 
Oysaki O, sonsuz ihtimalleri barındırıyor, aynı 
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zamanda mükemmel, aynı zamanda değil… Sen 
O’nu ne kadar anlayabiliyorsan, O, O’dur… O, 
öylesine üstün, öylesine sonsuz ki, mükemmel 
olmaması da O’nun içinde, mükemmellik de 
O’nun içinde... O, aynı zamanda sonsuz büyük 
fakat aynı zamanda da sonsuz bir zerre… Onun 
içindir ki, bizim bu beşeri zihniyetimizin 
özelliğinden dolayı bu dualitenin tüm unsurlarını 
bünyemizde taşıyoruz… O, hem iyiyi, hem de O, 
kötüyü barındırıyor bünyesinde... Allah kötü 
mü..? Tanrı kötü mü..? Yaradan kötü mü..? Bizim 
bu beşeri şuurumuzun kötü dediği, kötü olarak 
algıladıkları, O’nun bünyesindeki olasılıkların 
içerisinde var olan her şeyden biri… O’nda her 
olasılık mevcut… Çünkü O, sonsuz… O’nun 
penceresinden bakabilen olabilsek, ne iyi, ne 
kötü var… Sadece olan kutsal... Olan, O’nda ne 
iyi, ne de kötü, sadece olması gerekendir… Biz, 
o olanı, kendi varlığımızdan, zaaflı, duygu dolu 
beşeri mekanizmalarla donatılmış olan bu varlık 
yapımızdan geçirirken, O’nun o olanını, kötü, iyi 
diye, hoş nahoş diye yorumlarız… Bu 
anlayışsızlığımız, bizim seviyemizin bir zaafından 
başka bir şey değildir... Çünkü niye..? Çünkü 
bizim beşeri gözlükle, beşeri zanlarımızın 
gözlüğüyle O’na baktığımızda, görebildiğimiz 
yine dualiteden, illüzyondan öte bir şey 
olamıyor... Çünkü bizim bütün donamımız dualite 
ve illüzyona programlıdır… Parçalanmaya 
yönelik, daima bölen, kategorize eden ve 
parçalara ayırmaya hevesli lineer bir akılla 
donanmış olarak bunun ötesine geçmemiz 
mümkün değildir… Dolayısıyla Tanrı’yı, iyi, kötü, 
üstün, yüksek, en büyük olarak kabul etmek 
isteriz… Sorun aklınıza; ‘Senin en büyük 
anlayışın nedir ki..?’ Dünya’dan mı büyük, 
astrofizik alemden mi büyük..? Sorduğunuzda bir 
de bakıyorsunuz ki, Tanrı’yı o kadar 
küçültmüşsünüz ki..! O, en büyük sözcüğüyle… 
Çünkü bizim en büyük anlayışımız nedir ki..? 
Aklımızın erebildiği, akılla kavranabilen, beş 
duyuyla algılanılabilen bir alemde bulunan 
bizlerin büyüklük anlayışı ne olabilir ki..? En 
büyük Beşiktaş veya Galatasaray..! Bunu 
diyebiliriz, ancak Tanrı için en büyük diyemeyiz… 
Galatasaray’ın içinde en büyük diye tezahürat 

yapanlara, neye göre dediğinizde bir düşünse 
akıllı bir insan, Beşiktaş’tan, Fenerbahçe’den 
büyük, bütün Türk takımlarından büyük, Dünya 
takımlarından büyük diyebilir, daha fazla 
diyemez… Çünkü algılayabildiği kadarıyla ve 
karşılaştırma yaparak ancak büyük diyebilir... 
Ama Tanrı’yı neyle karşılaştırırsınız ki, O’nun, 
karşılaştırdıklarınızdan en büyük olduğunu 
veyahut da neyle kıyaslarsınız ki, O’nun, 
kıyasladıklarınızdan en iyi olduğunu 
söyleyebilirsiniz… Kıyası mümkün değildir… 
Yoktur çünkü… Çünkü kıyas edebileceğiniz her 
şey onun bünyesine aittir... Zaten O’ndan ayrı bir 
şey yok ki, kıyas edebilelim… 

Kıyas, iki farklı ve ayrı öğenin birbiriyle 
karşılaştırılmasıdır… Burada ayrılık yok ki… Tek 
olan bir şey var, kıyaslanamaz… Niye..? Çünkü 
O’nun dışında bir şey yok ki, kıyaslayayım... 
Kıyaslanamaz… O’na bir lütuf atfetmemek 
değildir bu… Kıyaslanamaz... Kıyaslamak için 
elimin altındaki her şey zaten O… O’ndan başka 
bir şey yok ki... Tanrı kıyaslanamaz… 
Kıyaslayamayacağım bir unsurun vasıflarını ben 
sayamam… Bana sorulsa ‘Tanrı büyük mü..? 
Bilemem… Niye..? Kıyaslayamıyorum… Ama 
bildiğim şu ki, bütün yaratılmışlığı bünyesinde 
taşıyor ve aynı zamanda da yarattığı her şeyin 
de bünyesine sığabiliyor… İşte çomak 
sokuyoruz… Dikkat edin… Zihinlerimize çomak 
böyle giriyor… Çünkü zihinlerimiz, bizim 
bağımlılıklarımıza, sabitlenme bilgilerimize veya 
programlarımıza, egomuza ve bunlara hizmet 
etmek üzere programlanmış… Üstelik rasyonel 
bir akıl melekesine sahip olan bizlerin, 
zihinlerimizdeki çökeltileri çomak sokup 
karıştırmakta dahi zorluk içerisinde olduğumuz 
kesindir… 

Şimdi zihin kavramını yeteri kadar 
oturttuğumuza ben emin değilim… Bu konuda bir 
şey söylemek isteyen var mı..? Akıl, düşünce ve 
zihin konusunda geçen panelde bir izleyicimin 
sorusu oldu fakat zamanımız yeterli olmadığı için 
cevaplayamadım... Zihin konusunda bir şey 
söylemek isteyen var mı..? (Devam edecek) 

 
 
 
 
 



 
 

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 

6 

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999 
---------------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (11) ---------------------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
“Şuura idrakin dokunduğu noktada adeta 
sihirli denebilecek kıvılcımlar meydana 
gelir... 
İşte bu an değişimin deformasyonla birlikte 
kendisini hissettirdiği açılım ve yayılım 
anıdır... 
Bu an içerisinde bir önceki şuurdan yeni 
şuur alanına doğru geçiş vardır... 
Deformasyon tabiri içerisinde skalatik bir 
yayılım vardır... 
Seviyeler, kendi içlerinde önceki şuur halini 
taşırken, bir taraftan da yeni şuur halinin 
zeminini oluştururlar... 
Şuur açılımları esnasında mutlaka 
deformasyon görülmektedir... 
Elastikiyet ve uyumun birlikte var olduğu bu 
sahalar, varlığın kapasitesine bağlı olarak 
bazen diğer şuur alanları ile girdiği alışveriş 
vasıtası ile değişik yönlere kayarak, 
deformasyondan ziyade dejenere bölgeleri 
oluşturur... 
Yani varlıkta şuur açılımı arzu edilen gelişme 
manasını taşımaz... 
Diğer şuur yansımalarını kendi alanı içerisine 
alır ve esas orijinal mahiyetini bulandırır... 
Bu noktada varlık otomatik olarak bir 
reaksiyon içerine girer... 
Kendi alanını dejenere eden şuur alan veya 
alanlarını seri reaksiyonlar ile iyice ön plana 
çıkartmaya çalışır... 
Adeta kendisi kendisine durumu göstererek 
aydınlığa kavuşturmak ister... 
Burada varlık yalnız değildir, daima 
destekleyici mekanizmalarla beslenir... 
Bu mekanizmaların mahiyeti hatırlatma ve 
dürtülerdir... 
Burada da yine devrede zaman enerjisinin 
yoğun potansiyeli mevcuttur... 
Enerji derhal tampon etkilerle varlığa yaklaşır 
ve bünyesine alır... 
Varlığı sıkıştırır ağır basınçlar içerisine sokar 
veya hissettirir... 

Bütün bu kritik noktalar, tamamen varlığın 
ihtiyacı ve talebi dâhilindedir... 
Hiçbir mekanizma, varlığın isteği dışında 
devreye girmez... 
Varlık bu tür mekanizmalara önce esner, 
sonra yanaşır ve tamamen kendisini kapsam 
içerisinde bulur... 
Dejeneratif alanların tutuculuk özellikleri 
mevcuttur... 
Bu alanlar kendisi ile temasa geçildiği anda 
derhal kendilerini çeşitlemeye tabi tutarlar... 
Yani her türlü cazibeye bürünerek 
yaklaşımda bulunanı bünyesinde sürekli 
tutmaya çalışırlar... 
Zira bu alanlar şuurlu ve süreklilik arz 
ederler... 
Besin kaynakları varlıkların kendileri ve 
alanları olduğu için büyüyerek hayatiyetlerini 
devam ettirirler... 
Bunların da temas, öğütme ve sindirme gibi 
vazifeleri vardır... 
Bazı varlıklar bizatihi şuur alanlarının tümü 
ile katkıda bulundukları bu alanlar içerisinde 
adeta erirler ve kendilerine yandaş 
bulabilmek için aşırı derecede çaba sarf 
ederler... 
Asıl itibari ile görünüşte farklı bir veçhe ifade 
ediyorsa da, bu çaba, varlığın tekrar orijinal 
şuur seviyesine doğru yapmak istediği 
hamleden ibarettir... 
Yandaşları gibi görünen bu varlıkları ön 
plana çıkararak tekrar varlığını fark edip var 
etme çabasını göstermektedir... 
Şuur adeta bir petek tarzında yayılan 
odalardan ibaret açılımdır... 
Her idrak temasında bir odacık kendisini 
diğer odacıklar bünyesine bırakmaktadır... 
Açılan şuur tekrar daralabilir, fakat yayılan 
şuur bir daha daralmamak üzere kendisini 
genişletir... 
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Şuurun açılması demek, bazen geçici bir 
süre için aşırı bir ceht ile şuura aydınlık 
kazandırmak demektir... 
Yani adeta dışarıdan bir projektör ile 
yardımcı olmak demektir... 
Oysaki yayılım, odacıklar arasındaki 
duvarları yok etmek demektir ki bu durumda 
daralma gibi bir şey söz konusu olamaz... 
Varlık sürekli olarak değişim içerisindedir... 
Bedenine yansıyan, bulunduğu fizik çevreye 
yansıyan değişimler olur... 
Bulunduğu zaman diliminde de aynı 
değişiklikler hissedilir... 
Zaman süratlenir ve hadisat da buna paralel 
olarak süratlenir... 
Sebep ve sonuçlar arasında süre kısalır... 
Bazen düalite aşırı derecede hissedilirken, 
bazen de yokmuş gibi olur... 
Bu durumdan doğa kanunları dahi nasibini 
alabilir... 
İşte devre sonuna enkarne olan ve önemli bir 
vazifeyi ifa etmeye talip olan varlıklar... 
Şuur atakları vasıtası ile bütün sayılan bu 
hadiseleri zuhur ettirebilir ve bunun 
tamamen de farkında olabilir... 
Vaziyet karmaşık gibi görünse de içine 
enkarne olunan devrenin icabı bu ahval 
dahilindedir... 
Fark etmeye çalışınız... 
Anlam veremediğiniz şeylerin anlam 
kazanabilmelerine müsaade ediniz... 
Zamanın sahiplerinin şahidi olacaklara ne 
mutlu...” 

Yaklaşık olarak sekiz ayın 
tamamlanacağı son ay sürecine girdik... 
Varlığımızı var edici imkânları paylaşmayı 
denedik... Bu süreç içerisinde konulara dikkat 
ederseniz, tabii ki ilk yıl olması hasebiyle belki 
kusurlar vardı bu çalışmanın tedris planı, 
programında… Ama neticede bu Dünya 
yaşamının manalandırılması, niçin burada 
bulunduğumuz, neye hizmeten var olduğumuz 
ve hizmetimizin yerine getirilmesi için engel olan 
oluşumlarımızın neler olduğu ve bunları 
varlığımızdan uzaklaştırmanın yollarının neler 

olabileceği konusunda mümkün olduğu kadar 
zaman ve mekânın el verdiği kadarıyla ve şuur 
yapılarımızın müsaade ettiği kadarıyla sizlerle 
paylaştık... 

Kendini bilme ve kendini tanıma esas 
olmak üzere bütün sırrın, bütün problemi çözücü 
mahiyetin orada olduğunu idrak etmeye çalıştık 
ve dolayısı ile bilgi enerjisi ile de birkaç haftadır 
paylaşımda bulunuyoruz... Bir konuya 
girdiğinizde diğer konuları ondan kesinlikle 
ayırmak mümkün değildir bu sonsuz bilgi 
hazinesinde... Bu bir hazine, bu hazinenin 
içerisinde en küçük zerre dahi o sonsuz 
hazinenin bütünlüğünün bütün bilgisine sahip... 
Böylesine bir hazine... Dolayısıyla Dünya 
bilgisinden bunun farklılığının bu olduğu 
konusunda dikkatlerinizi tekrar çekmek 
istiyorum... Yani öyle bir hazine ki bu, detay 
varsaydığımız ve genelde bizlerle, güncel 
bilgilerle temas eden o küçücük bilgi 
taneciklerine eğer bakabilmeyi, baktığımızı 
görebilmeyi, gördüğümüzü anlayabilmeyi 
becerebilirsek, o sonsuz bilgi hazinesinin tümü 
onun içinde saklı... En küçüğüyle, en büyüğünün 
saklı olduğu hologramik bir anlayış ile 
bakılabilecek olan bir garip Dünya beşeri 
aklımızın, zihnimizin anlayamayacağı bir yapı 
var bunda... En küçük zerrede tümünün 
bilgisinin var olduğu bir yapı... 

Dün akşamki konferansımda da 
bahsettiğim gibi çok özel bir zaman dilimine 
girilerek süratle gidilmekte olan bu zaman ve 
mekân içerisindeki varlıklar olan bizlerin, artık bu 
devre sonunun kıyamet sürecini idrak etmenin 
kaçınılmaz bir hakikati ile karşı karşıyayız... Bu 
artık gerçek değil, bu bir hakikat... Belki 
yeryüzünde yaşanılacak olan tek hakikat... Hani 
doğum ve ölüm bizlerin bireysel anlamda birer 
hakikati iken, aradaki tüm yaşananlar illüzyona 
tabii gerçekler iken, Dünya beşeri de, devre 
sonu olarak, işte şu anda içine girdiği fakat 
hissedemediği, kavrayamadığı bir kıyamet 
sürecinin hakikat şeklinde kendisini belli 
etmesiyle karşı karşıya... Çok az zaman var 
diyordu tebliğler… Ve gerçekten bu zamanın da 
artık geç kalınmışlık vasfında olduğunu ifade 
ediyorlar... Dolayısıyla da bir an önce 
detaylardan kendimizi arındırıp, ıvır zıvırdan 
kendimizi arındırıp, entelektüel spiritüalizm 
kisvelerinden, heveslerinden kendimizi kurtarıp 
bir an önce hakikat bilgisine yapışmalıyız… Yani 
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şuurlanmak ve idraklenmek konusundan başka 
bize tedavi edici hiçbir unsur olmadığını 
anlamanın geç kalınmışlığı içerisindeyiz... 

Spritüel kültür, çeşitli zaman ve mekân 
süreçleri içerisinde birçok alanda kendini ifade 
etti ve birçok alan ona hizmeten mevcut oldu... 
Ve bu gidişat esnasında zaman zaman o 
alanların kendisini düşürmesi ile bu bilgi hizmeti 
de düştü, çıkışı ile yükseldi ve kendini belli etti... 
Bunlar içerisinde bazı insanlar, işte dün akşam 
da söylemiştim felsefenin ifadesiyle, bilgi ile 
ilmen yakin oldular, bazıları biraz daha ileri 
gittiler aynen yakin oldular, bazıları da aklen 
yakin oldular ne mutlu onlara... Genelde 
baktığımızda birinci derece bilgi ile temas yani 
ilmen yakin yani entelektüel manada kitap 
biriktirmek, kitap okumak ve okuduklarını 
başkalarına o kitaptaki hıfz edişlerine bağlı 
olarak aktarmak gibi ilmen yakin... Spritüel ilmini 
yaymak gibi bir yaklaşımla oldukça yetersiz 

kalmıştır spiritüalizmin insanlara hizmeti... Bu 
nasıl bir şeydir..? Şu kitabı okudun mu..? 
Okudum, ne diyor..? İşte galaktik bilmem ne 
bilgileri şunu sağlıyor, bunu sağlıyor adama 
bakıyorsunuz ağzından çıkan sözcükler ilginç, 
alışılagelmemiş ifadeler... Bir takım duyulmamış 
kavramlar, duyulmamış deyimler ve sözcükler 
ağzından çıkıyor fakat adamın kendisine 
bakıyorsunuz, o bilgiyi taşıyacak konstrüksiyonu 
çok zayıf... Yani söylediğine göre, kendisi 
aslında hiç de söyledikleri gibi yaşamıyor… 
Niçin..? Çünkü o bilgini varlığı üzerinde küçücük 
bir tezahür belirtisi yok ve dolayısıyla ortaya çok 
tezat, çok komik ve sadece egoları besleyen bir 
kompozisyon çıkıyor... Yani bir takım bilgileri 
sırtlanmış, bu zavallı beyin dediğimiz bu ön 
bellek, asıl belleğe göre, külli hafızaya göre, ön 
bellek olan hafızada biriktirebildiklerini almış, bir 
süre sonra da unutuyor...(Devam edecek) 

 
 
 
---------------------------------------------------- ETKİNLİKLERİMİZ ------------------------------------------------
Düşüncelerimden, duygularımdan, davranışlarımdan, 
oluşturduğum sebeplerden, karşılaştığım sonuçlardan, 
yarattığım her şeyden, herkesten, kendi varlığımdan 
ben sorumluyum… 

Yaradan’ımı, yaratılmış olan her şeyi, herkesi, kendi 
varlığımı seviyorum… 

Yaradan’ımdan, yaratılmış olan her şeyden, 
herkesten, kendi varlığımdan af diliyorum… 

Yaratılmış olan her şeyi, herkesi ve kendi varlığımı 
affediyorum… 

Yaradan’ıma, yaratılmış olan her şeye, herkese ve 
kendi varlığıma teşekkür ediyorum… 

Yaratılmış olan her şeyi, herkesi ve kendi varlığımı 
özgür bırakıyorum… 

Sevgili dostlarımız bu ay yine çok önemli bir adım 
attık. Hayatımızdaki tüm aksaklıkların aslında bizden 
kaynaklandığını, biz değiştiğimizde etrafımızın da 
nasıl değişebileceğinin farkındalığını oluşturmak üzere 
kendimize ışıklı bir yol açtık. Nasıl mı? Aslen bir 
Hawai tekniği olan Ho-Oponopono… Dr. Ihaleakala 
Hew Len tarafından kullanılmaya başlanan teknik 
gerçekten de mucizevi etkilere sahip. Bizler bu sözleri 
gün içerisinde saat tam 08.00 / 12.00 / 16.00 / 20.00 / 
ve 00.00’da tekrarlıyoruz. Eğer şuurlarınızı 
oluşturulmakta olan pozitif alanla birleştirmek 

isterseniz sizler de bu sözcükleri tekrarlayabilir, dünya 
insanlığı için bir hamle de sizler yapabilirsiniz.  

ARAGONİT KURSU 

06 ve 23.Nisan. 2010  

Bildiğiniz gibi Aragonit bir değişim taşıdır. Yaşamınızın 
hangi alanında bu değişime ihtiyaç duyarsanız o 
alanda Aragonit size mucizelerini yaşatmaya başlar. 
Önemli olan bu mucizevi minerale gereken değeri 
vermemiz. Bunları biliyor muydunuz..? Aragonit 
taşıyla çalışmak hem zevk, hem sanat, hem olgunluk 
içerir. Aragonit çok kadim bir öğretmendir. Önce taşı 
devamlı boynunuzda taşımalısınız. Kullanıcısına 
sağlıklı bir kemik ve iskelet oluşumu sağlar. Aragonit 
suyu saç, tırnak, diş ve cilt üzerinde son derece 
olumlu etkilere sahiptir. Ter bezleri üzerinde etkilidir. 
Boynunuzda sürekli taşıdığınız Aragonit taşı kendinize 
güvenmenizi sağlar, istikrar getirir. Tembel ve kararsız 
insanlara güç verir. Düşüncelerinizi ayıklar, değerli 
olanları gerçekleştirmenizi sağlar. Hafızayı ve 
entelektüel kapasiteyi artırır.  

ARAGONİT ÜST DÜZEY 

28.Mart.2010 

Bu ayki üst düzey dersimizde Aragonit ile bolluk ve 
bereketi hayatımıza nasıl indirebileceğimizi ve genel 
şifa tekniklerini öğrendik.  

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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REİKİ I. DERECE İNİSİYASYONU 

13.Mart.2010 

Bu ay Reiki ailemize dokuz arkadaşımız katıldılar. 

REİKİ II.DERECE İNİSİYASYONU 
27.Mart.2010 
Bu ay altı arkadaşımız Reiki II.derece inisiyasyonunu 
aldılar.  
19.MAYIS KÜLTÜR MERKEZİ/KONFERANS 
/ Sevgi ERSOY 
“Düşüncelerimizi Nasıl Arındırırız..?” 
12.Mart.2010 
 
‘Seni Seviyorum... Senden özür diliyorum... Beni 
affet... Sana teşekkür ediyorum...’ 
12 Mart akşamı 19 Mayıs Kültür Merkezi’nde Sevgi 
Ersoy’un ‘Düşüncelerimizi Nasıl Arındırırız?’ konulu 
konferansı gerçekleşti. İnsanlık olarak bizleri olumsuz 
yönde etkileyen düşüncelerin sebeplerinden ve bu 
sebepleri nasıl düzeltebileceğimizden bahseden Sevgi 
Ersoy, dinleyicilere, aslen bir Hawai tekniği olan 
‘Ho’oponopono’ tekniğini tanıttı. 
Prof.Shad Helmstetter’in bir araştırmasına göre 
doğduğumuz andan itibaren 30 yaşına dek 
etrafımızdan bizleri olumsuz yönde etkileyen 
18.000.000 tane sözcük duyarken, gerçek anlamda 
olumlu yönde etkilendiğimiz yalnızca 8 tane sözcük 
duyuyoruz. Helmstetter’in araştırmasına değinen 
Sevgi Ersoy, büyüdükçe ve çevreden etkiler aldıkça 
asıl varlığımızın giderek daha da örtündüğünden 
bahsetti. Çok katlı yapımız şematik olarak aşağıdaki 
şekliyle açıklandı: 

 
 

Aslen içsel çocuk kavramı ile açıklanan ‘tanrısal 
ışık’la doğan bizler, zamanla çevremizden aldığımız 
olumsuz etkilerle birtakım gölge benlikler 
oluşturuyoruz. Bu gölge benliklerin bulunduğu alan, 
bizim şuuraltımızı temsil ediyor. Onun hemen 
üzerindeki beşeri şuur ise günlük hayatımızı 
yaşarken kullandığımız kimliğimiz. Üst şuur ise 
dünyaya gelmeden evvel yaptığımız hayat planını 
kapsayan ruhsal yapımız. Bu farklı varlık 
katmanlarımız arasındaki irtibatların kopması ile 
hayatlarımız karmaşıklaşıyor ve kararıyor. Böylece 
zamanla kendimizi, içinden çıkamadığımız ve 
memnun olmadığımız hayat şartlarını yaşarken 
buluyoruz.  
 
‘Ne yapabiliriz?’ sorusuna yanıt olarak Sevgi Ersoy, 
Ho’oponopono tekniğinden bahsederek, bu tekniği 
istikrarla uyguladığımız takdirde üst şuura ve tanrısal 
şuura ulaşma yolunda inanılmaz sonuçlar 
alabileceğimizi anlattı. Tekniğin en önemli özelliği 
sade ve basit olması. Özünde, dört cümleyi kendi 
kendinize tekrarlamak yatıyor: ‘Seni 
seviyorum...Senden özür diliyorum... Beni affet... 
Sana teşekkür ediyorum...’ Hayat içerisinde bizi 
olumsuzluğa iten her ne ile karşılaşırsak, bu cümleleri 
kendi kendimize tekrar etmeye başlıyoruz. Sonunda 
bizim arınmamızla, karşılaştığımız olaylar, ya da 
kişiler de arınıyorlar... 
Birçok mucizevi örnekle tekniğin getirdiği sonuçları 
anlatan Sevgi Ersoy, bu uygulamayı yapmaya 
başladığımız andan itibaren önce kendimizin sonra 
yakın çevremizin ve daha sonra etrafımızdaki 
herkesin ve her şeyin arınmaya başlayacağını, 
böylece tüm hayatımızın değişeceğini vurguladı. 
 
Sevgi Ersoy’un, yoğun ilgi gören ‘Ho’oponopono 
tekniği ile hayatımızı arındırma’ konusu üzerine, 
tekniğin önemli noktalarını açıklayacağı konferansı 18 
Nisan Pazar günü saat 14.00 ve 17.00 arası vakıf 
merkezinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. 
Katılmayı düşünenlerin kayıt yaptırmaları 
gerekmektedir. 
 
CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ  
KONFERANS / Nurettin ERSOY 
“Zihnimizi Nasıl Saflaştırırız..?” 
16.Mart.2010 
 
Vakıf başkanımız Sn. Nurettin ERSOY, bu ay 
Zihnimizi nasıl saflaştırabileceğimiz konusu üzerinde 
durdu. Aşağıda bu güzel konferanstan alıntıları 
bulabilirsiniz.    
Zihin, Düşüncelerimizi, Duygularımızı ve Tüm Bilinçsiz 
(Otomatik) Tepki Kalıplarımızı İçeren, Çok Yönlü ve 
Çok Boyutlu Bir Mekanizmadır… 
Düşüncelerimizin ve Duygularımızın Birbiriyle Kesin 
Bağlantılı Olması, Hatta Biri Diğerinin Yansıması 

Tanrısal Şuur 

Üst Şuur 

Beşeri Şuur 

Gölge Benlikler 

İçsel Çocuk 
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Olması Nedeniyle; Tüm Algılama ve Tepki 
Sürecimizin Zihinsel Faaliyet Olarak Tanımlanması 
Mümkündür… 
Olumlu Zihin Durumu Faaliyetleri; 
(Şimdi’de Olan Saf Zihin / Bilge Zihin) 
Olumsuz Zihin Durumu Faaliyetleri; (Geçmiş ve 
Geleceğe Tabi Ego Zihin) Olarak İkiye Ayrılır… 
Bodhidharma Diyor ki; 
“Zihnin Faaliyetlerinin İki Yönü Olduğunu Kavra; Saf 
ve Murdar. Doğaları İtibarıyla Bu İki Zihin Durumu Her 
Zaman Hâlihazırdadır. Şartlara Bağlı Olarak, Neden 
ve Sonuç Olarak Yer Değiştirirler. Saf Zihin; İyi 
Edimlerden Haz Eder. Murdar Zihin İse; Kötüyü 
Düşünür. Murdarlıktan Etkilenmeyenler; Bilgedir. 
Onlar, Istırabı Dönüştürürler ve Nirvana (Yaradan) 
Saadetini Yaşarlar…” 
Biz Hayatı İki Türlü Yaşarız… 
1) Hatıralar Aracılığıyla Olumsuz Zihinle… 
    (Tekrar Tekrar Ortaya Çıkan Eski Programlarla…) 
2) İlhamlar Aracılığıyla Olumlu Zihinle… 
    (Yaradan’ın Bizlere Verdiği Mesajlarla…) 
 
OLUMLU ZİHİN DURUMU… 
Olumlu Zihin; Yaradan’ın Biz İnsanlara Nakşettiği, 
Doğduktan Sonraki Toplum ve Yaşam Koşullarınca 
Kirletilmemiş, Lekesiz, Saf ve İlhama Açık Zihindir. Bir 
Anlamda Mutlak Yaradan’ın Bir Yansımasıdır… 
 
OLUMSUZ ZİHİN DURUMU… 
Olumsuz Zihin; Saflığı, Güzelliği, Doğallığı ve 
Pürüzsüzlüğü Doğduktan Sonraki Toplum ve Yaşam 
Koşullarınca Kirletilmiş, Sahte Kişiliklerce ve Ego 
Örtüsüyle Kapatılmış, Geçmiş ve Gelecek Zamana 
Kilitlenmiş Sanal Zihindir… Olumsuz Zihin 
Durumundaki İnsan; Geçmiş ve Gelecek Zaman 
Dilimleriyle Meşgul Olurken, Zihninden Günde 70 Bin 
Düşünce Geçirmektedir. Bu Düşüncelerin %90’ı Bir 
Önceki Günün Aynıdır… 
 
SORUN NEDİR..? 
Sorunlar; Olumsuz Zihin Durumunun Tekrar Eden 
Hatıralarıdır… Temel Sorun; Zihnin Olumsuz Duruma 

Girmesi ve Bu Durumun Fark Edilmemesidir… 
Yaşamımızın, Geçmiş, Şimdi ve Gelecek Olarak 3’lü 
Zaman Halinde Bölünmesi, Zihnimizin Ürünü Olup, Bir 
İllüzyondur. Geçmiş ve Gelecek, Sanal Düşünce 
Formları Olup, Zihinsel Kurgulardır… 
 
AMAÇ NEDİR..? 
Amaç İse; Olumsuz Durumdaki Zihin Halini Fark 
Etmek ve Olumlu Duruma Geçmesini Temin 
Etmektir… Dikkati Şimdi’de Tutmak, Geçmiş Ve 
Geleceği Yadsımak Değildir. Şimdi, Neyin Önemli, 
Neyin Tali Olduğunun Farkındalığıdır… 
 
ŞİMDİ’NİN SİHİRİ... 
Şimdi, Olduğu Gibidir. O, Başka Türlü Olamaz. 
Dikkatimizi Şimdi’ye Verdiğimizde, Bir Uyanmışlık Hali 
Yaşarız… 
 
NE YAPMALIYIZ..? 
İçerikle İlgilenmek, Şimdi’yi Örter. Kendimizi Dünya’da 
Kaybetmemize Sebep Olur ve Böylece Kim 
Olduğumuzu Unutur, Karışıklık, Öfke, Kin, Nefret, 
Depresyon, Şiddet Ve Çatışma Ortaya Çıkar. 
Olumsuz Zihnin ve Düşünenin Biz Olmadığımızı İdrak 
Ettiğimizde, Özgürüz Ve Aydınlanıyoruz Demektir. 
Diyebiliriz Ki; Aydınlanmak, Bilgelik, Işığını Yakmak; 
Ancak Düşüncelerin ve Duygulanımların Ötesine 
Geçmekle Mümkün Olabilir… 
 
SAF ZİHNİN ÖLÇÜTÜ… 
Hiçbir Dışsal Sebebe Bağlı Olmayan ve Giderek Artan 
Bir Huzur ve Dinginlik Duygusu. Kendi Hakkında 
Giderek Artan Doyum ve Memnuniyet Hali…Anlayış, 
Sabır Ve Hoşgörünün Belirginleşmesi. Fiziksel 
Güçlenme ve Derinin Parlaması, Organların Sağlıklı 
İşleyişi. Hastalanmama… 
 
OLUMSUZ ZİHNİ ÇEKERSEK ARADAN, O ZAMAN 
TEZAHÜR EDER YARADAN… 
Not: Bu konferansın CD’lerini vakfımızdan temin 
edebilirsiniz.  
 

---------------------------------------------------- ETKİNLİKLERİMİZ ------------------------------------------------ 


