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

SPATYOM VE SPATYOM HAYATI 
(2) 

Spatyomda, Dünya’da alışmış 
olduğumuz sembollerin olmaması bizi önceleri 
çok şaşırtabilir... Spatyomda, üç boyutun dışında 
olan yeni bir realitenin üzerimizde bıraktığı 
etkileri yorumlamakta güçlük çekmemiz 
normaldir... Çünkü biz Dünya’da beden kanalıyla 
bilgi alırız ve beden kanalıyla da kabalaşmış, 
seyyaliyetini yitirmiş, mana bakımından 
sembolikleşmiş kavramlarla yaşamaya 
alışmışızdır... Örneğin; konuşma bir sembol 
alışverişidir... Etrafımızda her yerde, semboller 
vardır ve biz bunları karşılıklı uzlaşma yolu ile 
kabul ederiz... Ama spatyom da bu alıştığımız 
sembollerin olmadığını ya da sembollerde 
dayanıksızlık olduğunu görürüz... 

Olaylar çok yönlüdür... Ve lineer bir 
zaman akışı yoktur... Dünya’da lineer çalışan 
zaman, spatyomda tersine döner... Ayrıca 
mesafe kavramı da alt üst olur… 

Zaman ve zamana bağlı olarak mekân 
değiştirmede hiç alışık olmadığımız bir hız 
vardır... 

İnsanlar, bu Dünya’dan ayrılıp ahirete 
intikal ettikleri zaman, orada, birbirleriyle 
spatyom konuşması adı verilen mana alışverişi 
ile ilişki kurarlar... Yani onlar birbirlerine 
anlatacakları şeyleri düşünürler... Bu düşünceler 
küreseldir... Varlıklar, kendi tekâmülleri 
nispetinde, aktarmak istedikleri manayı girift ve 
küresel bir şekilde düşünerek, karşısındakine 
iletebilirler... O da kendi gelişimi oranında bu 
manayı kavrar... Tabii ki, mana alışverişleri, 
varlıkların gelişimi ile çok yakından ilgilidir... Ne 
kadar gelişmişsek, o kadar kolay mana iletir ve 
alırız... 

Spatyomda lisana ihtiyaç yoktur... Lisan 
kullanılmaz... Konuşmalar biraz önce ifade 
ettiğim gibi mana alışverişi şeklinde telepatik 
olarak, son derece süratle birbirine iletilir... 
Ahiret âlemindeki varlıkların ilettikleri mana hızı 
Dünya’dan çok daha fazladır... Bu konuşma 
şekline küresel konuşma denir... Ahirette, 
küresel konuşma diye bir anlaşma şekli vardır ve 
orada anlatılmak istenen her şeyde küresel 
anlayış kullanılır... 

Küresel konuşmalar kadar, küresel 
anlayışlar da bizim alışmamız icap eden bir talim 
terbiye işidir... Biz bu talim terbiye ile 
eğitildiğimiz zaman iyice anlarız ki, bir insanın 
basit anlayış, düşünüş ve konuşuşundan 
kurtulup, küresel anlayış sistemine alışabilmesi 
için, konuşmadan önce çok düşünmesi gerekir... 

Konuşmalarda müspet ve menfi 
eşitlemeyi göz önüne almak şarttır... Çünkü bu 
iki taraflı eşitlemeyi beceremezsek, o zaman tek 
yönlü bir hüküm vererek yanılgıya düşeriz... 
Onun için çok dikkatli davranmamız lazımdır... 
Yani dinlerde korkutma ile anlatılmak istenen 
bazı bilgiler, tekâmülümüze ket vuran 
davranışlarımızı belirtmek içindir... Çünkü insan 
kendi gelişimini yanlış davranışlarla 
yavaşlatabilir, zorlaştırabilir, yönünü saptırabilir...  

İnsan tekâmül kudretini kaybetmemek 
için daima kendini geri çekerek, karşıdakinin 
davranışına göre anlayışını ayarlamalıdır... Bu 
usulü tatbik edenler daima başarılıdır... Çünkü 
karşısında ki şahsı hangi seviyede ise öyle kabul 
etmiştir...  

Spatyom sözcüğünün “ruhlar âlemi” 
şeklinde anlaşılması doğru değildir… Çünkü 
Dünyamız da bir ruh âlemidir... Maddesiz ruhlar 
ve maddesiz ruhlarda meydana gelmiş âlemler 
söz konusu olamaz...  

Spatyomda, Ruhun, içinde bulunduğu 
yeni ortama uygun, klasik spiritüalizmde Perispiri 
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 denen daha süptil bir bedeni vardır... Yeni 

bilgilerimize göre ise, daha kapsamlı olan “şuur 
alanı” terimini öğrenmiş oluyoruz... Şuur alanı, 
çok farklı titreşim frekanslarına sahip çok ince 
enerji – maddeden oluşmuştur ve varlığın özden 
sonra gelen cevherini sarar... Şuur alanının 
yaygınlık ve ışınım gücü, ruhun tekâmülü ile 
ilgilidir... Perispiri, işte bu şuur alanının kaba 
maddeyle temasa geçen uç kısımlarını 
oluşturur... 

Demek ki, ölümden sonra varlıklara 
kapılarını açan bu âlem de, fizik Dünya’mıza 
oranla daha yüksek ve ince tertipteki 
maddelerden oluşmakla birlikte, bir madde 
alemidir ve ruh, Dünya’ya olduğu gibi oraya da 
ancak maddesel vasıtaları ile intikal eder...  

Yeryüzünde yaşarken bedenimizle ilgili 
nasıl birçok bilgilere sahipsek ve canlı olarak 
üzerinde bulunduğumuz Dünya’mızı nasıl 
tanımaya çalışıyorsak, spatyomu da, imkânların 
elverdiği ölçüde tanımak hakkına sahibiz... 
Çünkü orası da varlığın yaşamını sürdürdüğü bir 
mekândır...  

Bir turist, ziyaret edeceği ülkeyi tanımak 
ister, harita ve broşürler bulur, kitap karıştırır... 
Böylelikle kendi için çok yeni bir ortamda sıkıntı 
çekmez, şehri daha kısa bir zamanda ve 
kaybolmadan gezebilir...  

Varlık, üç buutun dışındaki yeni bir 
realiteye girmiştir... Bu yeni realitenin üzerinde 
bıraktığı etkileri yorumlamakta güçlük çeker… 
Çünkü beden kanalıyla gelen kabalaşmış 
tesirleri aldığı Dünya’yı henüz terk etmemiştir... 
Oysaki şimdi mantık dışı bir ortamdadır... 

Spatyomda hiç bir şey sürekli değildir, 
anında meydana gelir ve belirir ve bir süre 
dayandıktan sonra kaybolur... Örneğin, bir kitap 
imajine edersiniz, konsantrasyonunuz 
zayıfladığında o kitap kaybolur... Bu durum 
varlığı şaşırtır... 

Bedenli iken lineer bir zaman anlayışımız 
olduğu halde, orada oynak bir zaman, doğrusal 
olmayan bir zaman geçerlidir... 70 yaşında ölen 
bir insan, kendisini orada 20 yaşındaki haliyle 
bulabilir... Varlığın mekân ve mesafe anlayışı da 
alt üst olmuştur... Bir anda bir yerden bir yere 
ulaşılabilir... Bütün olaylar, varlığı bu yeni şuur 
ortamında şaşkınlığa uğratır... 

Öyleyse, öldükten sonra ister istemez 
intikal edeceğimiz spatyom ve spatyom hayatını 
şimdiden öğrenmenin yararı açıktır... Ölüm ötesi 
yaşam konusu, ne korkulacak, ne utanılacak, ne 
de yasaklanmış bir konudur... Ölüm, ölümdür ve 
insanlık spatyomu araştıracak yöntemlere az- 
çok sahiptir... 

Spatyom hakkındaki bilgiler, ya 
medyomların kendi izlenimleri, ya da onlar 
kanalıyla verilen ruhsal tebliğler vasıtasıyla elde 
edilir... Kutsal metinlerdeki sembolik ifadelerden 
de yararlanmak mümkündür... Dünya’nın dört bir 
tarafında, birçok araştırmacının spatyom 
hakkında elde ettiği bilgiler büyük bir yekün 
tutmasına rağmen, bu tebliğler oldukça dağınık 
olup, spatyomu bize yüzde yüz bir kesinlikle 
tanıtmaz... Çünkü spatyom âlemi sınırsız 
imkânları ve çeşitliliği ile Dünya realitesi 
tarafından tamamen keşfedilemez... 
Bilinebilenler, Dünya insanının realitesine paralel 
olarak iki çizgi arasında sınırlı kalmaktadır... Bu 
sınırların dışını tanımaya, idrak kapasitemiz ve 
kavramlarımız yetmemektedir... Dünya insanı, 
daha ileri tekâmül kademelerinde, spatyomu, 
büyük Dünya’yı tanıdığı ölçüde tanıyabilecektir... 

 
İçimdeki Rabb’imin Işığı, içinizdeki Rabb’imin 

Işığını selamlıyor… 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Nurettin ERSOY 
Vakıf Başkanı 

 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------- DİYOR Kİ ; ---------------------------------------------------- 
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 Kıyam etmek; sahipsiz doğacak çocuğu 
kollarımıza almadan önce, hazırladığımız 
beşik’in pırıl pırıl olması gerektiğinin; O’na, 
aramızda yaşayabilmesi için hayat verecek 
suyun berrak ve O’nu tutacak ellerin 
maharetli olması gerektiğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:106) 

*** 
 Kıyam etmek; dupduru gözlerle bakmayı 

öğrendiğimizde, dilimizden tılsımlı 
sözcükler çıkabilecek olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:106) 

*** 
 Kıyam etmek; sükûnet’in ve sükût’un, 

bizlerin altın anahtarlarımız olduğunun; 
sabır’ın ise, bizlerin payandamız 
olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:108) 

*** 
 Kıyam etmek; artık, her şeyin, 

kontrolümüz dışında ve şimdiye kadar 
çalıştırmış olduğumuz mekanizmalar 
dâhilinde devam etmekte olduğunun; 
çabamızın, sükûneti yakalamak hevesi 
olmaması gerektiğinin; çabamızın, sistemin 
iyi çalışabilmesi yolunda olması 
gerektiğinin bilincine varmaktır… 
(MYP/C:108) 

*** 
 Kıyam etmek; sadece o an’ın var 

olduğunun; an’ın, en sakin ve en statik 
durumu ifade etmekte olduğunun; an’ın, 
daima kendini ileriye doğru yönlendiren bir 
imajinasyon merkezi olduğunun; hareketin, 
bu merkezden kaynaklanarak hiç 
durmadan ilerler olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:109) 

*** 
 Kıyam etmek; ektiklerimizi teker teker 

toplamak gerektiğinin; belimiz bükülse de, 
dizimiz kırılsa da, kızgın çöldeki hasadın 
daima şanına uygun olarak cereyan 
edeceğinin bilincine varmaktır… 
(MYP/C:110) 

*** 

 Kıyam etmek; ilerleyişin, daima alansal 
olduğunun; varlıkların, bu alanlarla mevcut 
olduğunun; kâinatın meskûn olan her 
noktasının, birbirinden haberdar bir şekilde 
ve tempolu bir tarzda hareket etmekte 
olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:111) 

*** 
 Kıyam etmek; kaybolan hiçbir alan 

olmadığının; sadece üst seviyeli enerjilerin 
potalarında erimeye bırakılmış zayıf 
vibrasyonların mevcudiyetinin var 
olduğunun; bu durumu yaratanın, yine 
cehtin kendisi olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:111) 

*** 
 Kıyam etmek; seviye ne kadar yüksek 

olursa olsun, cehitsizlik başladığı anda üst 
seviyeli bir alan içerisinde erimeye doğru 
gidişin başlıyor demek olduğunun; o halde, 
seviye ne olur ise olsun, cehit olduğu 
sürece alan vaziyetinin devam eder 
olduğunun ve genişleyebilmek için ise, 
muhakkak diğer varlıkların mevcudiyetine 
de ihtiyaç olduğunun bilincine 
varmaktır… (MYP/C:111) 

*** 
 Kıyam etmek; hiçbir varlığın, tek başına 

bir şeyi ifade edemez olduğunun; o’nun 
ortaya koyduğu mevcudiyetin, birçok 
unsuru da beraberinde taşımakta 
olduğunun; varlıkların, kendilerini fark 
etmeye başladıkları anda, otomatik olarak 
bu mevcudiyetlerin de farkına varmaya 
başladıklarının; aldıkları seviyelerin, bu 
fark edişle paralellik arz etmekte 
olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:111) 

*** 
 Kıyam etmek; varlığın, sadece 

kendisinden mesul olmadığının, yarattığı 
alandan da mesul olduğunun; verdiği 
imtihanın, sadece bir konuya ait değil, 
bütün sathı ilgilendirir tarzda olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:111) 

*** 
 

----------------------------------------------- ŞUURDA UYANIŞ (30)------------------------------------------------ 
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 Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Adının Ağır Bilgi olmasının sebebi, bizim 
tamamen mülkiyetimize geçmesinden yani Şuur 
alanımıza dâhil olmasından kaynaklanıyor… 
Yani tamamen bizim malik olduğumuz, sahip 
olduğumuz bilgidir ki, bu bilgi sonsuz 
yolculuğumuzdaki sonsuz hayatlarda bize lazım 
olacak bilgidir… Ağır bilginin özelliği budur… 

Güncel bilgi, alt beşeri hafıza seviyesinde 
depolanıp, unutulma ve unutulmama gibi 
ihtimallere muhatap bilgidir… Fakat ağır bilgi, 
idrak edilmiş taşlar şeklinde varlığa nakşolur… 
Nakşolmak demek, bünyesine kazınır, dolayısıyla 
daha sonraki yaşamlarda o varlık için çok büyük 
rahmetli, hayırlı faydaları vardır… Artık o bilgi 
varlığın kendisidir, daha doğrusu varlık o bilgi ile 
bir olmuştur… Varlık o bilgidir aynı zamanda… 
Bilgi, varlıktır; varlık, bilgidir… Yani, varlıkla 
bütünleşmiş bir enerjidir o bilgi… Ağır Bilgi, bu 
bakımdan varlığın sonraki yaşamlarında hep 
ona, daha sonraki ağır bilgilere götürücü 
nimetler, rahmetler sunar… Onun için çok 
önemlidir. 

Karma, bir varlığın sonsuz tekâmül 
yolculuğu esnasında gözden kaçırdığı ve 
ziyadesi ile hakkını veremediği deneyimlerin 
kendisine kazandırdığı, bilahare telafi etme 
hakkıdır… Bir varlığın, sonsuz yolculuğu 
esnasında yani bir yaşamı değil, sonsuz 
yolculuğun tüm yaşamlarını içeren, onu 
kapsayan, gözden kaçırdığı, hakkını veremediği 
eprövleri tekrardan telafi etme hakkına karma 
denir… Dolayısıyla bir varlık, Rabb’in Rahman ve 
Rahim özelliğinden, affedici ve bağışlayıcı 
özelliğinden kaynaklanan,  (İslam da bunu çok 
ciddi ve etkin bir şekilde ortay koyar) karma tesis 
ediliştir… Bu vardır… Yaradan’ın yasasında 
bunun adına Telafi Yasası denir... Bir varlık, 
kendisi için yeterli randımanı sağlaması gereken 
bir eprövde çeşitli sebeplerden dolayı ihtiyacı 
olan deneyimi yaparken gözden kaçırdığı 
noktalar olursa, o gözden kaçırdığı noktaların 
eksikliğini gidermesi için kendisine verilen yeni 
hak mekanizmasına karma denir… Hak etme 
mekanizmasıdır bu ve bütün varlıklar için 
geçerlidir ve Rabbin yani Yaradan’ın yaratılmış 
olanlar üzerindeki adaletini temsil eder… Karma, 
öyle bir şeydir…  

Oluşturduğumuz sebeplerin sonuçları, 
bizim, olması gereken yeni sebepleri 

oluşturmamız için bize yeni imkânlar sunar… 
Buna karma denir… Rabb’in, Bağışlayan, 
Esirgeyen vasfının Uzakdoğu öğretilerindeki 
adıdır karma… Dolayısıyla enerjiler ile bunun 
bağını bu esas başlık altında inceleriz…  

Bilgi, ne olursa olsun, ona yönelişler 
farklıdır… Bilgi, eğer ziyadesiyle, layıkıyla 
yönelinebiliniyorsa, yani derinine nüfuz etme 
gayreti varlık tarafından gösteriliyorsa, aynı kalıp, 
aynı cümle, aynı sözcükler ile kurulsa dahi o 
cümlenin derinine inme varlığın cehti ile ilintilidir... 
Onun için böyle düşünen olsaydı diyecektim ki, 
hadi biz kendimizi geliştiremedik, aynı şeyleri 
söylüyoruz, bari sizler geliştirin farklı anlayın 
diyecektim… Demek ki böyle bir kusurumuz 
yok…  

Bir varlığın, kozmik, ontolojik yani 
Yaradan, Yaradılış ve Varlık hakkındaki idrak ve 
şuur kapasitesinin artması demek, bilgi birikimine 
sahip olması demek değildir… Muhteviyatı 
kavraması demektir… Bizler, Yaradan hakkında, 
yaradılış hakkında bilgililik halini oluştururken, bu 
konuda entelektüel olma şekline gelmiyoruz… 
Muhteviyatı daha geniş kavrayabilip o bütünün 
içerisinde yer alabilme imkânını araştırıyoruz… 
Muhteviyatın yakalanması demek; detay 
görüşlerin, detay ve noktasal bakışların ve 
anlayışların daha geniş satıhlara yayılması 
demektir…  

Şimdi dikkat edin, bu alanın bilgilerini 
paylaşmadan önce, hadi sırf bu alanın değil, bu 
konu ile ilgili geçmişimiz ne ise, o geçmiş haliniz 
genelde tek tek bağımsız detaylar üzerinde 
çalışmalar şeklinde olmalı… Ve öyle olduğuna 
eminim yani nedir bu..? Beşeri yaşam içerisinde, 
güncel yaşam içerisinde yüzeysel bilgi ile 
karşılaştığımız veya yüzeysel tesir ile 
karşılaştığımızda, hep nokta tesirlerin üzerinde 
yoğunlaşan bir zihin konsantrasyonumuz vardır 
daima… Nedir mesela..? 

Bugün bir insan ile karşılaşsak, insan 
bana şu türlü bir tesir yolladı, mesela yan baktı, 
düz baktı, sevgi ile baktı, nefret ile baktı ve bütün 
zihin faaliyetlerimiz, bütün varlık yapımız o detay 
üzerine yoğunlaşır ve o detay üzerinde 
mütalaalar yapar, yorumlar yapar…  

Bu gelişmemiş, muhteviyatını 
geliştirmemiş ve global bir bakış açısı 
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 kazanmamış varlık tipidir… Şuursuz varlık 

tipidir… Detaya zum yapıp, detay üzerinde 
yorumsal, zihinsel ve duygusal, hatta fiziksel 
faaliyette bulunan insan tipi, gelişmemiş, şuursuz 
varlık tipidir… Şuursuz demek çok abartılı, az 
şuurlu varlık tipidir… Bunlar genelde hayatlarında 
detay üzerinde, incik, boncuk ile uğraşan, 
muhteviyatı kavrayamayan, muhteviyatı daha 
henüz kavrama hazırlığını tamamlayamamış 
varlıklardır… Yani ne yapar bu, günlük hayat 
içinde detaylar üzerinde konsantrasyonunu 
yoğunlaştırır, onlar ile cebelleşir… Bunlar, bir tür, 
bilginin en kaba titreşim seviyesindeki şekli ile 
ilgilenenlerdir... Yani bilginin kaba titreşim 
seviyesi ile muhatap olan varlıklardır… Bilginin 
kaba titreşim seviyesinin adı, aslında, güncel, 
yüzeysel bilgidir... Hayat içerisindeki detayın 
bilgisidir… Maddeye yakın kesafet bilgisidir… Bir 
varlık böylesine kaba titreşimli bilginin yani 
detaylaşmış bilginin, detayları içerisinde 
tatbikatlar yapıyorsa, buna tebliğlerde bocalama 
veya mücadele eden varlık denir… O sadece 
gelen tesirin kendi üzerindeki etkisini içgüdüsel 
uyaranları sayesinde, onun etkisi altında hareket 
eden varlıktır… 

Şimdi gelişmiş ve şuurlanmaya doğru 
meyil etmiş olan bizlerin, şuurluluk vasfını elde 
etmek için detaydan kendimizi sıyırıp, o detayı 
kapsayan muhteviyatı kavramamız gerekir… 

Görünen âlem ile görünmeyen âlemin bir 
çizgisi vardır... Bir taraf görünen ve fizik âlemdir, 
bu fizik âlemin içerisinde bulunan maddi yapımız 
ile bizler varız… Bir de bizim beş duyu ile 
algılayamadığımız, beşeri akılla da 
kavranamayan, ancak üst akılla algılanabilen, 
ancak sezgilerimiz ile intibalar aldığımız bir âlem 
vardır ki, bunun adı da, fizik ötesi âlem, ruhsal 
âlem, Yaradan âlemdir... Burası da Yaradan 
âlemdir ama burayı da kapsayan bir Yaradan 
âlem vardır… Bu sonsuz, girift, iç içe, lineerliği 
olmayan, küresel yapıya sahip, sonsuz olan 
Yaradan bünyesidir... Buranın adı Yaradan 
bünyedir…  

Şimdi bizler, eğer beş duyu ile 
algılanabilen fizik dünya âleminin sadece 
algılamaları ile fark edişleri ile onun farkındalığı 
ile meseleyi götürürsek yani hizmet ettiği esas 
bünyeyi göz ardı edersek, muhteviyatı gözden 
kaçırmışız demektir… Muhteviyat ise, mümkün 
olduğu kadar bunun ile bunun birliğinin 
hissedilmesi halidir… Yani görünen âlem ile 

görünen âlemin hizmet ettiği görünmeyen fakat 
hissedilen âlemin bütünlüğünün hissedilmesi, 
bunu bir görebilmek, bir algılayabilmek, 
hangisinin hangisi ile bağ içerisinde olduğunu ve 
bu bağın neye hizmet ettiğini görebilmek, işte 
Yaradan veya kozmik muhteviyatı algılamak bu 
demektir… Muhteviyatı algılamak…  

Dikkat ederseniz konunun ilk başında 
Yaradan enerji, üstün enerji diye külli olanın öne 
alındığı bir tedris sistemi kullandık sizlere… Yani 
önce külliden başladık, kapsamlı olandan 
başladık ama amaç olandan başladık, araçtan 
değil… Şimdi dolayısı ile ana gayenin, Yaradan 
enerjinin işte beş tane enerji görüntüsü altında 
fakat birbirinden ayrılmayan ve yaradılış 
esnasındaki hangi eylem vuku buluyorsa o 
eylemi gerçekleştirici bölümü öne çıkan, diğerleri 
ona yardımcı olan bir koordine beş enerji 
bütünlüğünden söz ettik… Şimdi yavaş yavaş bu 
külliden cüziye doğru yani fizik âlemin detay 
âleminin cüzi dediğimiz bölümüne doğru yavaş 
yavaş iniş yapıyoruz…  

Şimdi hangi noktaya geldik..? Beş 
enerjiden hayat enerjisi, mekân enerjisi, zaman 
enerjisi, sevgi enerjisi, bilgi enerjisi diye sizlere 
mümkün olduğu kadar, dilimizin döndüğü kadar, 
elimizin erdiği kadar, vaktimizin yettiği kadar 
sizlere sunumlar yaptık… Sanmayınız ki bu 
yaptığımız sunumlar elimizdeki bilgilerin ancak 
bu kadar yettiğinden dolayıdır… Sizlerin bu 
konuda oluşmuş sorularınız, ihtiyaç duyduğunuz 
daha da açıklanmasını istediğiniz her nokta 
elimizde ziyadesi ile vardır… Bu bir tebligat 
ifadesidir… Sizler, yaşam içerisinde bilgiye 
duyduğunuz ihtiyaç ne ise, elinizde ziyadesi ile 
mevcuttur diyor yıllardır akan o çeşmenin 
sahipleri… Onun için şunu söylemek istiyorum… 
Lütfen kendinizi burada sunulanlar ile yeterli 
görüp de, ne yapalım bu kadar verdiler, bu kadar 
oluyor diye düşünmeyiniz…  

Eğer varlığınız daha kapsamlı, daha 
üstün bilgiye hodri meydan diyecek kadar 
gelişmişse, bunu size hissettiriyorsa, gelin açın 
elinizi, sorun sorularınızı, eğer o sorularınıza şu 
elimizdeki bilgi külliyatından bir cümle biz 
bulamazsak, o zaman tabii ki bunun sorumluluğu 
boynumuzadır… 

Sizlere verilen bilgilerin üzerinizdeki 
yeterlilik hissine yenik düşüp, benim için bu kadar 
yeterli, bundan başkası ne olabilir ki zaten 
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 derseniz eğer,  hem elimizdeki bilgilerin sunacağı 

rahmetlerden kendinizi mahrum etmiş olursunuz, 
hem de bizim ziyadesiyle vazife yapmamızın bize 
yönelik sorumluluğunu da bize taşıtmış 
olursunuz… (Devam.Edecek) 

 

 

-------------------------- KENDİNİ BİLME – KENDİNİ TANIMA HAKKINDA (59) -------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Evet, çünkü bütünün, eyleme de ihtiyacı 
var... Yani bilginin, işlenmemiş hammadde 
olarak, ham cevher olarak düşüneceğiniz bilginin 
fizik kesafet ortamına girip parıldaması lazım... 

Bir bilginin ham cevher halinden, 
parıldayan, yontulan elmas veya pırlantaya 
dönüşmesi için onu yontacak kabalıkta eylemler 
içerisinde olan varlıklara ihtiyaç var... Bilgi 
onlarda var, altın çağın süptil varlıklarında bilgi 
var, ama o bilgiyi işleyici bir ocağın işçilerine 
ihtiyaç var... Yani siz sıkıştığınızda hemen yanı 
başınızda bulabileceğiniz ilahi güç, ilahi rahman 
ve rahimlik mekanizması varken, onlarda böyle 
bir mekanizma, onların ihtiyaçlarının 
belirlenmemiş olmasından dolayı yok gibi 
düşünün... Bu mevzu, çok spesifik bir 
mevzudur... Burada sözsel anlatımlar ve beş 
duyu ile algılamalar meseleyi kavramaya 
yetmez... Bu biraz derin bir mevzu olduğu için bu 
kadarlıkla kalsın... Daha sonra bunları 
derinleştireceğiz... Tanrı’dan uzaklaşmak ne 
mümkündür ki... 

Böylesine bir arazi var, bu bizim dolaşım 
sahamız... Yani dünya tatbikat sahasında, fizik 
âlemin deneyim sahasında Yaradan’ın en 
önemli işlerini yapanlar olarak, esas işlerini 
yapanlar olarak bizler, böyle bir özellikler arazisi 
içerisinde bizler dolaşa dolaşa bunları 
yapıyoruz... Çeşitlilik buradan kaynaklanıyor... 
Çokluk âleminin özelliği... 

Ana özellik, enkarnasyonla getirilmeyip, 
enkarne olduktan sonra, enkarnasyon alanının 
bize yüklediği ve tamamı negatif olan 
istenmeyen unsurlardır... Yani varlık bunları 
seçerek enkarne olmaz, enkarne olduktan sonra 
çevresi tarafından yüklenir ya da bizzat kendisi 
seçer... Onun bilhassa şu kişilik özelliklerini 
bulmada zorluklar çıkrsın diye o enkarnasyon 
alanında mevcuttur... 

Camel Tropy’i örnek vermiştik... Özellikle 
kazılan çukurları düşünün, aşacaksın, nehir 
yoksa dozerle gölet yapıyor ve içini de çamur 

dolduruyor, geleceksin, neyse aracın, onun 
içinden geçeceksin... Bu ne adaletsizlik böyle 
yarışmamı olur, hedefime gitmem için bana 
özellikle mani oluyorlar... Evet, çünkü Camel 
Tropy’nin ana teması dayanıklılık, iradenin 
kullanılması, dayanıklılığın ispatı, sabrın ispatı, 
iradenin ispatıdır... Aynısı bizim için, dünya 
yaşamımız için de geçerlidir... Ne kadar istikrarlı, 
gücünü bir yere tekzip edebiliyorsun, 
yönlendirebiliyorsun, ne kadar iradeni sonuna 
kadar kullanabiliyorsun..? Ne kadar niyet ettiğin 
ve irade koyduğun bir işi, koşullar ne olursa 
olsun neticeye vardırmak için ve olmaması 
gerekenlerin ne olduğunu idrak edip, olması 
gerekenleri yakalayabiliyorsun..? Bunun için de 
özellikle çukurların kazılmasına misal olarak ana 
özellikler gösterilebilir... 

Burada varlık enkarne olduktan sonra bir 
de bakarsınız kendini yıkmaya başlar, intihar 
eylemi ve fedakârlık pozitifi sanki iyi bir şeymiş 
gibi onun da iyi bir şey olmadığını söylüyoruz ve 
zaman içerisinde de geliştikçe anlayacağız... 

Fedakârlık diye bir şey yok, bir insan 
yaptığı bir şeyin fedakârlık olduğu hissi, 
düşüncesi içerisinde ise, yaptığı iş makbul 
değildir... Bu öyle bir hal almalı ki, yaptığı iş 
belirli bir değere göre başka bir değeri feda etme 
şeklinde değil, ben belirli bir bağlı olduğum 
değere bir başka bağlandığım değeri feda 
ediyorum demektir... Yine bağımlılık vardır... 
Fedakârlık, ancak şu manaya dönüştüğünde 
gerçek değerini bulur, ben zaten bunun dışında 
bir şey yapamam ki... 

Mesela, siz birine bir yardım 
ediyorsunuz… Diyorlar ki, çok büyük bir 
fedakârlık, ben olsam yapmam, o yapmaz, bu 
yapmaz, sen yapıyorsun veya kendiniz 
kendinize ifade ediyorsunuz, ben fedakârlık 
yapıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum… 
Yardım ediyorsunuz, yardım etmekle, yardım 
etmemek arasında bir muhakeme yapmak ve bu 
ikisi arasında duyguların karıştığı, aklın karıştığı, 
düşüncenin, vicdanın, sahte kişiliklerin karıştığı 
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 bir takım etkileşimle yardım etmeyi tercih 

etmek... Fedakârlık bu ama yardım etmeme 
devrede... Bunu aştığınızda yardım etmeme diye 
bir mevhum yok sizin için... Zaten yardım 
etmekten başka çareniz yok... Devre sonunun 
varlığının varması şart olan zor meselelerden 
biridir... Yani bir tebliğde diyor ki, 

“Siz yıllardır spiritüel ve üstün bir 
realite bilgileri içerisinde dayanışma ve 
yardımlaşma yasası diye bir yasayı söyler 
durursunuz...” diyor… 

İlahi bir yasa, dayanışma ve 
yardımlaşma yasasının gerçek mahiyetini 
bilebilseniz, vermekten başka bir şıkkın 
olmadığını anlamanızla bu mümkün diyor... Yani 
dayanışma ve yardımlaşma yasasında biz ne 
deriz..? Yardım etme ve etmemek düalitesi var, 
yardım etmeği tercih etmek erdemliliktir... Çok 
güzel... Dayanışma, dayanışmama var, 
dayanışmayı tercih etmek çok güzel ilahi bir 
yasa, erdemliliktir... 

Vermek, yanında vermemek var, vermek, 
erdemliliktir, ama diyor, bu yasayı gerçekten 
idrak etmek devre sonunun şartıdır... Bu yasayı 
gerçekten idrak edenin vermekten başka hiçbir 
şeyin olmadığını idrak etmesi lazım... Böyle bir 
şeyi düşünmek bile insana bir garip geliyor, 
dünya dışılık bu yani vermekten başka bir şık 
yok ki veya verdim, fedakarlık yaptım gibi bir his 
veya verdim ondan sonra alçakgönüllülük 
hissettim… Verdim, gurur duydum, verdim 
diğerkam oldum... Vermemenin yanında tercih 
ediyorsan hisset... Ama vermemenin yanında 
sadece vermenin olduğu, vermemek gibi bir şey 
olmadığını hissettiğinizde siz o yaptığınız 
eylemle diğerkâm olduğunuzu mu 
düşünüyorsunuz... 

Siz o yaptığınız eylemle gurur mu 
duyarsınız, mümkün değil, başka şıkkı yok... 
Nefes aldığımız için gurur mu duyarız, başka 
şıkkımız mı var, yok ki hayatta kalabilmenin tek 
koşulu... Nefes almalıyız, oksijeni almalıyız, ben 
çok güzel nefes alıyorum, kalbim çok iyi, gurur 
duyuyorum gibi... Vermek vermemek, yardım 
etmek etmemek, sevmek, sevmemek, böyle bir 
şey mi var... Sevmek, iftihar edilecek, gurur 
duyulacak bir mesele ise, yanında sevmemeyi 
de taşıdığı içindir... Ben, sevmemenin yanında 
bunu tercih ettim, ama her an o varsa benim 

realitemde daha henüz ben, bu ana özelliklerimi 
sırtımdan atmamışım... 

Bir tebligatta bir varlık planı devreye 
giriyor, “Sevgi ilkelliktir” diyor... Anlaşılır şey 
değil, geri bir plan mı bu, sevgi değil de, nefret 
mi önde, derinleştikçe anlaşılıyor ki, sevgiden 
söz etmek, sevgisizlikten söz etmekten 
kaynaklanır... Yani sevgiden söz ediyorsanız, 
sevgisizliğin de anlayışınızda mevcut olduğunu 
gösterir ki, sevgiden söz etmek bu manada 
ilkelliktir... Bizim için sevgiden başka bir şey yok 
ki, niçin sevgiden söz edelim... Koşulsuz seviyor 
işte bu nedenle onların tekâmül okulları da 
gelişimlerini bizim dünya beşerinin gelişimine 
endekslemiştir... Çünkü onlarda dualitenin 
olmadığı bir ortamda gerilimin yeterli 
olmadığından dolayı spiritüel gelişim çok 
yavaşlamış sanki bir merdivenin sahanlıkta 
yatay gidişi gibidir… Diyor ki, sizlerin bir an önce 
tırmanıp devre sonunu aşacak bir şuura 
gelmenizi bütün bu sistemin dâhilinde olanlar 
olarak bizlerde bekliyoruz... 

Devre sonu çok geniş bir alana yayılmış 
bir faaliyettir, kıyamet... Bu devre sonu, kıyam, 
şuurda ayağa kalkış... 

Diyor ki, dünya gibi birçok sistemi 
ilgilendiren bir mevzuu diyor... Diğer kıyam 
hadiselerinden yani diğer kıyamet vakalarından 
fiziki ve şuursal vakalarından farkı böylesine çok 
geniş kapsamlı çok geniş bir alana yayılmış 
olmasından dolayıdır... Güneş sisteminin 
dışındaki birçok sistem şu anda dünyanın bu 
devre sonunu başarı ile aşmasını büyük bir 
hevesle beklemektedir... Böylesine önemlidir 
çünkü bizim bunu aşmamız onlarında bize 
paralel olarak bazı aşımları yapmamıza sebep 
olacak... Bu olmadıkça o olmaz böylesine bir 
beklenti var ve dolayısıyla da bize gelen yani 
dünyaya nasip kılınan ruhsal idari 
mekanizmanın dünyanın bu devre sonunun 
ziyadesiyle layıkıyla aşmasına sorumlu ruhsal 
planların en bereketli bilgiyi akıttığı gezegen 
dünya gezegeni... Onlar bu kadar bilgi almıyorlar 
dolayısıyla da bizim bu şuur aşımımız çok ciddi 
idraklerin hafıza ortamına bereket 
kazandıracağını onlarda biliyorlar ve aynı hafıza 
ortamını paylaşan onlarda bizden bu hafıza 
ortamını bereketlendirici randımanı bekliyorlar... 

(Devam edecek) 
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---------------------------------------------------- ETKİNLİKLERİMİZ -----------------------------------------------
 GENDAİ REİKİ-HO NEDİR? 
Derslerine bu sene başladığımız bu teknik 
oldukça pratik ve etkin bir çalışma. Geleneksel 
Reiki ve Batı Reiki’sinin yeniden araştırılması ve 
Reiki’nin “Beden ve zihin şifası ve spiritüel 
gelişme” için yeniden yapılandırılmasıdır. 
Gendai Reiki-Ho ile mutlu bir yaşam yaratırız.  
Gendai Reiki-Ho ile neler yapabiliriz? 
-Reiki’yi daha pratik bir şekilde hayatımıza 
geçirebiliriz. 
— Sonuçları çok hızlı alırız. 
— Yöntemler sade, kısa ve kolaydır. 
—Bütün çalışmalar öğretmen eşliği ve 
yönlendirilmesiyle yapılabilir. 
— Ortaya çıkan belirgin mutluluk hissi öğrenciyi 
cesaretlendirdikçe öğrencilerin yaşamları kökten 
değişir. Pozitif enerji her alana yayılır. Böylece 
hayat kolaylaşırken sorunlar da çözülür. Sahip 
olunanlar artar ve korunur.  
 ARAGONİT KURSU 01 ve 22.Aralık.2008 
Aralık ayındaki Aragonit çalışmalarımız her 
zaman olduğu gibi yine her ders çok farklı bir 
şekilde devam etti.  Aragonit’in mucize şifaları 
arttıkça öğrenenlerin de sayısı aynı oranda 
artmakta. Sayın hocamız Sevgi ERSOY’un 
“Mucize Taş Aragonit” kitabının ardından bu 
mineral dostumuzla olan bağımız ve ona olan 
çekilimimiz de başka bir boyut kazanmaya 
başladı. Dileğimiz Dünyanın derinliklerinden 
gelen bu dost ile Bir olduğumuzu 
hissedebilmek…       
 REİKİ II. DERECE İNİSİYASYONU 

       03 ve 12.Aralık.2008  
Bu ay Reiki II. Derece inisiyasyonunu yoğun 
talepler doğrultusunda iki ayrı tarihte yapmak 
durumunda kaldık. Bu derslere katılmış olan 
arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyoruz ve tüm 
insanlık için hayırlı olmasını diliyoruz. Reiki’nin 
bir aydınlanma yolculuğu olduğunu fark eden 
kalpler bu basamakları hızla çıkmaktalar. 
Dünya’nın içinde bulunduğu bu zor zamanda 
eminiz ki Reiki Enerjisi kendisi ile çalışanlara 

illüzyonun arkasına geçmelerine yardım 
edecektir.  

 REİKİ I.DERECE İNİSİYASYONU 
19.Aralık.2008 
Bu ayki Reiki inisiyasyonumuza yedi 
arkadaşımız katıldılar. Kendisini Reiki Enerjisinin 
Şifası, Koruması ve Bolluk-Bereketine açan 
arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Bu yolculuğun 
devamını diliyoruz… 
 QUAN YİN MEDİTASYONU 

      01–15–22 ve 29.Aralık.2008 
Her geçen hafta biraz daha renk değiştiren, 
derinleşen bu meditasyonlarımız bizlere 
yeryüzündeki cenneti yaşatmakta. Bir saatliğine 
de olsa ışık insan, ışık zaman ve ışık mekânın 
tesirleriyle muhatap olanlar olarak Sn. Sevgi 
ERSOY’a çok teşekkür ediyoruz. Bu 
meditasyonumuz Quan Yin Öğretisini almış veya 
almak isteyen herkese açık bir çalışmadır. Her 
pazartesi saat 16.00–18.30 arası toplanıyoruz 
ve önce öğretinin bilgilerini tazeliyoruz sonra da 
meditasyonuna geçiyoruz. Magnified Healing 
beşinci boyut enerjisi ile uygulanan bir şifa 
tekniğidir. Her gün aktive edilmesi gereken 
Viyolet Ateşi bizlere aslımızı hatırlatan bir 
enerjidir. Teknik ilk başlarda zor ve uzun gibi 
görünse de belli bir süre sonra kolaylıkla 
yapılabilir bir hale geliyor. Reiki II. Derece 
inisiyasyonunu almış olan arkadaşlarımızı bu 
tekniği öğrenmek üzere bekliyoruz.  

 CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ 
SALI MEDİTASYONLARI 
Her ayın 1. 2. ve 4. Salı’sı saat 19.30-21.00 
arası meditasyonlarımız devam etmekte. Halka 
açık olan bu çalışmamızda önce kendimiz olmak 
üzere ülkemize ve sonra tüm dünyaya şifa 
veriyoruz.  Bu meditasyonlara hiç Reiki 
inisiyasyonu almamış olanlar da gelebiliyor. 
Eğer çevrenizde böyle dostlarınız varsa onları 
da beraberinizde getirebilirsiniz. Herkesi 
bekliyoruz… 
 Caddebostan Kültür Merkezi 

18.Kasım.2008 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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 “HAKİKATİ YERDE GÖRMEK” 

Vakıf başkanımız Sn. Nurettin ERSOY, bu 
konferansında önce Hakikat ile Gerçeklik 
arasındaki farkı ortaya sunduktan sonra insan ve 
kozmos üzerindeki anlayışlarımızın 
derinleşmesini sağladı. Çünkü gerçekten de bu 
dört başlık üzerindeki kavram birliğini 
oluşturduktan sonra ancak herkesi belli bir 
anlayışa sürükleyebildi. Gördük ki insan, 
makrokozmos (uzayın sonsuzluğu) ve 
mikrokozmos (hücrenin sonsuzluğu) arasında 
tam ortada bir yapıya sahip. İşte bu noktada 
konu maddeye geliyor ve tabii ki burada ünlü 
fizikçi Einstein’in teorileri devreye girdi. Einstein’ 
in Özel Rölativite Teorisi’ne Göre; 
Çok Az Miktardaki Bir Kütle, Çok Yüksek 
Miktarda Enerji ile Eşdeğerdir… 
Bunun Matematiksel Olarak İfadesi; 
E = M x C2 
Burada E:Enerji; M:Kütle; C:Işık Hızıdır… 
Eğer Herhangi Bir Maddenin Tüm Kütlesi 
Enerjiye Dönüştürülebilirse, Elde Edilen 
Enerji, Yukarıda Verdiğimiz Formülle 
Bulunur… 
Bu teori baz alınarak yapılan hesaplarda çok 
çarpıcı örnekler var. Sizlere bunlardan birkaç 
tanesini yazalım… 
Einstein’ ın Ünlü E=M.C2 Formülüne Göre 1 
Gram Kütledeki Enerji, 1000 Wattlık Ampulü 
2850 Yıl Yakar… Gene Aynı 1 Gram Kütle 
Enerjiye Dönüştüğünde, 2000 Ton Petrolün 
Yakılmasından Elde Edilecek Enerjiyi Açığa 
Çıkarır… 
Konferansın bundan sonraki aşamasında 
atomun özelliklerine girildi. Ortaya çıkan sonuç:  
“MADDE, KOZMİK ENERJİ’NİN 
YOĞUNLAŞARAK ŞEKİL ALMIŞ HALİDİR” 
Tüm bu araştırmaları yapanların söyledikleri ise 
çok daha ilginç. İşte birkaç örnek de onlardan: 
Albert Einstein; “Evrenin Düzenini 
Gördüğümde, Mistik Bir Şaşkınlığa 
Düşüyorum” Demiştir… 
Öğrencisi David Bohm; “Her Şey, Her Şeyin 
Altında Yatan Bir Düzenin, İkinci Kademede 
Ortaya Çıkan Görüntüsünden Başka Bir Şey 
Değildir” Demiştir… 
Astronom James Jeans; “Evren’in Büyük Bir 
Makineden Çok, Büyük Bir Düşünce Olduğu 
Kanısındayım” Demiştir…  

Maddenin özelliklerinden tekrar bize 
geldiğimizde aslında ne kadar karmaşık gibi 
görünen ama bir o kadar mükemmel bir yapı 
içinde olduğumuzu fark etmek çok güzel bir 
duygu. Sayın Nurettin ERSOY konferansını şu 
cümlelerle bitirdi… 
Her şey bir ve tek… 
Canlı ve cansız tüm varlıkların kaynağı ve var 
olma amacı bir ve tek’dir… 

BEN, SEN İSEM; SEN, BEN İSEN; 
ÖYLEYSE; BU AYRILIK, GAYRİLİK, BU 

KAVGA NEDEN? 
Kadın-Erkek ilişkilerine farklı açılardan bakarak 
bu konunun ne kadar derin ve önemli olduğunu 
bizlerin fark etmesini sağladı. Bu iki unsurun 
sadece fizik olmadığını aslında birbirini 
tamamlayan enerjiler olduğunu, dünya hayatının 
aslında bir dualite olduğunu öğrendik. Örneğin 
Çinliler bu ikiliğe Yin ve Yang diyorlar yani “Ruh 
ve Madde, Tek ve Çift, Özne ve Nesne, İç ve 
Dış, Üst ve Alt, Karanlık ve Aydınlık, Gündüz 
ve Gece, Hareket ve Dinginlik, Evet ve Hayır, 
Kadın ve Erkek                 birbirini 
Tamamlarlar…” Evrenin bu ikilemleriyle farklı 
ve doğru bir ilişkiye girebilmek için yaşamımızda 
karşıtlık gibi görünen bu kavramları uzlaştırmayı 
öğrenmemiz gerekiyor. Bunun 
gerçekleştirdiğimizde varacağımız noktalardan 
bir tanesi bütün bu ikiliklerin en derinde ve 
temelde bulunan Birliğin bir parçası olduğunu 
görmek olacaktır. Yin ve Yang Felsefesinde 
UYUM’A Giden Yol Budur… UYUM, 
Karşıtların Kabul Edilmesinin ve 
Bütünlenmesinin Sonucudur… Başkanımız 
Nurettin ERSOY konferansa Quan Yin 
bilgileriyle devam etti ve karşı cinsle olan ilişkinin 
bir tür dans olduğu ve bu dansta ritmi çok iyi 
tutturmamız gerektiğini aktardı. Hayatımızdaki 
Bütün Zorluklar, Sadece, Yaşadığımız Ritim 
Bozukluklarıdır… Bazen Kendi Kendimize… 
Bazen Uygunsuz Bir Partnerle… Sürekli 
Uygun Partneri Arar Dururuz… Ve konferans 
şu cümleler ile son buldu: Bizler, En Nadide 
Çiçekler Olarak Yeryüzündeyiz… Bu 
İnceliğin, Bu Zarafetin Ne Kadar Hassas 
Olduğunu ve Tahmin Edemeyeceğimiz 
Küçük Şeylerle Bozulduğunu Bilsek, 
Zarafetimiz, Nezaketimiz ve Sadakatimiz Çok 
Gelişmiş Olurdu…    
Bu muhteşem konferansın tamamını merak 
ediyorsanız veya bu bilgilerin tamamının 
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 sürekli elinizin altında olmasını istiyorsanız vakfımızdan CD’sini temin edebilirsiniz.
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