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

SPATYOMDA İMAJİNATİF BİR HAYAT 
YAŞANIR… 

İnsan zihni sınıflandırma yapmaya alışık 
olduğundan, daha rahat anlamak bakımından 
spatyom hayatını kabaca üç devre halinde 
incelemek mümkündür... 

1. Kendiliğinden (Otomatik) imajinasyon 
devresi... 

2. Şuurlu imajinasyon devresi... 

3. Yüksek şuur devresi... 

Şunu ifade etmek gerekir ki, bu devreler 
birbirinden kesin çizgilerle ayrılmış değildir... 
Birinden diğerine çok yumuşak ve uyumlu 
geçişler vardır... Sayısız nüanslarla spatyom 
âlemi sonsuzluğa doğru uzanıp gider... 

 

KENDİLİĞİNDEN İMAJİNASYON 
DEVRESİ... 

Spatyoma girerken, beynin baskısı ve bu 
baskı nedeniyle Dünya maddelerine bağlı bütün 
kayıtlar yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlar... 
Varlık ne kadar ileri tekâmül seviyesine sahipse, 
bu bağlar o kadar çabuk çözülür... 
Dünya’dayken vicdani duygularına gem vuran 
maddi bağlar ortadan kalktıkça, insan 
samimiyetle kendi iç duygularına kavuşur ve dış 
âlemi unutur... Bu sırada ruhun bütün iç duyuları 
objektif birer varlık halinde cisimlenerek onu 
sarar... Bunun sonucu olarak ruh, aşağı yukarı 
rüyada olduğu gibi, iradesi dışında cereyan eden 
hadiseler içinde ve çok defa yarı şuurlu bir halde 
yaşamaya başlar... 

Spatyoma geçmiş bir insanın 
imajinasyon melekesi, Dünya’daki durumuna 
göre kat be kat artmıştır... Ama bu safhada ruh, 
irade ve imajinasyon faaliyetinin hemen hemen 

farkında değildir... Ancak, gene de itilim 
kendisinden gelmektedir... 

Esasen, bedenli haldeyken, 
hayatiyetimizi sürdürürüz... Kalbin kanı 
pompalaması, nefes alıp–verme vb... Bütün 
bunlar bedenimizin marifetleridir... Oysa hiç 
birimiz bunlardan haberdar değilizdir ve bu 
faaliyetin bize ait olduğunu inkâr bile edebiliriz...  

Spatyomda serbestliğe kavuşan duygu 
ve eğilimler, hiç çaba harcamadan imajinasyon 
süreciyle canlanır ve ruh varlığı için gerçekmiş 
gibi görünür... Bu halin dünyada ki benzerleri 
rüyalarımızdır...  

Spatyom hayatı insan düşüncelerinin bir 
toplamıdır... Açıkçası insan kendi imajinatif 
yaratmaları (kreasyonları ) içinde yaşar... Pozitif 
ve negatif yaratmalar oluşturmak tamamen 
kendi kişisel özgürlüğüne bırakılmıştır... İnsan 
kendi imajinatif sahnelerini cennet ve cehennem 
haline sokabilir...  

Rüyalarımızda da aynı sistem çalışır... 
Rüyada herhangi bir yükseklikten veya 
balkondan aşağı düşmekten korktuğumuz vakit 
düşeriz... Çünkü bu sistem Etki – Tepki 
Kanununa göre çalışır... Bu kanun hayatın 
icaplarındandır... O insanın öyle bir eprövü 
rüyasında tamamen yaşaması gerekiyorsa 
bundan kaçınılmaz... Çünkü rüyalarımızda, 
gündüz yaşadığımız hayat kadar reeldir ve bizim 
için öğretici vazifesi görürler... Hatta bazen 
insanlar üst üste benzer şekilde aynı tertipteki 
hazırlanmış rüyaları rahatsız edici veya 
memnuniyet verici bir şekilde görerek, herhangi 
bir eprövlerine rüyada cevap vermiş olabilirler... 

Tüm rüyaları şuuraltımızın artıkları olarak 
kabul etmek çok yanlıştır... Korktuğumuz şey 
başımıza gelir... Bu nedenle hiçbir şeyden 
korkmamayı ve etkilenmemeyi öğrenmek 
zorundayız... İşte insan, zaman zaman 
rüyalarında korkutularak, bu korku prosesini 
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 aşması sağlanmaya çalışılır... İnsanların 

cennetleri veya cehennemleri dünyada da 
spatyomda da aynı şekilde yine kendileri 
tarafından hazırlanır... 

Spatyomda imajinasyon melekesi 
önceleri çok bocalar... Zira varlığın imajinatif 
konsantrasyon içerisinde kalması yeryüzünde 
mümkün olmakla beraber, spatyoma 
geçildiğinde pek mümkün olmamaktadır...  

Tahayyül melekesi istenilen tarzda ve 
yönde çalışmaz... Otomatik olarak çalıştığı için 
şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkar... Dünya’ da 
imajine edilen her olay fiiliyata dökülemez, fakat 
spatyomda her imajine edilen olay gerçekleşmiş 
gibi hissedilir...  

Spatyoma zaman ve mekân içerisindeki 
kaymalar çok kolaylaşır... “Cennette ne arzu 
ederseniz anında olur...” ifadesinin ruhçu 
açıklaması budur... 

İmajinasyon ince partiküllerden meydana 
gelmiş seyyal bir malzeme üzerinde çok 
müessirdir... İşte öyle bir maddeden oluşan 
spatyomda düşünülen şey anında gerçekleşir... 
Spatyom maddesi bizim düşüncelerimizle derhal 
şekillenir... Eğer düşünülen şey üzerindeki 
konsantrasyon yoğun bir biçimde sabit kalıyorsa, 
o şekil kaybolmaz ama konsantrasyon 
zayıfladığı anda kaybolmaya ya da bir görünür, 
bir kaybolur olmaya başlayacaktır... 

Zamanla bir şuur açıklığına ulaşılınca 
imajinasyon anlaşılır...  

İmajinasyon melekesi, insan 
tahayyülünün iradi ve otomatik çalışmasının 
doğurduğu sonuçlar bakımından çok önemli bir 
melekedir... Çünkü yaratıcı imajinasyonumuz, 
bedenimizi bırakıp, beden dışı tecrübeler 
başladığında, cennetimizi ve cehennemimizi 
yaratacak husustur... Her din mensubunun 
kendine göre bir “Cennet – Cehennem” 
tasavvuru vardır... Dinlerdeki ceza mükâfat 
konusu yüzünden pek çok kişi umutla ve 
korkuyla sonunu bekler... Umuduna karşılık, 
gerekenleri yapamamaktan dolayı aynı zamanda 

içine bir korku da yerleşir... Yaşamında bazı 
hatalar yapmış bir kişinin şuuraltında bunların bir 
karşılığı olacağı hakkında bir kanaati varsa, 
karşılaşacağı imajlarda öncelikle bu kanaatlerine 
paralel olarak oluşacaktır... 

Spatyomda ceza ve mükâfat yoktur... 
Sadece insan dünyada iken yaratmış olduğu 
değişik egolarıyla karşılaşır... Ceza ve mükâfat 
yerine, şuurlanmanın ve bilgi elde etmenin doğal 
sonucu olarak ıstırap olabilir... Değişimler ve 
yenilikler insana ıstırap verebilir... Dünyada iken 
çok hatalar yapmış biri, ceza olarak değil ama 
doğal olarak, yaşamının ıstıraplı sonuçlarıyla 
karşılaşır... 

Her iki yaşam da, varlığın tekâmül süreci 
içerisinde sınırlı bir kesittir... Ebedi Dünya hayatı 
olmayacağı gibi, ebedi Spatyom hayatı da 
yoktur... Ebedi cennet ve cehennem hayatı 
yoktur... Hiç kimse hatalarından ya da 
anlayamadığı şeylerden ötürü sonsuza kadar 
mahkûm edilemez... 

Spatyomda telepatik algılarla eğitim 
olur... Bedenler ayrıldıkta sonra, geçmişin 
yeniden gözden geçirilmesi sırasında hami 
varlıklar çeşitli mizansenler hazırlayıp, çeşitli 
telepatik etkiler gönderirler...  

Spatyomda psişik savunma 
mekanizmaları ortadan kalkar, sevinçler ya da 
ahlaki ıstıraplar misliyle artar... Bu nedenle halk 
arasında “Dünya ateşi, ahiret ateşinin yedi defa 
yıkanmışıdır...” denir...  

Her iki âlemin sakinleri arasında irtibat 
vardır... Medyumluk ve obsesyon da bu irtibatın 
örnekleridir... 

 
İçimdeki Rabb’imin Işığı, içinizdeki Rabb’imin 

Işığını selamlıyor… 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Nurettin ERSOY 
Vakıf Başkanı 
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---------------------------------------------------------- DİYOR Kİ ; ---------------------------------------------------- 
 
 

 

 Kıyam etmek; inanç’ın, en büyük ceht 
olduğunun; daima inancımızı kontrol 
etmemiz gerektiğinin; gösterilecek samimi 
bir inanç’ın, ışıkla kucaklaşmak demek 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:112) 

*** 
 Kıyam etmek; sessiz ve sakin bir 

durumun, gelecek olanın tabanını 
oluşturmaya namzet olabilmesi 
bakımından gayet önemli bir mesele 
olduğunun; bu hassaya kavuşabilmek 
içinse, gerekli merhaleleri, gereken 
değerleri vererek aşmak icabetmekte 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:116) 

*** 
 Kıyam etmek; tabanın sessiz ve sakin 

hüviyeti, içsel olarak, mühim bir donanımı 
ifade etmekte olduğunun; tabanın, bu 
vaziyeti taşıyabilme ve oluşturabilme 
kabiliyetini öncelikle kazanması 
gerektiğinin bilincine varmaktır… 
(MYP/C:116) 

*** 
 Kıyam etmek; bahsi geçen sessiz ve 

sakin durumun, idrak yoğunluğundan 
sonra ortaya çıkan ve gayet statik bir 
vaziyeti ifade eden hal olduğunun; gerek 
içsel, gerekse fiziksel olgunluğumuzu, bir 
arada ancak bu haldeyken 
barındırabileceğimizin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:116) 

*** 

 

 Kıyam etmek; yükselen realitenin artan 
hassasiyetine bağlı olarak, bastığımız 
noktaların mana taşımakta olduğunun; 
kendini akışa koyuvermenin, bu seviyede, 
varlıkları daha kolay atalete sürüklemekte 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:116) 

*** 
 Kıyam etmek; aldığımız bilginin, bize, 

realitemiz değiştikçe başka manalar ifade 
edebildiğinin; bu noktada iyi bir aplikatör 
vazifesine bürünmemiz icabetmekte 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:116) 

*** 
 Kıyam etmek; açıklığa kavuşabilmenin, 

bilgi enerjisini en açık şekilde 
özümleyebilmekle olmakta olduğunun; bu 
durumun ise, son derece sakin ve sessiz 
bir şekilde gelecek olanla uyum içerisine 
girmekle olabilecek olduğunun; eğer bu 
hassasiyete sahip olabilirsek, zaten örtülü 
olan bilgiyle uyum içerisine giremez 
olduğumuzun, varlığımızın daima bizi saf 
bilgiye doğru yönlendirecek olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:116) 

*** 
 Kıyam etmek; mümkün mertebe, kendi 

kendimizin hakemi olmaya çalışmamız 
gerektiğinin; en doğru yolu bulacağımızın 
bilincine varmaktır…(MYP/C:116) 

*** 
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----------------------------------------------- ŞUURDA UYANIŞ (31)------------------------------------------------ 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Sahte kişiliklerimiz, kabuklarımız yani 
Dünya’nın bize sunduğu fakat hiç de bize ait 
olmayan kusurların bizi nasıl örttüğü 
meselelerine gireceğiz... Bütün bunlara 
derinlemesine ineceğiz... Yani demek ki, külliden 
cüziye doğru inerken muhteviyatı gözden 
kaçırmamak için elimizden gelen gayreti 
göstermeliyiz... Siz de lütfen muhteviyatı gözden 
kaçırmayın, bununla bunun bir bütünlüğü 
içerisinde, sadece katman katman, basamak 
basamak aşağı doğru iniyoruz... 

Esas bize pratikte lazım olacak bilgiler 
tabi ki şu safhanın bilgileri yani Dünya yaşamı, 
enkarnasyonlar, reenkarnasyonlar nedir, varlık 
tatbikat sahasında karşılaştığı engelleri aşma 
bilgileri vs. bu safhada göreceğiz... Demek ki 
böyle bir külli muhteviyatı gözden kaçırmadan 
meseleyi götürüyoruz... 

Şimdi, Yaradan ile Yaratılmış olan 
ilişkisinde, sonsuz olan ve sonsuz çeşitlilikle, 
sonsuz ihtimalleri tek bir formdan hareketle 
bünyesinde taşıyan ve sonsuz mekânlarda, 
sonsuz hiyerarşik bir yapı içerisinde tezahür 
ortamları hazırlayıp içerisine hayat enerjisi ile 
hayatiyetler sunan ve daima kendini yayan bir 
Yaradan bünye vardır... Sonsuz olan bir bünye, 
Yaradan bünye ve bu bünye, bu yaradılış 
esnasında bizim şu anda idrak etmeye 
çalıştığımız benzer sonsuz fizik âlemleri 
oluşturarak, sonsuz tatbikat sahalarında bir 
gelişme imkânlar dizisi oluşturmuş... Yaradan 
böyle bir şeydir... 

Dikkat ederseniz üstüne vura vura hatta 
biraz sıkıcı da olsa sonsuz, sonsuz, girift ve iç 
içelik fikirleri ile meseleye yaklaşıyorum... Çünkü 
bizler eğer sonsuzluk ve giriftlik anlayışımızı 
beyinlerimizin kapasitesini zorlarcasına eğer 
oluşturamazsak, Yaradan hakkında bir fikir sahibi 
olamayız. Ve Yaradan’ın bünyesine dâhil 
olduğumuzu fark edemeyiz... Yaradan’ ın 
bünyesine dâhil olma fikri çok önemlidir... 

Kadiri mutlak... Şimdi, Yaradan, sonsuz 
ihtimalleri, sonsuz imkânları, sonsuz yayılım 
sahası içerisinde mevcut tutan bir enerji 
sahasıdır... Biz buna Yaradan enerji veyahut da 

Yaradan bünye diyoruz... Yaradan bünye, vücut 
diyoruz... Yaradan’ın bünyesidir, vücududur bu... 
Bu tasavvuf ve sufizmde çok ifade edilen bir 
deyimdir yani Yaradan’ın vücudu meselesi... 
Fakat bu öyle bir vücut ki, sınırsız, sonsuz bir 
vücuttur... Öylesine sonsuz ki, bünyesine dâhil 
olmayan bir varlık zerresi yok... Şimdi bu 
Yaradan’ın yaratma eylemi yaratılmış olan bir 
enerji sahası olduğundan dolayı o enerjinin 
kendini kreatif şekle, şemale, forma dökmesi 
şeklinde... Yani bizim anlayamayacağımız bir 
yoktan var ediş değil, var edilmiş olan bir 
enerjinin sonsuz ihtimal ve sonsuz yetenekler ile 
kendini çeşitlemeye tabi tutması... Demek ki bir 
ham madde var... 

Bu ham madde sayesinde oluşumlar 
meydana geliyor, bu ham maddenin çeşitli form 
ve çeşitli kesafetlerde kendini çeşitlemesi ile 
tezahürat oluşuyor... Ama o üstün yetenekli 
yaradan bir enerjinin var olduğu kabulünden 
sonraki vakadır bu... Peki, o enerjinin var 
edilmesi nedir..? 

O enerji, önce yoktan var edildi... Yok ne 
demektir..? Bunu bilemeyiz... Biz, yaratılmış ve 
yarat denmiş olanlar olarak, bu sonsuz olan 
Yaradan’ın tezahürleri olarak, şu anda o kadar 
dar şuur, kapatılmış şuur, kapasitesi daraltılmış 
şuur içerisindeyiz ki, böylesine bir varlık olarak, 
varlık dışı bir olguyu yani yokluğu 
algılayamayız... 

Dolayısı ile de yoktan var etmenin ne 
olduğunu, maksadının ne olabileceğini ve nasıl 
bir gaye, maksat ve unsur olduğunu bilememenin 
aczi içerisinde, edebimize dayalı olarak O’na hiç 
dokunmamalıyız... Kadiri Mutlaktan biri söz 
ederse benim tüylerim ürperiyor, aman Allah’ım 
diyorum... Buna sığınıyorum, O’nun yarattığına 
sığınıyorum... Dolayısı ile de Kadir’ i Mutlak 
konusunda sizi aydınlatıcı veya zerrede olsa bir 
fikir verici yeteneğimiz yoktur ve kimsenin de 
olmadığını biliyoruz... Çünkü niye..? Şu anki 
beşeri yapımız, şu anki yaratılmış olan, ete, 
kemiğe bürünmüş şeklimiz böyle bir muhteviyatın 
gerisini kavrayacak kapasitede değildir... Çünkü 
biz varlığız, yokluğun ne olduğunu bilemeyiz, 
bilmemiz mümkün değildir ve dolayısı ile yoktan 
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 var edişin ne olduğunu, neye hizmet ettiğini, nasıl 

tezahür ettiğini bilemeyiz... 

Onun için Kadir’i Mutlak hakkında ancak 
bilinmezlik bilgisini veririm size... O bilinemez... 
O’na rücu etmek veya O’na bilmek yönünde 
hamletmek de bir tür kozmik edebe de sığmaz... 
Yaradan’ın edebine ve Yaradan’a karşı 
edebimize de sığmaz... Onun için O’nu bir kenara 
koyuyoruz... Ondan sonraki vaka, sonsuz bir 
enerji, üstün enerji yaratılmış da, O’nu anlıyor 
muyuz..? O’nu bile anlamakta, işte görüyorsunuz, 
binlerce enkarnasyon gidip geliyoruz ki O’nu 
anlayalım... Diyor ki, burası yukarı ise, burası 
aşağı ise, yani biri görünmeyen üstün, 
anlayamayacağımız yüksek titreşimli bir enerji 
sahası... Bir diğeri görünen, algılanan, elle 
tutulan, beş duyu ile algılanan, aynı enerjinin 
kaba titreşim seviyesi ise, diyor ki; “Yukarısı 
aşağıya benzer...” Hüküm bilgisi... O zaman ne 
oluyor, yukarısı aşağıya benzerse, ben aşağıyı 
halledersem, aşağıyı anlarsam, yukarıyı da 
anlarım... Veya O’nun hakkında, tamamlamasam 
da, O’nun hakkında aşağı yukarı intibalarım 
olabilir fikri bizim için çok ciddi bir Rabbin 
imkânıdır, verdiği imkân... 

Onun için İslam der ki, “Gören gözler için 
etrafınız ayetler ile doludur...” Ayet eğer 
Yaradan’a ait, yaradılışa ait, varlığın mana ve 
maksadına ait bir bilgi ise, diyor ki, “Gören gözler 
için etrafınız ayetler ile doludur.” Yani aşağıyı 
anlayın, yukarının bilgisi, ayeti orada var. Bunun 
için bizim terminolojide yüzeysel bilgiyi 
küçümsemeyip muhteviyatı ağır bilgi ile 
bütünleştirebilen bir varlık için Rabbin bilgisine 
erişmemek mümkün değil... Tabii bunun başka 
ifadeleri de “Kendini bilen Rabbini bilir...“ Bu 
aşağının yukarıya benzeştiği, aynı yasaların 
çalıştığı, burada vuku bulan her yasa yani 
görünen âlemde vuku bulan her yasa, 
görünmeyen âlemin bir yasasının kabalaşmış 
versiyonudur... 

Eğer siz burada vuku bulan bir deneyimi 
detay, sadece ona zum yaparak, onunla 
cebelleşmek yerine yukarıdaki bir ilkeye, bir 
kanuna, bir yasaya bağlayabilirseniz bunun adı 
gerçek farkındalıktır... “Farkındalık; idrakin iki ucu 
açık bırakılmışlık halidir...” Yani güncel hayatta 
karşılaştığınız bir şeyi müteal âlemde, Yaradan 

bünyesindeki bir bilgiye, bir idrake, bir yasaya 
bağlayabiliyorsanız, siz farkındasınız... 
Farkındalık onun için dikkat değildir, farkındalık 
deriz bildiğiniz gibi aşırı bir gayret ile ve bir 
konsantrasyonun belirli bir noktaya zumlanması 
değildir.  

Farkındalık öyle bir haldir ki, burada vuku 
bulan, bir karıncanın yürüyüşünü Rabbin o 
sonsuz, ulaşabildiğin neresi ise, O’nun sonsuz 
olduğu için bir merhalesi yok... Nereye 
ulaşabiliyorsan oradaki bir yasaya bağlamanız 
sizin farkındalığınızı gösterir... Bön bön bir 
karıncanın yuvası ile x nokta arasındaki gidiş 
gelişini seyretmek yerine, onun Rabbe ait bir 
bilginin buradaki tezahürü nedir, hangi bilginin 
tezahürüdür..? Onun içinde yardımlaşma ve 
dayanışma vardır, onun içerisinde birlik hissi 
vardır, karınca bu, eğer ona bağlayabiliyorsanız, 
seyrederken, vay be bu hayvanları nasıl yok 
edelim ya buna ilaç lazım, ne sıksak da yok 
etsek, şimdi bunlar eve de girerler, 
yemeklerimize girerler, düşüncesi yerine insan 
olan faktör, bir bakar ona vay... Biz insan olarak 
şu organizasyonu, şu adabı, şu saygıyı, şu 
hizmet birliğini, şu amaç birliğini, bu ilke birliğini 
oluşturamıyoruz... Şu varlıklar nasıl 
oluşturuyorlar demek lazım... Göç eden kuşlarda 
bunu bulmak mümkün, yani görünen âlemdeki 
her karşılaştığımız olgunun görünmeyen 
âlemdeki özdeşini aramak farkındalığı ifade eder, 
çok ciddi bir husustur... 

Bu nedir..? Bir elimiz burada, yerde, bir 
elimiz gökte demektir... Bir elinizle iştesiniz, 
oynaştasınız, bir eliniz Rabbin tesir sahasında ve 
ikisini bir etmeye çalışıyorsunuz... İşte bu 
akşamki konumuzdaki varlık, Yaradan’ın 
yaratılmışlıkla arasındaki adaptör vazifesini 
görürler... Bizler Yaradan’ın üstün titreşim 
seviyesi ile bizden daha kaba olan maddenin 
kaba titreşim seviyesi arasında bir tür aracı, 
köprü vazifesi gören varlıklarız... Bu varlıklara 
siz, varlık ve Yaradan ilişkisinde Yaradan’ın ara 
şuurları diyebilirsiniz... Yani beşer varlığı olarak 
ele alıyorum... Beşer varlıkları, yaratılmış olan 
diğer varlık kesitleri ile Yaradan titreşim sahası 
arasında ara şuur vazifesi gören çok önemli 
beşer varlıklarıdır...(Devam.Edecek) 
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-------------------------- KENDİNİ BİLME – KENDİNİ TANIMA HAKKINDA (60) -------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

İşte bizler bu nedenle bereketi arttırma 
adına yani idraklenmede ciddi bir eforu 
sergileme adına, özellikle ana özelliklere 
muhatap kılınıyoruz ve bu çok ciddi idraklenme 
sıkıntıları, idraklenme gerilimleridir... Ve 
idraklenmede bereket yaratıyor... Ne kadar 
gerilim o kadar halet, o kadar idraki o kadar 
şuurlanma onun dışında vazife hiç değişmeyen 
bir tarzda her varlığın binlerce, milyonlarca 
enkarnasyon taşıdığı bir unsur... Yani dünyaya 
evvelde, dünya kapalı sahasına sonsuz evvelde 
girdiğimizde hepimiz bu vazifemizi bilerek 
girdik... Sonsuz telakki edilecek evvelde biz 
buraya girerken taahhüdümüzde hangi vazifeyi 
yapacağımız ve hangi vazifeyi geliştireceğimiz 
belliydi ve sonra her enkarnasyonda diğer 
örtüleri aldık... 

Mesela şöyle düşünmeli miyiz? Ben 
bunlardan hangisiyim? Ben rolümü bulmada 
nelere dikkat etmeliyim? 

Bir kere ana özelliğin atlayın bunu, 
vazife, hedef, tutum, davranış biçimi, merkez ve 
beden bu altı taneyi bulmamız lazım fakat bunu 
bulmaya engel olan sonradan edindiğimiz ana 
özellik... Bir kere önce bunu tespit etmemiz 
lazım ki bundan kurtulalım... Yani ben kendini 
yıkmanın fedakârlık hissi içerisinde sürekli o 
ihtiyacın peşinde koşan bir insan mıyım? Bana 
ne kadar fedakâr demeleri beni mutlu ve sevinç 
içinde bırakıyor mu, yoksa çok fazla etki etmiyor 
mu? Hatta deyince kızıyor muyum? Fedakârlık 
başkası demese de kendimi öyle hissetmiş 
olmak, vazife yapıyorum, fedakarlık yapıyorum 
deyip bu bana bir enerji veriyor mu? 

Bu ana özellik enkarnasyondan sonra 
kazanıldığına göre neyin ifadesidir... Sahte 
kişiliklerin ifadesidir... Çünkü enkarnasyondan 
sonra asıl kişiliğimizin üstüne örtülen sahte 
kişilikler ana özelliği oluştururlar... Ben bir ana 
özelliği bünyemde taşıyorsam başkalarına onu 
tezahüründen dolayı belirgin hale getirmişimdir, 
onlardan bana bu ifade edilir ya da kendim öyle 
hissediyorumdur... Eğer kendim öyle 
hissediyorsam yine bende o sahte kişilik vardır... 
Başkalarına pek fazla belirginleşmemiş bir 
tarzda ben onu yaşıyorumdur... Yani ben kendi 
kendime ben bayağı fedakârlık ediyorum bu iyi 

bir şeydir hoşuma giden bir yönüm ve bununla 
enerji buluyor muyum çünkü sahte kişiliklerden 
kaynaklanan bu ana özellik yataydan enerji 
emme kaynaklarıdır... Biz bununla asıl 
kaynaktan enerji alamadığımız için yataydan 
enerji alırız... Yani biri bana bir ana özelliğim 
olan diyelim ki kendini yıkmanın fedakarlık 
pozitifinde olalım, sen ne kadar fedakarlık 
yapıyorsun kardeşim dediğinde ben moral olarak 
yükseliyorsam, ben kendimi daha dinç ve iyi 
hissediyorsam, daha bana coşku veriyor ve 
eylemlerim hızlanıyorsa, biliniz ki, orada sizin bir 
sahte kişiliğiniz var... Ve yataydan gelen bir 
enerji ile, bir söz ile, bir iltifat ile enerji 
kazanıyorsunuz... Çok sulandırılmış bir versiyon 
enerji ve onunla hayatınızı idame 
ettiriyorsunuz... Ve yataydan size böyle bir enerji 
vesilesi gelmese çökeceksiniz... Öyle işler 
yapıyorum, kimse kalkıp da bana bir şey 
söylemiyor, karşılığını bulamıyorum, kimseye 
değmez... Ben çok ciddi spiritüel kişilerden 
bunları duydum ve bizi bu konuda uyardılar...  

“Siz ne yapıyorsunuz..?” dediler... 

“Biz böyleyiz, düşündük taşındık, içimize 
döndük, hayatta bundan başka hiçbir şey bizi 
doyurmuyor, doldurmuyor...” dedim... 

“Siz de göreceksiniz ki, yaptıklarınızın 
hepsi boş...” 

“Nasıl yani...” 

“Karşılığını alamazsınız...” 

“Biz bunu karşılıkla yapmıyoruz...” 

Biz bunu yataydan gelecek bir karşılığa 
binaen yapmıyoruz... En kötü ihtimal, bunu 
düşeyden bir karşılığa binaen yapabiliriz... O da, 
Yaradan’a karşı bir taahhüdü yerine getirmenin 
sürurunu yaşamak, sevincini yaşamak, o iç 
huzurunu yaşamak, oradan gelen enerji ile 
ayakta durmak... 

Yataydan takdir edilir, tasdik edilir, tekdir 
edilir yani ihtar edilir, beğenilir, beğenilmez hiç 
önemli değil ama yukarıdan gelen enerji adına 
yapabilirim... İşte o enerji, o saf enerji dururken, 
yataydan takdire, iltifata bağlı bir eylem varlıkta 
fedakârlık hissini doğurtur...(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.  

 GENDAİ REİKİ Kurs Tarihlerimiz:  
07 / 14 / 21 ve 28. Ocak.2009 

 ARAGONİT KURSU 
03 / 12 ve 19.Ocak.2009 
Ocak ayında Aragonit kursumuz tüm hızıyla 
devam etti. Uyumlananların sayısı 1000’i geçti 
artık. İstanbul dışından da katılımların olduğu bu 
kurslarımızda taşlar yine gelenlerin aura 
yapılarına göre seçildi. Ayrıca Aragonit ‘in ünü 
ülkemiz dışına kadar yayılmış durumda. 
Taşlarımız yine uyumlanmak isteyenlerin aura 
yapılarına göre seçilip bulundukları ülkelere 
kargo ile gönderilmekte. Hala uyumlanmamış 
olan üyelerimizi kurslarımıza bekliyoruz. 
 
 ARAGONİT İLERİ SEVİYE KURSU 
25.Ocak.2009 
Bildiğiniz gibi Aragonit şifasını hayatımızın en 
küçük alanlarına kadar sokma şansımız var. 
Özellikle karma şifasında çok etkili olduğunu 
birçoğumuz yaşadığı deneyimlerle gördü. Bu 
şifanın notları ayrıca Aragonit kitabında da 

bulunmaktadır... Eğer kurslara katılma şansınız 
yoksa size kitaptan da yapmanızı tavsiye ederiz. 

 

  REİKİ II. DERECE 24.Ocak.2009 
Bu ay Reiki II. Derece inisiyasyonumuza 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 10.Ocak.2009 
Bu ayki Reiki inisiyasyonumuza on iki 
arkadaşımız katıldılar. Kendisini Reiki Enerjisinin 
Şifası, Koruması ve Bolluk-Bereketine açan 
arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Bu yolculuğun 
devamını diliyoruz… 

 

 REİKİ III. DERECE 21.Ocak.2009 
Bu ayki Reiki inisiyasyonumuz üyelerimizin 
talepleri doğrultusunda düzenlendi. Altı 
arkadaşımızın katıldığı bu dersimiz çok büyük 
bir konsantrasyon içinde geçti. Aydınlanma 
yolculuğunda attıkları bu adımdan dolayı 
arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. 

 

 SPRİTÜEL TEMEL KÜLTÜR KURSLARI 
Her Salı sabahı ve Perşembe akşamları olmak 
üzere başlatılmış olan kurslarımızı vakıf 
başkanımız Sn. Nurettin ERSOY yapmakta. 
Spiritüalizmin Türkiye’deki başlangıcından bu 
ekoldeki kullanılan terimlerin açıklamaları ve 
kavram birliğine ulaşmak açısından çok yararlı 
bir çalışma oldu. Bu kursları başlatırken sadece 
dört hafta düşünmüştük ama şimdi devam 
etmeye karar verdik. Yoğun ilginin çok olması 
aslında böyle bir çalışmaya ne kadar ihtiyaç 
olduğunu da bizlere gösterdi. Eğer gelmek 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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 niyetinde iseniz geç kalmış sayılmazsınız. 

Bekliyoruz… 

 

 QUAN YİN MEDİTASYONU 
05.12.19 ve 26.Ocak.2009 
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 Sayın 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 

20.Ocak.2009 
“HAKİKATİ GÖK’TE GÖRMEK” 
Vakıf başkanımız Sayın 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… 

Bundan 2500 Yıl Önce Yunanlı Ünlü Düşünür 
Herakliton, Varoluş İçin Şunları Anlatmaktaydı; 

“Evrenin İlk Hammaddesi Ateş’ dir (ruh 
enerjisi)… 
Var Olan Her Şey Ondan Gelmiştir ve Ona 
Dönmek İster… 
Her Varlık Değişmiş Ateş’ dir (ruh enerjisi)… 
Karşılık Olarak Her Varlık da Ateş (ruh 
enerjisi) Durumuna Gelebilir…” 
MADDE NEDİR..? Einstein’ ın Ünlü E=MxC2 
Formülüne Göre; 
VARLIK / MADDE, KOZMİK ENERJİ’NİN 
YOĞUNLAŞARAK ŞEKİL ALMIŞ HALİDİR… 
Evrenin Başlangıcı Sayılan Bing-Bang den Bu 
Yana 15 Milyar Yıl Geçmiştir… Çok küçük bir 
zerre olan AKNOKTA patlayarak açıldı. Bu, 
saniyenin milyar kez milyarlarda birinde hasıl 
olan Ol emrinin yerine gelmesiydi. Evren, An 
içinde her şeyiyle hazır oluverdi. Bu zerre 
AKNOKTA milyarlarca yıl boyunca genişleyerek 
dev evrenimizi halen oluşturmaya devam 
etmektedir. Madde Aleminin yaratılışının 
başlangıcı olduğunu kabul eden bilim, bu 
mucizenin dört evrede oluştuğunu ifade 
etmektedir… 

1) Isı Işıması Evresi…    (1/10 000 Saniye) 
2) Leptonik Evre…         (15 Dakika) 
3) Foton Işıması Evresi… (Bir Milyon Yıl) 
4) Yıldız Evresi…   (15 Milyar Yıldır Devam 
Ediyor…) 
Evren sürekli genişlemektedir ve HUBBLE 
teleskopu bu genişlemeyi 1920 yılında 
bulmuştur. “Ol” emri ile başlatılan Yaradılış 
Patlaması halen devam ettiğinden evren 
genişlemekte ve galaksiler birbirinden hızla 
uzaklaşmaktadır. Komşu Andromeda’ya 3 
milyon yılda gitmeye kalktığımızda, bu galaksi 
aynı hızla bizden uzaklaştığından ona 
ulaşmamız asla mümkün olamayacaktır… 
 
ZARİYAT Suresi / 47. Ayet… 
“SEMAYI BİZ KUDRETİMİZLE KURDUK VE 
ONU BİZ GENİŞLETİYORUZ…” 
SONUÇ OLARAK: 
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 Canlı Cansız Tüm Varlıklar Atomlardan 

Oluşuyor. Tüm Atomlar Aynı Parçacıklardan 
Oluşuyor. Yani Tüm Evrenin Yapı Taşları Aynı 
Tuğlalardan Oluşuyor. Tuğlaların Farklı Dizilişi, 
Farklı Yapıları Oluşturuyor. ASLINDA ÖZDE 
FARKLILIK YOKTUR… 
HER ŞEY, BİR VE TEK’ DİR… 

CANLI VE CANSIZ TÜM VARLIKLARIN 
KAYNAĞI VE VAR OLMA AMACI BİR VE TEK’ 
DİR… 
Not: Bu konferansın tam metni ve 
görüntülerinin bulunduğu CD’yi vakfımızdan 
temin edebilirsiniz… 
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