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-------------------------------- SEVGİLİ OKUYUCU DOSTLARIM -----------------------------
Değerli Enkarnasyondaşlarım!.. 
Sevgili eşim Sevgi Ersoy’un başından geçen 
bir olayın nasıl da bir içsel irdeleme fırsatına 

dönüştüğünün devamı… 

*** 
Gecenin gizemi, Haziran 2009’a biraz 

daha anlam katarak beni 12.00 meditasyonu ve 
diğer meditasyonlar için adeta şahlandırıyor... 
Kendimi rekorunu egale etmek isteyen atletler 
gibi hissediyorum… Koşmalıyım, atlamalıyım, 
sıçramalıyım… 

Zihnim yıllar öncesine gidiyor… Benim 
için değeri sonsuz olan bir bilgi şöyle 
söylüyordu: “Bundan böyle gidişiniz, yürümek 
şeklinde olmayıp, koşmak hatta sıçramalarla 
olmalıdır…” İçim içime sığmıyor… Gözüm 
ayağıma takılıyor… Rabbim beni ne 
engelleyebilir ki; bu fani beden nasılda 
dağılmaya mahkûm… Bedenimi böylece kabul 
ediyor ve seviyorum… Bana olan hizmetleri için 
ona teşekkür ediyorum… 

Bilinç değişimi ve pozitif titreşime sahip 
olmak için teşekkür etmek çok önemli… 
Yaradan’ıma, yaratılmış olan her şeye, herkese, 
kendi varlığıma teşekkür ediyorum… 

Dört saatte bir yaptığımız meditasyonun 
bölümlerinden bir tanesi olan teşekkür sözcükleri 
söylenirken adeta insanın içini yıkıyor… Reiki 
üstadı Mikao Usui diyor ki: “Teşekkür, sizi 
müteşekkirliğe götürür… Müteşekkirlik, sürekli 
teşekkür halidir… Bu durum ise, en önemli 
farkındalıktır…” 

Eşim, tekerlekli sandalyemi iterken 
yerdeki taşlar ilerleyişimizi zorlaştırıyor… Sağ, 
sol, ileri, geri, hiçbir yararı yok, saplanıp 
kalıyoruz… Sonunda birkaç kişi sandalyemi 
kucaklayıp kaldırıyorlar… 

Bu şirin park, rengârenk çiçekleriyle, 
yürüyüş alanları, çay bahçeleri, havuzları, oyun 

parklarıyla, hepsi ne güzel düşünülmüş… Her 
şey normal insanlara göre, ya diğerleri?.. Bütün 
bu güzellikler, onlar için kademe kademe geriye 
çekilerek sonunda geçen gün tv de izlediğim o 
anne ve oğlun yaşadığı gibi bir karton kutunun 
üzerine kadar itiliyor… Tabi ki anne oğlunu bu 
ve bunun gibi parklara ulaştırmaya çalışırken 
güçsüz kollarının takatinin bittiği yerde, taşlı 
yolların parçaladığı kartonu oracıkta bırakarak 
kendine ve çocuğunu evine hapsediyor… 

Sandalyem havadayken birkaç saniyede 
zihnimden geçen bu düşünceler beni ülkemizin 
en uç parçalarına kadar götürüyor… Tekerlekler 
tekrar taşların arasında dönerken parkın 
parmaklıklarından görünen yola dikkatim 
çekiliyor… Arabalar vızır vızır… Kaldırımlar 
yüksek… Nasıl çıkılır?.. Nasıl inilir?.. Beni iten 
eşimin yanımdaki çocuklarımın verdiği güven 
içimi huzurla dolduruyor… Ya onlar olmasaydı?.. 
Hepimiz birbirimize nasılda görünmez bağlarla 
bağlıyız… 

En geç bir ay sonra ayağım açılacak… 
Acaba bunlar unutulup gidecek mi diye 
düşünüyorum… Tuhaf bir çaresizlikle 
sarılıyorum… Rüzgârda amaçsızca salınan, içi 
boşalmış kof kavaklara benzetiyorum kendimi… 
Sadece gösterişi olan ama bir işe yaramayan… 
Oysaki yakındaki köyde çocuklar kâğıt kalem 
beklerler okusunlar öğrensinler diye… Kavak 
hiçbir şeyden habersiz tepelerde dolanır durur… 

Her Salı günü yaptırdığım meditasyonları 
düşünüyorum… En az yüz yüzeli kişi bir araya 
geliyor… Yıllardır bedel alınmayan bu 
topluluktan her hafta bir tekerlekli sandalye 
isteyebilirim… Bir engelliyi bu vesile ile ev 
hapsinden kurtarabiliriz… İçim hop hop… Bir an 
önce üstlendiğim bu görevi yerine getirebilsem 
diye acele ediyorum… 

Evimizin kapısının önündeyiz… Zar zor 
arabadan indik… Koltuk değnekleri, tekerlekli 
sandalye, gecenin simgesi çiçekler, hep birlikte 
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 karşımızda yükselen basamaklara bakıyoruz… 

Teker teker hepsini sıçramam gerekiyor… Sağ 
ayağımla yapacağım bu hareket bana tekâmül 
basamaklarının çıkarken ne büyük bir güce 
ihtiyacımız olduğunu hatırlatıyor… Güç nereden 
geliyor?.. İçerden mi, dışarıdan mı?.. Gücün 
oluşması için ne yapabiliriz?.. 

Kendi kendime, önce kurban bilincinden 
kurtulmalıyız dedim basamaklara bakarken… En 
büyük engelimiz; “ben suçluyum ya da birileri 
suçlu”… Her şeyi, herkesi ve kendimi 
affetmeliyim ki; “suç” kavramı ortadan kalksın… 
Suçlu veya suçlayan ya da suçlanan olmasın… 

Kurban bilinci bilinç sahnesinden 
çekilirken, yepyeni ışıklar, oynanacak olan yeni 
senaryoyu bütün yaratıcılığıyla doldurmaya 
başlıyor… O anda aklıma sırtımdan çıkabilecek 
iki kanat geliyor… İşte yaratıcılık başlıyor… 
Büyük oğlum beni kucakladığı gibi 
basamaklardan uçurarak asansöre bırakıyor… 
Heyecanım doruğa ulaşmışken çocuksu bir 
sevinçle anlıyorum ki, bizler inancın 
yönlendirdiği bir dünyada yaşıyoruz…Neye 
inanırsan o oluyor… Sırtından fiziken kanatlar 
çıkmasa dahi, birileri mutlaka sana kanat 
oluyor… İnanç, deneyimlerimizi bize anlamlı 
gelen algılamalarla sınırlıyor… Bazı filozoflar 
bizlerin kuklacı veya kukla olduğumuzu 
söylerken, satır arasında, ikisini de, kendi 
yolumuzun dışına çıktığımızda yaptığımızı 
anlatıyorlar… Bu sapmadır ki, zihnimizi anın 
mutluluğunu deneyimlememize engel kılıyor… 
Devamlı temizlemeliyiz… Temizleyeceğimiz şey, 
zihnimizdir… 

Kanatlarımı düşünüyorum… Üç oğlum… 
Hayatımın bir bölümünün bağımlılıkları… Önce 
onların kuklacısıydım… Sonra kuklaları oldum… 
Şimdi hepimiz iplerimizin çok yukarıdan geldiğini 
biliyoruz… Yapabildiğimiz kadar ve 
yapabileceğimizi birbirimize uyararak sahnedeki 
yerimizi en iyi şekilde paylaşma gayreti 
gösteriyoruz… Burada prensip ipleri kime teslim 
edeceğimizi iyi bilmek oluyor… Aile olarak 
Dünya’ya içimizde bir yetenekle geldiğimizi 
biliyoruz… Bunu hepimiz yaşamımızın çeşitli 
dönemlerinde ortaya çıkardık ve çıkartmaya 
devam ediyoruz… Bazen çocuklar bize ışık 
olurken, anne ve baba olarak elimizden 
geldiğince onlara engel oluşturmamaya 
çalışıyoruz… Affederek, özür dileyerek, yolları 

temizleme gayreti içindeyiz… Karşılaştığımız her 
zorlukta birbirimize soruyoruz… Seçimimiz, 
kendimizi akışa bırakmaktan yana mı ya da 
bırakmamaktan yana mı?.. Dışarıdan bakanlar 
için bu tarz değişik yorumlara sebep olabilir… 
Kimileri durumu özgür irade olarak görebilir… Ya 
da iradenin özgürce kullanılmaması olarak da 
yorumlanabilir… Biz aile olarak, iplerimizin 
uzaktan, çoook uzaktan tutulduğunu biliyoruz… 
İsteklerimiz O’nun istekleriyse, yaşamımız 
mükemmel işliyor… Aksi durumda bütün ipler 
birbirine karışıyor, darmadağın oluyoruz… 
Toparlanmanın arınarak olacağını da biliyoruz... 
Arınmak için ne yapıyorsunuz sorusu 
sorulduğunda, dört saatte bir eski bir teknik olan 
Ho’oponopono öğretisinde olduğu gibi, seni 
seviyorum, özür dilerim, beni affet, teşekkür 
ederim sözcüklerini tekrarladığımızı 
anlatıyoruz… Doktor Hewlen “seni seviyorum” 
cümlesinde her şeyi değiştiren üç unsur 
olduğunu söylüyor… Minnettarlık, hürmet ve 
dönüşüm… 

Söylediğimiz cümleler, kâinatın kilidini 
açan sihirli kelimeler gibi… Bir şiir tadında 
yayılan cümleler tekrarlandığında, kendimizi, 
Tanrı’nın arındırmasına ve şu anda burada 
olmamızı engelleyen bütün programları 
silmesine açıyoruz… 

Çok önemli bir bilgi, sâri realitelerden 
bahseder… Der ki; “Sâri realiteler, tıpkı sâri 
hastalıklara benzer, bulaşıcıdır…” Birisi 
sevgisizlik programına yakalandıysa, siz de 
bunu fark ederseniz, derhal bulaşır… Onun için 
yüzde yüz sorumluyuz bu virüsü 
temizlemekten… Kendimizi arındırdığımızda 
herkesten de, bu program arınmış oluyor… O 
kadar çok arınmamız gereken şey var ki… (devam 
edecek…) 

Kalbimdeki Allah’ın Işığı; Kalbinizdeki 
Allah’ın Işığını selamlıyor… 

“Artık, Yeryüzündeki En Kutsal Yer Benim 
Kalbimdir…” 

Diyebilmek ümidiyle… 
Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 

Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 
Vakıf Başkanı 

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

 Kıyam etmek; Mahşer donduğunda, 
çekilen Bayrağın, birçok bayrağın 
birlenmesi olarak altına topladıklarıyla var 
olmaya devam edeceğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:264) 

*** 
 Kıyam etmek; Bayrak ve altındakilerin; 

Güneş tam tepeye dikildiğinde, çıplak 
bedenleriyle, “Bizler, yeni hâkimler, yeni 
Zamanın ve yeni Dünya’nın ve yeni 
Bedenlerimizin sahibi olarak buradayız…” 
diyeceklerinin bilincine varmaktır… 
(MYP/C:264) 

*** 
 Kıyam etmek; ellerini Güneş’e 

kaldıracakların, dokunacakların parmak 
uçlarından bedenlerine akan ışık 
şuurlarına değdiği ilk an, onlar da neye 
değse ışık olacağının bilincine 
varmaktır…(MYP/C:264) 

*** 
 Kıyam etmek; Işığın onların 

bedenlerinden Dünya’ya enkarne 
olacağının; son beden de aydınlandığında; 
Dünya, tek bir şuurun, Işık şuurun 
hâkimiyetinde yeniden dönmeye 
başlayacağının bilincine varmaktır… 
(MYP/C:264) 

*** 
 
 

 Kıyam etmek; duran hayatın da, 
karanlıktan ışığı devir alacağının; 
Dünya’nın süratinin, ışığınkiyle bir 
olacağının; bedenlerin, suda 
batmayacağının; havada düşmeyeceğinin; 
ateşte yanmayacağının ve toprakta 
ölmeyeceğinin bilincine varmaktır… 
(MYP/C:264) 

*** 
 Kıyam etmek; suhufların ve kitapların, her 

bir şuurda var olmayıp, tek bir şuur, tek bir 
hamle, tek bir ses olarak yeryüzünde 
yankılanacağının bilincine varmaktır… 
(MYP/C:264) 

*** 
 Kıyam etmek; uzayıp giden yolların, tek 

bir yol olacağının; Yer ve Göğün dengede 
ve O ses konuşurken, herkesin aynı şeyi 
duyup, aynı şeyi anlayacağının; çünkü 
sağır kulak, kör göz olmayacağının; bütün 
şuurların kilitlerinin açık, kalplerin 
mühürsüz olacağının bilincine 
varmaktır…(MYP/C:264) 

*** 
 Kıyam etmek; yeni sakinlerin aramızda 

olduğunun; o ve bu diye bir ayırımın yok 
olduğunun; Kıyam’ın, hepimizin kıyamı 
olduğunun; Mahşerin, hepimizin hakkı 
olduğunun; bütün hak edenlerin, onu 
yaşamak üzere orada olduklarının 
bilincine varmaktır…(MYP/C:264) 

*** 
 

---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (59)--------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Hayatın beden halinde yaşanmasındaki 
maksat yani ete-kemiğe bürünüp de bu 
Dünya’da görünmenin gerçek manası, maksadı, 
perde arkası nedir..? Bunlar üzerinde durmak en 
büyük ibadettir... Bütün dinleri kapsayan ifadedir 
bunlar… Bütün dinlerin felsefi yönünde bu 
vardır… Dünya’da bulunmanın maksat ve 
gayesini anlamak… Mümkün olduğu kadar böyle 
bir anlayışla hayatı yaşamak gerekir... 

Hayatın beden halinde yaşanmasındaki 
maksat, idrakin artması ve bu idrakle beraber 

bilginin öğrenilip tatbik edilmesi meselesidir... 
Bütün bu kargaşa, bütün bu karmaşa, yaşamın 
içinden çıkılmaz hissini veren tüm detaylar, 
bizleri idrake götürecek ve idrak ettiğimiz bir 
bilgiyi alacağız ve yaşam içerisinde kullanıp 
tekrardan oraya vereceğiz… Bütün hadise 
budur... 

“Hayatın beden halinde yaşanmasından 
maksat, idrakin artması ve bu idrakle beraber 
bilginin öğrenilip tatbik edilmesidir…” 
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 Çok yüksek bir pencereden meseleye 

baktığınızda, bu böyledir... Ancak aşağılara 
indikçe bakarsınız ki; bir din mensubu size der 
ki; hayatın beden halinde yaşanmasından 
maksat, iyi insan olmaktır, iyilik yapmaktır, hoş 
görmektir, sevmektir gibi detayları ifade 
edebilir… Meseleyi tepeye çıkarınca bu 
detayların hepsini kapsayan bir pencereden 
baktığınızda şu çıkıyor, idrak etmek… Eylem 
kötü de olabilir, sevgisizlik de olabilir… Ama 
bütün bunların hayatın esas maksadı olduğunu 
o aşağı pencereden bakarak söyleyemiyoruz… 
Hayatın asıl maksadı, ne iyi olmak, ne kötü 
olmak… İster iyi deneyim yapın, ister kötü 
deneyim yapın, ister sevgi ile deneyimlere 
katılın, ister sevgisizliği tezahür ettirin, geniş 
perspektifteki amaç, idrake gitmek… 

Dünya okulunun en önemli, en çarpıcı 
özelliği şu: Olmaması gerekeni deneyimleyerek, 
idrak ederek, olması gerekene gitme meselesi… 
Bu nüansları kavrayamadığımız noktada işin 
içinden çıkmak mümkün değildir… Çünkü aşağı 
iniyoruz, detaylar karşımıza çıkıyor… Detaylar 
çıkınca, bizim beşeri vasıflarımız devreye 
giriyor… Duygular, ideler, peşin hükümler, ön 
yargılar, öğrenilmiş, dayatılmış ne varsa devreye 
giriyor… Enkarne olduğumuz toplumun, 
doğduğumuzdan bugüne kadar bizi 
koşullandırdığı, etik koşullar, inanç kurumlarının 
etkileri, örf-adet-gelenekler devreye giriyor ve biz 
hiçbir zaman objektif gözlemler yapamıyoruz… 
Ve hayatın manasını objektif bir gözlemle 
göremiyoruz… Tarifler buluyoruz fakat yanlı 
zihinle, yanlı akılla tarifler bulunduğu için de 
hayatın gerçek manasının hepsini kapsamıyor 
ifadeler... Yanlı olduğu için de belirli bir kesimin, 
dinin, felsefenin, örf-adet-gelenek ve sosyal 
koşullandırmaların sınırlarını kapsıyor ve yaşam 
maksadının tarifi ortaya çıkıyor… Yukarı çıkınca 
da, bütün dinleri, inanç sistemlerini, felsefeleri, 
bütün beşeriyeti hatta yaradılışın fizik 
âlemlerdeki tatbikatlarını kapsayan bilgi çıkıyor 
karşımıza... 

“İdrakin artması ve idrakle beraber 
bilginin öğrenilip tatbik edilmesi...” 
Şu şema çıkıyor… “İdrakin artmasındaki en 
mühim faktör; insanın deneyden geçmesidir...” 
Bir tesir gelecek biz onu algılayacağız… 
Duygular seviyesinde haletler yaşayacağız ve 
cevap vereceğiz ve bir deney olmuş olacak… Bu 
deney esnasında hassas nokta şurası, insanın 

deneyden geçmesi, bir tesir alması bu tesire 
cevap vermesidir… Bir bakışla karşılaşması ve 
bu bakışa bir karşılık vermesi, o bakıştaki tesiri, 
duygularından ve yanlı zihninden geçirerek asık 
suratla veya çatık kaşla, ya da gülerek, 
ağlayarak, kızarak bir cevap vermesi bir 
deneydir… Demek ki, idrakin artmasındaki en 
mühim faktör insanın deneyden geçmesidir... 

“Bu deneyle beraber, müteal bir çağrışım 
ile bilgilerin ışığı altında hareket etmesidir…” 

Bu şemamız… Ben bir deney için bir tesir 
alıyorum… Bu tesire bir cevap vermem yani 
tepkim, bu deneyimin tamamlanması için çok 
önemlidir… Tepkimden yani cevaptan önce 
varlığımda müteal, içsel bir çağrışım olmalıdır… 
Bu içsel çağrışım, gelen tesire en uygun cevabı 
vermemi bana, aydınlatacak, ışık tutacak, yol 
gösterecek ve o tesirin benden istediği cevabı 
vermeme yardımcı olacak bir çağrışımdır... Buna 
da, idraki çekip almak diyoruz… Bu idrak 
alındığında, gelen tesirle, alınan bu müteal 
çağrışım idrakini karıştırıp onun ışığı altında bir 
cevap vermek Rabbin bizden istediğidir... 

Yani bu idrakli tepki hareketi, yatay 
tesirle (bakış), düşey tesirin (müteal çağrışım) 
kesiştiği noktadadır… 

Eğer siz, hayat içerisinde herhangi bir 
seviyeden, herhangi bir tesir aldığınızda, bu 
tesirin sizden beklediği cevabı, yukarıdan çekip 
aldığınız müteal bir çağrışımla kesiştirmediğiniz 
sürece otomatik hareket etmiş olursunuz… 
Kesiştirdiğiniz anda idrakli harekettir… 

Bir idrak çağrışımı yapıyorsunuz… 
Dolayısıyla verdiğiniz cevap idrakli oluyor… 
İdraki çekip alırsanız, o deneyiminiz idrakli 
oluyor… Basit gibi görülen bu mekanizmanın, 
anlaşılıp, sindirilip, hayat içerisinde kullanıma 
geçmesi, en güç mekanizmadır… Çünkü bizlerin 
bir olayla, bir tesirle karşılaşmamız esnasındaki 
durumumuz, genelde o olayın, o tesirin güdümü 
altına girerek otomatik bir yaşayışı devreye 
sokmamız şeklindedir… Bir tesirin üzerimizdeki 
etkisi veya bir tesirin merkezinde olmak, bizim 
müteal çağrışımı yapmamıza fırsat vermez… 

Tesirler bizi duygu mekanizmalarımızdan 
vurur… Beş duyu ile algılarız, duygu 
mekanizmasından oku yeriz... Duygu 
mekanizmamız bir tesirin etkisi altında tahrik 
edilirse, derhal bütün varlığımızı kontrol altına 
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 alıcı bir aktiviteye dönüşür… O kadar baskın 

hale gelir ki, bizim o duygunun baskın faaliyeti 
esnasında bir müteal çağrışımı gündeme 
getirmemiz o an mümkün olamaz… Hep 
kaybederiz, yapmamız gerekeni ihmal ederiz… 
Bu, önceleri çok normal olan bir kayıptır… Bu, 
kısa bir süre sonra olayın etkisi üzerimizden 
biraz sıyrılınca, pişmanlık şeklinde değişik duygu 
halleri yaratır… Yapmasaydım, bana yakışmadı 
deriz… Bir daha böyle davranmayacağım, affet 
beni deriz hatta kabuklarımız çok fazla değilse, 
bize tesir yollayan odaktan özür dileriz… Ama 
genelde bütün bunlar, bizim gelişim 
basamaklarımızdır… Kötü olan bir şey değildir… 
Nefsani kıymetler, bizim o müteal çağrışımı 
yapmamıza engeldir… 

Bizler, genelde hep idraksiz mi hareket 
ederiz..? Aslında sıfır idrakli bir insan yoktur… 
Özürlü olması lazım… 

Bir varlığın bu müteal çağrışımı 
yapmadan bir etkiye tepki vermesi, olmaması 
gereken bir durumu mu hep oluşturur..? Bir 
varlığın bir etki karşısında otomatik tepki 
vermesi, o an müteal bir çağrışımı oluşturmadan 
tepki vermesi, hep olmaması gereken bir durum 
mudur..? 

Otomatik hareket deyince, hoş olmayan 
bir varlık tipinin hareketi gibi algılıyoruz… 
Aslında, bir etkiye otomatik hareketle tepki 
vermemek lazım… Bunun en güzel cevabı, 
mütealden, şuurdan olmalıdır… Ne olmalı 
tefekkürü içerisinde olabilirsek, an içerisinde 
ruhsal âlemden bir cevap, o konuyu aydınlatıcı 
bir cevap gelecektir… Fakat öyle insanlar var ki, 
bir etki geliyor kendisine, hiç öyle müteal bir 
çağrışım yapmadan otomatik cevap veriyor… 
Bakıyorsunuz, erdemlilik var kendisinde… Tam 
olması gereken tepkiyi veriyor… Siz nasıl hiç 
düşünmeden otomatik bir hareket yaptınız fakat 
çok erdemli, bilmem, ben hep böyle yaparım 
diyor… Bazı incelikler var… 

Yaptığının eğrisinin doğrusunun farkında 
değil, ona eğrisini yaptırmanız da mümkün 
değil… Bu insan, o etkinin konusu ne ise, geri 
bir tepki bekleyen etkinin konusu ne ise, o 
konuyla ilgili bir idraki kullanıyor fakat farkında 
değil… O konudaki idrak onda otomatik hale 
gelmiş… 

Mesela siz, avuç açan bir kişiye, vermeli 
miyim..? Vermemeli miyim..? diye düşünürken 
ve buna müteal bir çağrışım beklerken, o 
yardımı yapıyor hiç düşünmeden, otomatik… Bu 
hareket idraksiz midir..? İdrak mekanizmasını 
kullanmadığı için idraksiz hareket mi yapmıştır..? 
Hayır, bu idrakli harekettir yalnız idrakini 
otomatikleştirmiştir… Otomatikleşme, sürati 
getirir… Bir idrak, müteal çağrışım 
mekanizmasını çalıştırırken, önce çok uzun bir 
zaman dilimine ihtiyaç gösterir… Varlık orada 
etki ile tepki arasını zaman enerjisi ile açmak 
zorundadır… Orada 7 kere nefes al derler… 
Önceleri çok uzaklaştırılan bu etki ile tepki arası, 
sonraları gittikçe pratikleşir, daralır, daralır ama 
yine varlık bu müteal çağrışımı yani daha önceki 
deneyimlerinin birikim olan o cevabın ışığını alır 
ve aldığının farkındadır… Zaman o kadar daralır 
ki, artık bir zaman koymamaya ve gelen etkiye 
otomatik olarak en doğru, idrakli cevap verme 
gibi bir duruma gelir… Bu varlık idrakli varlıktır… 
Buna üst otomatizma veya müteal otomatizma 
diyelim... 

Biz insanları tefrik ederken, bu 
detaylarda hep karmaşaya düşeriz… Nasıl iştir, 
böyle bir mekanizmayı çalıştırmadan, süratli ve 
otomatik an içerisinde cevap veriyor ve idrakli 
hareket ediyor… Olması gerekeni uyguluyor… 
Bu çok makbuldür… Bu, o zaman, o teşhisi 
yaptığınız zaman öncesi o varlığın edindiği 
idraklerin o varlıkta otomatik hale gelip artık 
belirli bir statüye oturmuş varlık tipidir… Akıl yok, 
irade yok… Daha önceki deneyimlerindeki, akıl, 
tefekkür, irade vs. çalışmalarının varlıkta 
otomatik hale gelmiş halidir… 

(Devam edecek…) 
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 -------------------------------------- TEBLİGAT BİLİNCİ (06) ------------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Bu, vizyonla karışık bir tebliğ… Hem 

gördüğü vizyonu, hem de söylenilenleri 
naklediyor… Sağlam bir kaynaktan gelen bilgi, 
vizyonlarla, rüyalarla, haletlerle destek olarak 
medyumun o bilginin haletini yaşamasını esas 
alır… Haletini yaşamadan bir bilginin sahibi 
olamazsınız… Bir bilgiyi idrake götürmek, halet 
yaşamak şartı ile mümkündür… Onun içindir ki; 
her bilgi, varlık bildiğinden sorumludur ilkesine 
bağlı olarak mutlaka epröv çağırır… Yani bir 
bilgiyi alan bir varlık, anladım, öğrendim, 
mantıklı diyerek o bilginin sahibi olamaz… 
Eprövle pekiştirmesi şarttır... 

Mesela sevmek çok önemlidir… 
Koşulsuz sevmek lazım, inandım, ben de öyle 
düşünüyorum demekle olmaz… Bilgi size öyle 
bir epröv hazırlar ki, varlığın duygusal seviyedeki 
faaliyetleri de o eprövü derinleştirir, destekler… 
Ben, koşulsuz sevgiyi öğrendim, makbuldür, 
uyguluyorum demek yetmez… Sizi, koşulsuz 
sevgi deneyimine davet eden bir epröv çıkar 
karşınıza… Öyle bir epröv çıkar ki, seveceğiniz 
süje öylesine size egonuzdan yaklaşıp darbeler 
ki, o darbeye rağmen sevebiliyor musunuzun 
imtihanını verirsiniz… 

Hayat böyle devam ediyor, tekrarlanan 
eprövler… Yeni yeni hadiselerle birbirine benzer 
şekilde karşılaşılması, hep bu sebeptendir… 
Atlayamadığımız epröv basamaklarıdır bunlar… 
Epröv basamaklarını iyice, layıkıyla çıkamayan 
insanın realite basamağı çıkması mümkün 
değildir... Bakacaksınız günlük hayat içerisinde 
gelen eprövlere… Canınızı yakıyor, sizden ne 
istiyor… Tespit edemiyorsanız, üzerinde itinayla 
durun, imtihan, test olduğunu bilin… Oyun 
şeklinde algılayın… Neşeli bir şeklide gülerek 
hayatınızı yaşayın, mahvoldum diye değil… 
Burada ben, içinden çıkmam gereken bir oyunla 
karşı karşıyayım… Bu kozmik bir oyun ve bu 
oyunun benim için en önem verilecek yanı, 
Rabbim beni önemsedi, benim önemim büyük, 
benden bir şey isteniyor deyip o epröv üzerinde 
dikkatle durmak lazım… 

Bir eprövle karşılaştığınızda, sizin 
canınızı yakan, zorlayan noktalar varsa, onları 
aşmanız şartı vardır… Ne sizi zorluyorsa, onun 
üzerine gidin ve aşın onu… Sizi zorlayan yönün 
aksini yapın… Mesela sevmen gerekiyor fakat 

seni o kadar incitmiş ki; incinmenin acısı onu 
sevmene, ona selam vermene, sarılmana 
engelse, onu yapamadığınızı hissettiğiniz o 
noktada onu yapın… Becerdiğiniz anda sıratı 
aştınız demektir… O epröv yön değiştirir… 
Zorlanırsınız, içiniz acır yerin dibine girersiniz 
ama becerdiğiniz anda, o sürur yani ruhun 
sevinci var ya o değer her şeye… Sakın 
kendiliğinden zaten yaptıklarınızı tekrarlayarak 
erdemlilik yolculuğunda gidiyorum 
zannetmeyin… O zaten yapabildikleriniz… Bir 
günü bir gününe eşit olanın vay haline diyor Hz. 
Muhammet… 
“Daima yürüyebileceğiniz bir yola ihtiyacınız 

var…” 
“Yol, varlıkları hedefe ulaştıran tek araç…” 
“En doğru yol, ışıktan olan aydınlık yol...” 
“Işık saçmayan, aydınlık olmayan, sonu 

olmayan, hedefe ulaşmayan, sonu 
görülmeyen, aşağıya doğru inen yoldur...” 

“Merdiven ile tırmanmak birinci yol, ikinci yol 
tırmanışa yatay devam eden yatay sonsuzluk 

içerisinde, Tanrı’nın bünyesinde...” 
“Her şey Tanrı’nın içerisinde…” 
Bu kavram çok önemli, bunu gerçek 

anlayışla, kavrayışla söylediğimizde, biz, Dünya 
beşeri statüsünün dışına çıkarız… Her şey 
Tanrı’nın içerisinde… Sonsuz olanın dışı olabilir 
mi..? Ve Tanrı’nın içerisinde olan bir şeyi, hakir 
görmek, aşağı görmek, hor görmek, eleştirmek 
gibi bir Tanrı anlayışsızlığı olabilir mi..? Her şey 
O’nun içerisinde, eğrisi de O, doğrusu da O, iyisi 
de, kötüsü de O, can vereni de, alanı da O, 
hepsi Tanrı’nın içerisinde… 

“Tanrı tek...” 
“Tek olanın içerisinde ışıklı yoldan devam 

edebilmek, yoksa aşağı doğru yönelip tekrar 
helezonları dolaşarak vakit kaybetmek 

mümkün…” 
“Vakit az, değerli, vakit zaman…” 

“Gittikçe yoğunlaşan bir noktaya doğru 
kanalize olan zaman, duvarlarını 

kalınlaştırıyor...” 
“Zamanın içerisine girip o yolda hedefe 
doğru süratle, zamanın süratine uygun 

olarak ilerlemek...” 
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 “Hedef, hedefe ulaşan emin ışıklı yolu 

yakalayabilmek, içindeki hedefi açığa 
çıkarabilmek…” 

“İçinizdeki hedefi açığa çıkartmak, ancak 
yine sizin elinizde...” 

“İçeriye doğru, hedef içeride...” 
Hep varlığın içine yönelmesini öneriyor… 
Dışınızda bir şey aramayınız diyor… 

“Hedef sizin içinizde, içeriye doğru bakmak, 
içeriye doğru düşünmek…” 

“Hedefi kabuklarından soyup parlatmak, 
hedef ancak parlatılarak yükselir, yüceldikçe 

parlar...” 
“Yaşıyorum zannederken, yaşamın 

içerisinden yükselen kökü ta derinlerden 
sökülerek gelen yeni kutsallık, yücelerin 

yücesi, en yüce...“ 
(Devam edecek) 

--------------------------------- SEVGİLİ QUAN-YİN DİYOR Kİ; ------------------------------ 

 

EMEK 
Bizler Dünya insanlığı olarak milyonlarca yıldır Sevgili Dünya’mız üzerinde yaşıyoruz… Sevgili 

Quan-Yin; bilgilerinde Dünya’nın ve üzerindeki yaşamın nasıl bir emekle yaratıldığını ve insanın en 
nadide şekilde tasarlandığını anlatır… 

Dünya’mıza duyacağımız minnet, bizlere verilen bu dünya yaşamının ve Yaradan’dan, Üst 
Âlemler tarafından sunulan nimetlerin farkındalığını kazandırır… 

Bu minnet bizi mutlaka emeğe götürecektir… 
Hayat içerisinde emeği, ancak fiziki olarak gösterilen çabalardan ibaret sanırız… Çalışıp 

çabaladıklarımız ise, genellikle sadece nefsimize hizmet eder… 
Emek diyor Quan-Yin 44.Celse’de… 
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 QY Celse 44: 

“Üşenmeyin…” 
“Sadece önünüze konanı, sizin için en mükemmeli zannetmeyin…” 

“Sezgilerinizi güçlendirin…” 
“Heveslerinizi geri tutun…” 

“İleriye doğru uzanın ve emeğinizle, içinizdekini, dışarı çıkartarak oluşturun…” 
Teslimiyet bizler için çok önemli bir ‘hal’dir… Yaradan ile ilişkimizi en sağlam olarak tesis eden 

‘hallerden’ biridir… 
‘Sessiz ve sakin’ bir hal, üst şuurumuzla ve Yaradan ile bağlantı kurabilmemiz için bize 

öğütlenen bir haldir… Zihin faaliyetlerimiz yoğunken, İç Sesimizi duyamayız… Kalbimizdeki Yaradan 
Işığı örtülür… 

Yalnız çoğu zaman bizler bu teslimiyet halini, sakinliği ve sükûneti ‘pasiflik ve atalet’ ile 
karıştırırız… 

‘Dinamik’ diyor Bilgi… Her An Dinamik olmalıdır İnsan… İnsan’ın asıl varlığında, Dinamizm 
vardır… İnsan, her an değişebilir ve her an değişirken Hiç Değişmeyen Enerji’ye, içindeki Işığa 
tutunabilir… 

“Üşenmeyin…” 
“Sadece, önünüze konanı, sizin için en mükemmeli zannetmeyin…” 

Bizlere işaret edilen bir uyanıklık ve gayret imkânından bahsediliyor… 
“Sadece önümüze konanın bizim için en mükemmel olduğunu zannetmenin, Teslimiyet ve Kabul 

olmadığını gösteriyor… 
“Sezgilerinizi güçlendirin…” 
“Heveslerinizi geri tutun…” 

 
diye devam ediyor Celse 44… Bizler şu zaman itibarıyla ‘heveslerimiz’ için emek gösteren varlıklarız… 
Madde o kadar çeşitli ve zaman o kadar cazibelerle dolu ki, bin bir çeşit hevesle yaşıyoruz... 
Harcadığımız emek ve enerji de, sadece bu hevesler için oluyor… 

Ancak sezgilerimizi güçlendirip, heveslerimizi geri tutarsak, ‘ileriye doğru uzanabilir’ ve hakiki 
Emeği gösterebiliriz… 

“İleriye doğru uzanın ve emeğinizle, içinizdekini dışarı çıkartarak, oluşturun…” 
Emek… Emek… Emek… 

İnsanın bu dönemde, bu kıyam etme, yani ayağa kalkma zamanında göstereceği, ortaya 
koyacağı en büyük değer, Emek’tir… 
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MUCİZE TAŞ ARAGONİT 
2.7 MİLYAR YAŞINDAKİ BİLGE DOST GERİ DÖNDÜ… 
Tarihin her döneminde kullanılmış olan fakat zaman içinde unutulan MUCİZE TAŞ ARAGONİT 
tekrar insanlığa kendini sunuyor… 
Şu anda binlerce kişinin boynunda taşıdığı bu mucizeyi daha yakından tanımak ister misiniz?.. 
 
MUCİZE TAŞ ARAGONİT’İ sürekli boynunda taşıyanlar; 
► O’nun koruması, şifası, bolluk ve bereketi ile sarılıyorlar… 
 
► Bağışıklık sistemleri güçleniyor ve daha az hasta oluyorlar... 
 
► Ağrılarda, kramplarda, cilt sorunlarında, her türlü psikolojik problemde, tüm tedavilerde ilacı 
destekleyici ve yan tesirlerini azaltıcı olarak mucize taş Aragonitten yardım alıyorlar… 
 
► Ayrıca bilinçaltlarını temizleyip rahat ve kaliteli bir uykuya kavuşuyor, hayatın sorunlarıyla 
daha kolay başa çıkabiliyorlar… 
Sadece kendileri değil, çevreleri de bu ışıklı değişimin farkına varıyorlar… 

Bu ay farklı şehirlerden yirmi arkadaşımız daha Aragonit seminerine katılarak kendileri için özel seçilmiş 
taşlara uyumlandılar… 

Aragonit taşının şifası her seviyede onlarla birlikte olsun… 

Aragonit Taşı, mineral krallığına açılan bir kapıdır... Bu mucize tekniği, Sn. 
Sevgi Ersoy’a tescillenmiş bir tekniktir… İnsanlığa bahşedilmiş olan ‘mineral 
krallığı’ nimetlerini en mükemmel ve en üst seviyede kullanmamızı sağlar… 

Bizlere İnsan olmanın onurunu hatırlatır… 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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 Detaylı bilgi için: www.aragonitmucizesi.com  

REİKİ 

 

Reiki Enerjisi ve Şifa Tekniği, tüm şifa tekniklerinin temelidir… 
Seviyelerinde yükselen kişiyi, aydınlanma yolculuğuna taşır… 

Vakıf Merkezimizde ve Reiki Huzur Vadisinde Reiki I, II ve III.seviye, ayrıca Reiki Öğretmenlik Eğitimleri 
verilmektedir… Ayrıca Derin Reiki Kursları gerçekleştirilmektedir… Tarihler için web sitemize 
başvurabilir, telefonla iletişime geçebilirsiniz… 
 

Magnified Healing 

Quan-Yin; 
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 Magnified Healing ‘bin misli yükseltişmiş şifa’ enerjisi anlamına gelir… 5. Boyut enerjisidir… 

Kişinin bilincini değiştirip dönüştürmeye ve onu Yeni Çağa hazırlamaya odaklıdır… 

Detaylı bilgi için vakfımızla iletişime geçebilirsiniz… 

Sezgilerimizi güçlendirmek, heveslerimizi geri tutmak ve ileriye doğru uzanıp içimizdekini dışarı 
çıkartarak oluşturmak Bizlerin Kurtuluşu olacaktır… 

İnsanlık Onurunu ortaya çıkaracak, Kalbimizdeki Işıktan başkasını görmeyerek Sonsuz 
Yolculuğumuzda bir adım daha atmış olacağız… 

Quan-Yin Taahhüdü… 

• Varlıkların sayısı sonsuzdur, hepsini kurtarmaya yemin ederim… 

• Hırs, nefret ve cehalet durmadan oluşur, hepsini aşmaya yemin ederim… 

• Öğretinin kapıları sayısızdır, hepsinden geçmeye yemin ederim… 

• Aydınlanmış olanın yolunun eşi görülmemiştir, onu gerçekleştirmeye yemin ederim... 

mailto:info@mbavakfi.org.tr
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