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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… 

*** 

On beşinci günde yine doktorun 
karşısındayım… Sedyenin önünde küçük bir 
basamak var… Doktor, sedyeye oturmamı ve 
ayağımı uzatmamı istiyor… On beş, yirmi 
santimetre yüksekliğindeki basamağa dik dik 
bakarak üzerine nasıl sıçrayacağımı 
düşünüyorum… Çünkü artık kalçalarım ağrıyor... 

Zar zor tutunarak basamağa 
sıçrıyorum… Oradan sedyeye uzanıyorum… 
Doktor kontrol ediyor… İki hafta sonra açarız 
diyor… Hemen lafa giriyorum; “hani bir röntgen 
daha çekilecekti… Belki bir aragonit mucizesi 
olmuştur…” diyorum… “Ah hatırladım…” diyerek 
beni röntgene yolluyor… Doktor, duvardaki filmi 
incelerken, hastabakıcı beni tekerlekli sandalye 
ile sedyenin önüne kadar getiriyor… İniyorum ve 
kendimi sedyeye yerleştirerek oturuyor, ayağımı 
da uzatıyorum… Birden gözüm yerdeki 
basamağa takılıyor… Biraz önceki o engeli 
görmemişim bile… Ben aslında kolayca 
oturabiliyormuşum… Bilgi flaş gibi zihnimde 
patlıyor… “Önünüzdeki engelleri koyanlar da, 
kaldıracak olanlar da sizlersiniz…” 

Burada, ne koyan var, ne de kaldıran… 
Sadece otomatik olarak eğer gözüne çarparsa, 
içine girip yaşayan ya da hiç görmediği için yok 
sayan… Tam bir farkındasızlık, uyku hali… 

İllüzyon zamanın, ipleri tamamen bu ağın 
dar koridorlarına sıkışmış kuklaları… Çok değil, 
on beş dakika önce eşimin ve doktorun kolunda 
zorlanarak sıçradığım basamak, şu anda 
döşemenin desenleri arasında dağılıp gitmişti… 
Hatta biraz da sedyenin altına kaymıştı… Çünkü 
hareketliydi yani oraya sabit değildi… 

O an, hayatın, bunun gibi sedyelerden ve 
basamaklardan ibaret olduğunu hissettim… 

İsteklerimize ulaşmaya çalışırken 
önümüze ne gelirse, her ne pahasına olursa 
olsun onu aşmaya çalışıyoruz, kan ter içinde 
şikâyet ederek… Oysaki bekli de tıpkı benim 
yaptığım gibi kolayca oraya erişebiliriz… Ya da 
hedefimize giden yolda kolaylıklar var, 
yetişemediğimiz yerler olabilir, küçük bir 
basamağa ihtiyaç duyabiliriz… Tıpkı sedyede 
olduğu gibi altına itildiği için onu 
göremeyebiliriz… Biraz eğilip, çekip almamız 
gerekebilir… Bunun için küçücük bir çaba bizi 
isteğimize ulaştıran büyük bir yardıma 
dönüşebilir… 

Yaşam, önümüzde inilip çıkılan, bir 
görünüp bir kaybolan basamaklar halinde uzanıp 
gidiyor… 

Doktor, filme, oradan ayağıma bakarak; 
“sanırım aragonit taşı sizi haklı çıkarmış…” 
diyor… Heyecanlanıyorum… “Bana bir rapor 
yazacak mısınız..?” diye soruyorum… 
Asistanına dönerek benim yaşımda ve aynı 
kırığa sahip hanım hastasından bahsediyor… 
“Onunla karşılaştırmalı bir şey hazırlayalım…” 
diyor… “Bu alçıyı da 20.Haziran’da çıkartırız...” 
arkadan “yok yok, ayak tamamen kaynamış, 
bilmeyen kırıldığını anlayamaz. 15.Haziran’da 
gelin…” diyor… Aragonit taşıma duyduğum 
minnetle, O’nu sıkı sıkı avucumda tutuyorum… 

06.Haziran.2009 muhteşem bir yaz 
akşamı... Mudanya körfezinde, Turan Emeksiz 
vapurunda, şimdiki adı Otantik Otel olan bu 
güzel mekândayız… Her ne kadar durumum bir 
vapurda kalmak için hiç uygun değilse de, ben 
çok mutluyum… Mutluluğumun sebebini 
düşünüyorum… Hava mı, ortam mı, yanımdaki 
sevdiğim insanlar mı..? Bir ara kendimi kaçamak 
bakışlarla denizi incelerken yakalıyorum… Su o 
kadar pis ki, gazeteler pislikten yeni bir 
denizanası türünün geliştiğini yazıyorlar… 
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Kahverengi upuzun kolları olan zehirli bir 

yaratık… Kim temas ederse hemen hastaneye 
koşsun diyorlar... Gözlerimi yemek tabağıma 
çevirip başımı önüme eğerek arkamda duran 
garsona “bu balık hangi denizden?..” diye 
soruyorum… “Marmara” cevabını alıyorum… 

Ağzımdaki sahte renkli plastik tadındaki 
domatesi çiğnerken, yan masamızda on bir 
yaşındaki kızın, annesini nasıl öldürdüğü 
konuşuluyor… Kesik baş cinayetinin sırrı 
çözülemeden, yeryüzünde binlerce insan 
öldürüldü… Bazıları, teröre, kazalara, doğal 
afetlere kurban gittiler… Hatta intihar edenlerin 
sayısı da az değil… Medya birçok haberi 
sıradan gördüğü için çoğunu da duymuyoruz… 
Dört saatte bir yaptığımız bilinç programımızı 
değiştirme meditasyonumuzun ilk cümlesi:  

“Düşüncelerimden…” 

Evet, durmadan, düşünüyor, yorumluyor 
ve yargılıyoruz… 

“Duygularımdan…” 

Ortaya haletler çıkartıyoruz… Öfke, 
kızgınlık, kırgınlık, endişe, korku… Bazen sevgi, 
sevinç gibi haller de olmuyor değil ama çabuk 
sönümleniyor… Diğerleri sürekli bizimle 
kalıyor… 

“Davranışlarımdan…” 

Bu düşünce ve duygulara bağlı olarak 
öyle davranışlar içine girebiliyoruz ki; kendimiz, 
kendimize şaşırıyoruz… 

“Oluşturduğum sebeplerden…” 

Böylece her an yeni düğmelere basıp 
kendimize yepyeni deneyim ortamları 
hazırlıyoruz… 

“Karşılaştığım sonuçlardan…” 

Sanki o sebepleri yaratanlar bizler 
değilmişiz gibi, sonuçları da kabul etmiyoruz… 
Hep isyan hep inkâr içerisindeyiz… Daha önceki 
yüzeysel kabullenmeleriz mutlaka yüzleşmeyle 

biten facialara bizi sürüklüyor… Kaçınılmaz 
çöküşlerle kendimizi iyice kötü hissediyoruz… 

“Yarattığım her şeyden…” 

Bozuk bir bilinç ortamında ters çalışan bir 
mekanizmayla sürekli yaratıyoruz… Düşünmek 
yaratmak demektir… Sakat düşüncelerle, çarpık 
yorumlarla içinden çıkamadığımız bataklıklara 
dalıyoruz… 

“Herkesten…” 

Herkes ve her şeyin birbirine sımsıkı 
bağlarla bağlı olduğunu bilebilsek ve görebilsek, 
kutuplardaki eriyen buz parçasının üzerinden 
suya atlayan kutup ayısının o sessiz çığlığını 
kalbimizde duyabilirdik… 

Hemen yanı başımdaki denize, bir de 
masayı benimle paylaşan dostlarıma 
bakıyorum… Deniz ne kadar sonsuz bir derya 
ise, dostlarımın da her biri daha derin birer 
derya… Herkesin birbirine galaksiler kadar uzak 
olduğunu, bu zaman ve mekân enerjileriyle 
ulaşmanın imkânsız olduğunu hissediyorum… 
Sanki sistem, yaklaşamayalım diye bizleri 
birbirimizde yakınmışız gibi hissettiriyor ve bizi 
birbirimize kapatıyor… Bir üst, bir alta; alt da 
üste kapalı... Neye, nereye yaklaşsak, adım 
attığımız anda bir gardiyan yasak emriyle 
karşımıza dikiliyor… Geçilmez, anlaşılmaz, 
bilinmez..! (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; Zaman Enerjisi’nin her şey 

olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:264) 

*** 

 Kıyam etmek; Bir sürü düğmelerin 
olduğunun; herkesin, önüne gelen 
düğmeye bastığının; hangi düğmenin ne 
sonuç yaratacağının belli olmadığının 
bilincine varmaktır…(MYP/C:264) 

*** 

 Kıyam etmek; Dünya’nın bir enerji ağı ile 
kaplanmış olduğunun; sahipsiz gibi 
görünüyor olduğunun; kontrolün, uzak bir 
noktaya çekilmiş olduğunun; adeta 
şuurların istilasına izin verilmiş olduğunun; 
herkesin birbirinin imtihanı olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:264) 

*** 

 Kıyam etmek; bilgi, en derinden en 
yüzeye çıkınca, kaba ve ince titreşimlerin 
aynı satıhta görünmüş olduğunun; iç 
içeliğin, giriftliğin, yüzeyselliğin, bir 
kasnağa gerilmiş olduğunun; bakıldığında, 
hepsi aynı seviyede görüldüğü için, 
aradaki farkın fark edilemiyor olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:264) 

*** 

 Kıyam etmek; bilginin, süzüldüğü şuurun 
vasfına bürünüveriyor olduğunun; 
Sevgi’nin, zulümle aynı kefede tartılıyor 
olduğunun; şahikanın kendini örtmüş 
olduğunun; saf olanın, aciz ve randımansız 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:264) 

*** 

 Kıyam etmek; herkesin, hepsinin burada 
olduklarının; zamanın şahitlerinin neyi 
şahadet edeceklerini bilmiyor olduklarının; 
Taç’ların başlarda uçuşuyor olduğunun; 
Bilgi’nin, iyice yerleş olduğunun; 
paramparça olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:264) 

*** 

 Kıyam etmek; zaten sahte şehrin sahte 
varislerinin, sahte kalelerde, sahte 
hükümranlıklarına kavuşuyor olduklarının 
bilincine varmaktır…(MYP/C:264) 

*** 

 Kıyam etmek; esas Hakikat Işığı’nın 
kendini gizliyor olduğunun; Dünya’nın son 
kalelerinin de düşüyor olduğunun; olması 
gerektiği gibi, her şeyin, yüzeysel, yoz, 
vasıfsız, temelsiz ve sinsi olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:264) 

*** 

 Kıyam etmek; köprüleri kuranın, yolları 
yapanın; bizzat yeniden, baş ve son 
arasındaki çizginin merhaleleriyle ve yedi 
kademe alanlar getirir olduğunun; 
tohumları eker, ürünü toplar, sahipsiz olanı 
sahiplendirir olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:264) 

*** 

 

 

 

---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (60)--------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Geçmiş yaşamlarında bu mekanizmanın 
çalışmasını, uzun uzun üzerinde durarak 
deneyimlemiş, pratik hale getirmiş, artık kendine 
otomatikleştirmiş… O idrakin, o varlık tarafından 
şuuruna damlaması, bilginin varlıkla bir olması… 
Bu, gelinmiş olan iyi bir merhaledir fakat orada 
durulmuş haldir… İdrak mekanizması ise, bunun 
ötesine geçilmesi gereken bir mekanizmadır… 
Yani bir idrak, peşinden zincirleme şeklindeki 
idrakleri getirmiyorsa, kısırlaşmış bir idraktir… 

Durağanlaşmıştır, varlık tarafından otomatik hale 
getirilmiştir ki, geldiği nokta takdire şayandır ama 
devamı ondan beklenmektedir… Varlığın, 
mutlaka o noktada idrakler zincirini oluşturmak 
için tekrardan ceht koyması, aktivite koyması ve 
idrak mekanizmalarını süreklilik haline getirecek 
bir faaliyet içerisine girmesi şarttır... 

Bu konuda bir tebliğ; 
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“İdrak her bedendeki faaliyetini 

tamamladıktan sonra şuur içerisindeki yerini 
bulur…” 

Her bedendeki dediği, fizik bedenimiz 
bölümlere ayrılır… Akıl bedenimiz vardır, beyinle 
sembolize olur… Düşünürüz, analizler yaparız, 
gelen tesiri yorumlarız, kategorize ederiz, 
parçalarız, böleriz… 

Onun altında, duygu ve hareket bedeni 
vardır… Alt bedenleri, cinsellik ve otomatizma 
vardır… Bütün bunlar, bizim fizik yapımızın 
bölümleri olarak ruhsal âleme olan vazifemizde 
çok baskın faktörlerdir… 

Bir de görünmeyen bedenlerimize doğru 
çıkınca, hareket bedenimizin süptil karşılığı, 
eterik bedendir… İkiz beden de denir… Eterik 
beden, Dünya’da kalır… 

Duygu bedeninin süptil karşılığı, astral 
bedendir… Akıl bedeninin süptil karşılığı ise, 
mantal bedendir… Kozal beden de vardır ama 
oralara çıkmak istemiyorum… Rabbin kendisi… 
Sebep-sonuç zincirinin, nedensellik zincirinin 
bizatihi kendisi… Başlangıç da, sonuç da aynı, 
bir… Baş ve son birdir, aradaki lineerlik fizik 
âleme inince kendini açar… 

Şimdi diyor ki; bir idrak, hangi konuda 
olursa olsun, yardımlaşma-dayanışma 
tatbikatında olsun, birini eleştirme, kınama, 
dövme, birini sevme, affetme her türlü tatbikat 
olursa olsun, bütün bedenlerde faaliyetini 
tamamladıktan sonra şuur içerisindeki yerini 
bulur… Yani fizik bedende eliniz acıdı, ‘Of acıdı’ 
dediniz, bir tatbikat yaptınız… Duygu bedeninde 
haletini yaşadınız… Yani sönümlendirirseniz, 
önemsemezsiniz, bu hiç önemli değildir… ‘Boşu 
boşuna canımı yaktım’ şimdi ne yapmak lazım..? 
Buradaki tesiri aldıktan sonra, fizik bedene, üst 
bedene bunun acısını nörotik sistem, beyine 
ulaştırır, onun haletini yaşamak lazım… Nasıl bir 
şey bu, nasıl acıdı..? Bunu düşüncelere 
çevirmek… Bir elimizi vurmanın, duygu 
bedeninden, düşünce bedeninden, oradan hatta 
yukarılara gidip eterik beden, astral beden ve 
mantal bedenlerde dahi derin izler bırakacak 
şekilde bunu değerlendirmemiz lazım… Eğer 
bunu yaparsak, bu hareketimiz şuurumuza 
damlayacak kadar olgunluğa kavuşur… Aynı 
olmuş armut gibi tak diye yere düşer… İşte idrak 
de böyle bir şeydir… Olgunlaşır, olgunlaşır, tak 
şuura damlar… Şuura damladığı anda, onunla 

varlık artık bütünleşmiştir… Bilgiyle bir olmak 
budur işte… Ve bir bilginin böylesine bir idrak 
mekanizmasıyla olgunlaştırılıp da, şuura 
damlaması için enkarnasyonlar geçer... 

Şuurluluk nasıl bir şeydir..? Feci bir şey... 
Yani nasıl bir şeydir..? Çok zor bir şeydir... Onun 
için kendinizde biraz şuurluluk, biraz idrak 
hissediyorsanız, gerçekten ciddi bir eforunuzun 
sonucu olarak yüzlerce, belki de binlerce 
enkarnasyon sonucu meydana geldiğini ve 
bunun da öyle yabana atılır bir meziyet 
olmadığını anlamamız lazım… Tabii ego 
beslememek kaydıyla… Bakınız ne diyor; 

“idrak her bedendeki faaliyetini 
tamamladıktan sonra şuur içerisindeki yerini 

bulur…” 
“Otomatik olanın varlık tarafından fark 

edilmesi, idrake sunulması ve tekrar varlık 
bünyesinde otomatik hale gelmesi bir 

mekanizmayı ifade eder…” 

Demek ki; bir bilginin idrak edilmesi, 
bütün bedenlerde sirküle olması şartına bağlı 
olduğuna göre, bir tesirle muhatap 
olduğumuzda, eğer onu idrak etme bilinci 
taşıyorsak, niyetimiz varsa, mutlaka o tesirin 
üzerinde ziyadesiyle ve özenle durmamız lazım 
ki, hayatımız boşu boşuna deneyimler silsilesiyle 
bizi meşgul etmesin… 

‘Başıma hep aynı dert geliyor ya, 
sormayın… Hep bana geliyor, nereden 
geliyor..?’ İşte sirkülasyon yok yani sen onu 
yaşıyorsun, fizik bedeninden duyguya 
geçiyorsun ama tefekkür etmiyorsun… Sen onu 
yaşıyorsun ama duygu bedeninde yeteri kadar 
haletine özen göstermiyorsun… Ne yapalım, 
oturup ağlayalım mı..? Eğer duygularınız sizi 
böyle bir şeye sevk ediyorsa, oturup ağlayın… 
Oturup matem mi tutacağız..? Evet… 

Geçenlerde bunu söyledim, matem tutma 
alışkanlığı diye bir husus var… Çok önemli yani 
bir tesirin ziyadesiyle sindirilmesi için ama tabii 
duygusal hezeyan şekline dönüştürmemek 
kaydıyla, bu bilgiler ışığında, yoksa duygusal 
hezeyanlara girersek tam bir şuursuzluk halidir 
ki hiç istenmez… Hezeyan haline dökmediğimiz 
sürece, bir bilginin ziyadesiyle varlık tarafından 
yaşanması gereği vardır… Bu da hayat 
içerisinde yaşadığımız enstantanelerin ne kadar 
önemle ele alınması meselesidir… Bir gülüşün, 
bir bakışın, bir dokunuşun, bir selamın, bir yan 
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bakışın, hepsinin üstünde ciddi bir şekilde ama 
bu bilgiler ışığında durmak gerekir... ‘Efendim o 
bana öyle bir baktı ki,’ deyip de haftalarca o 
bakışın, öfkesini, kinini, nefretini, endişesini, 
telaşını, kaale alınma zaafınızı yaşamak vs. 
değil öyle… Benim üzerimde şu neticeyi 
oluşturdu… Sonuç önemli… Sebep hiç önemli 
değildir… Önemli olan sonuçlar… Benim 
üzerimde böyle bir etki oluşturdu, nedir benim 
üzerimde bu etkiyi oluşturan zaaf noktam..? Yani 
bir ok geldi bana, canım yandı, beni neremden 
vurdu..? ‘Efendim canım yandı’ yetmez, tabii ki 
canın yandı da, bu ok senin ayağına mı, 
topuğuna mı, karnına mı, böğrüne mi 
saplandı...? gibi bu bir misaldir… Yani benim 
hangi zaaf noktam bu tesir etkisiyle bana acı 
verdi..? 

Kabuklarımız dediğimiz o ego… Yani 
yaşamımız içerisindeki koşullandırılmaların 
getirdiği kalın zırhlarımız vardır… Hani ben 
yedisinde neysem, yetmişimde de oyum diyen 
insanların kabuğu gibi… Değişmemeyi maharet 
bilen insanlar vardır… ‘Ben çok üstün bir 
insanım’ nasıl..? ‘Yedisinde neysem yetmişimde 
de oyum’ gibi… Hemen eline topaç vereceksin 
adamın, başlayacak topaçla oynamaya… 

“Otomatik olanın, varlık tarafından fark 
edilmesi, idrake sunulması ve tekrar varlık 
bünyesinde otomatik hale getirilmesi bir 

mekanizmayı ifade eder…” 
“Bu mekanizma, beşeri hayatın önemli 

gidişat yönlerindendir…” 

Yani bu, şu demektir… ‘Efendim ben, 
bana gülümseyen her insana gülümserim… 
Benimle karşılaşan her insanı severim…’ Sevgi 
realitesini belli bir otomatiklik halinde hakikaten o 
insan takdire şayan bir şekilde uygular… Ama 
bu insan, bu otomatik halini benimser ve onun 
ötesine geçme fikrini kendinde oluşturamazsa, 
hep o otomatiklikte giderse, geldiği nokta kadar 
bir takdir hak eder… O noktaya kadar 
gelmiştir… O noktada oyalanmaktadır… Ne 
yapması lazım..? 

Şimdi bu noktada otomatik hale getirdiği, 
geçmişten itibaren gelen çağrışımlarla otomatik 
hale getirdiği ve takdire şayan bulduğumuz bu 
noktayı aşması gereği vardır… Bu nokta, o 
varlığın kendine sınırlar koymasını da ifade 
eder… İdrake yolculuk, kesintisiz bir şekilde, 
takılmadan bir yürüyüşü ifade eder… Bu 

varlığın, derhal o otomatik halini fark etmesi 
lazımdır… 

“Otomatik olanın varlık tarafından fark 
edilmesi…” 

‘Ya ben hiç düşünmeden, taşınmadan bir 
iradi, bir fikri katılımda bulunmadan bu haldeyim 
ama görüyorum ki, bu otomatik… 

Bu ne demektir biliyor musunuz..? 
İradesini, farkındalığını devreye sokmadığı için o 
yaptığı eylemlerin otomatikliğini Yukarı’ya 
bildirmesi mümkün değildir… Yani yaptığı, fizik 
âlemdeki gözleyenler tarafından takdire şayan 
bulunabilir, erdemlilik vasfında bulunabilir, 
alkışlanabilir ancak yaptığı hiçbir eylem 
Yukarı’ya intikal etmediği için onun gelişimine 
hizmet etmez… 

Otomatik hale getirilen bir idrak, tabii ki 
müteal çağrışımla otomatik hale gelene kadar 
büyük bir gayret ve çalışmayla olmuştur ama 
otomatik hale geldiği andan itibaren artık müteal 
çağrışım yapmadan fiiliyata konulan bir 
eylemdir… Ve dolayısıyla da onun varlık 
gelişimine katkısı sıfır denecek kadar azdır… 
Yani ailesinden gördüğü için veyahut da kendi 
müteal çağrışımlarıyla geçmiş yaşamlardan 
getirdiği için sürekli erdemlilik vasfında olan bir 
insanın sanmayınız ki, eğer otomatikse o 
durumu, otomatik hale getirmişse, sanmayın ki 
onun tekâmülüne hizmet ediyor… 

Biz şimdi çok ciddi ve sorumluluk 
yükleyici bir noktayı bu akşam fark ediyoruz… 
Ve bunu, hem çevremizde, hem kendi 
üzerimizde gözlemleyip hemen yakalamak 
gerekliliği vardır… Varlık bildiğinden 
sorumludur… Bu akşam ciddi bir sorumluluğu 
üstümüze alıyoruz… Ben burada bir vazife 
yapıyorum… 25 yıldır da bunu yapıyorum ama 
otomatik mi değil mi..? İşte bizim sorunumuz… 
Eğer yaptığım otomatik hale geldiyse ve 
severek, içtenlikle bir sebepten motive 
olmuşsam, otomatik hale getirmişsem benim bu 
yaptıklarımın Yukarı nazarında hiçbir kıymeti 
yoktur... Burada boşa kürek çekiyorum demek 
olur... Niye..? Çünkü Yukarı ile bağım yok yani 
müteal bir çağrışımla bir enformasyon alışverişi, 
bir chat yapma, internet bağım yok… 

Müteal çağrışım, Rabbani saha ile 
iletişim manası taşır… Yok ki böyle bir şey… 
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Ben otomatik takır takır yapıyorum… Jetonu at, 
sigarayı ver gibi veya Colayı ver gibi… 

(Devam edecek…) 

-------------------------------------- TEBLİGAT BİLİNCİ (07) ------------------------------------ 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Şimdi Tanrı mekaniğini anlayarak 
götürelim… Konu, planlar… Planların metafizik 
manada ne olduğunu biliyor musunuz..? Boyut, 
enerji boyutu, sahası, alan demek… Kesiften 
fluya doğru inen, kendi içerisinde belli 
kademeleri takip eden planlar… Belirginlikten, 
belirsizliğe doğru inen… 

Yani hiyerarşik düzen, bütünde de 
olduğu gibi planlar içerisinde de mevcut… 
Bütünün bir tavanı ve bir tabanı olduğu gibi, 
planların da kendi içlerinde tavan ve tabanları 
vardır… Tabanlar, bir dişli gibi, kendinden 
sonraki planla irtibatını bu yolla sağlıyor… Üç- 
beş- yedi meselesi… Bu rakamlar aralarındaki 
bağlantılardan dolayı ara rakamları 
kaybetmişler… Şu anda üzerimizde müessiriyeti 
bulunan üçle – beş… Bunlar, hızla yediye doğru 
saçakları toplamaktalar… Esas olan enerji 
girdabın enerjisi… Üstün enerji… 

Bu enerjinin ortak alana doğru 
geçişinden sonradır ki, bizim oluşumumuzun 
sağlandığı durum meydana çıkabilsin… Yani 
kâinatlar meselesi… Üstün enerji bir durumdan, 
tamamen farklı bir diğer duruma geçmekte yani 
üstün enerji, farklı seviyede bir enerji şeklini 
almakta… 

Öyleyse bu durumu yaratan enerji ile 
meydana gelen enerji arasında ne fark vardır... 
Sadece üstünlük farkı mı var yoksa tamamen 
ayrı bir oluşumumu ihtiva ediyor… 

Fakat bir şeyin, bir durumdan başka bir 
duruma geçmesi neticesinde meydana gelen 
durumun farklı bir şey olması lazımdır... 
Üstünlük farkı olabilir sadece ama ilk hareket 
meselesi o çok büyük bir soru şeklinde 
karşımızda… 

Eğer girdapları başlangıç sayacak 
olursak, yalnız bu başlangıç, gidebildiğiniz en 
yakın başlangıç olur… Bu üstün enerjinin ortak 
enerji alanını meydana getirişinden sonra 
meydana gelmiş olan yüksek enerjinin 
oluşturduğu konik sistem, kendisini daha sonra 
oluşmaya bırakan hiyerarşik bir düzenin 
hazırlayıcısı halindedir… Bu sistemin helezonik 

yapısı itibarıyla yukarıdan yapılan basılmalar 
neticesinde hayat enerjisinin faal hale geldiği 
alanlar üzerinde bilgi görgü tatbikatlarına 
girişilmektedir… 

Eğer kabataslak anlatılacak olur ise; 
hiyerarşiyi dış düzen olarak görebildiğimiz gibi, 
iç düzen olarak da alabiliriz… En küçük 
konumdan en büyük konuma kadar aynı 
hiyerarşiyi gözlemleyebiliriz… 

Düzen, tamamen üstün enerjinin 
tasarrufunda olarak adeta bir bilinç şeklinde 
çalışmaktadır… Bütün gaye, meydana gelmiş 
bulunan, birbirinin kendi içerisindeki esmene 
neticesinde ortaya çıkmış bulunan hiyerarşinin, 
belli esneklikleri elde ettikten sonra tekrar ortak 
alanı yaratabilmesi ve başlangıçta üstün 
enerjinin yaratmış olduğu hareketi, bu sefer ters 
hareket tarzında kendisinin gerçekleştirebilmesi 
yani aynı başlangıç hareketini kendisi vererek 
yeni üstün enerjiler üretebilmesidir… 

Tabi ki, her seferinde üst seviyelere 
tekabül ederek ilerleyebilmek çabası içerisinde 
bir gelişme tarzı ile… 

Girdaplar, bünyelerinde her türlü 
tasarrufa sahip olma hasebiyle, bütün 
enerjilerinde menşeilerini teşkil etmektedirler… 

Bu enerjilerin ortak alan yaratımından 
sonra meydana çıkan en önemli etkinliğe sahip 
olarak, zaman ve hayat enerjileri görülür… Bu 
enerjiler, daima, belli bir oluşumun ifadesi olarak 
karşımızda durmaktadır… Zaman ve mekân 
enerjilerinin yaratmış oldukları çalışma 
neticesinde ortaya çıkan platform, hayat 
enerjisine sahne olan zemin şeklindedir… 

Hayat enerjisi, faaliyet açısından daima 
bu zemine muhtaç durumdadır… Aynı şekilde, 
zaman ve mekân enerjilerinin pozisyonlarının 
yaratılmasına ise, hayat enerjisinin zaruri etkisi 
gereklidir… O halde her şeyi iç içe bir bütün 
olarak kabul etmek gerekir… 

Hiçbir enerjiyi birbirinden 
soyutlayamayacağımız gibi, bu enerjileri 
kendimizden ayrı da düşünmemeliyiz… İlk 
hareketle meydana gelen bu ahengin 
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özelliğinden dolayıdır ki, daimi surette 
aşağıdakilerin yukarıdakilere, yukarıdakilerin de 
aşağıdakilere yardımı şeklinde bir dayanışma ve 
gelişme tarzında işleyen gidişat nizamı vardır… 
Bu nizam, kendisini hissedenlerin hissiyatları 
ölçüsünde varlığını ifade eder… 

Bizler bu yüce nizamın yapısına tam 
olarak vakıf olamayacağız... Fakat bu yüce 
kanunlara uyarak, bu kanunların önümüzde 
açtığı yolda ilerleyerek, kendimiz için en hayırlı 
olanı yapmış olacağımıza inanmalıyız… 

Düzen, tamamen üstün enerjinin 
tasarrufunda olarak adeta bir birim şeklinde 
çalışmaktadır… 

Eğer girdapları bir başlangıç sayarsak 
yani bizim anlayabileceğimiz kadar uzağa gidip 
de orayı başlangıç kabul edersek, Dünya 
biliminin Big-Beng’i başlangıç kabul etmesi gibi... 
O Big Beng, kaç milyarıncı Big Beng’di kim 
bilir..? Uzanabildiği orasıydı, orayı başlangıç 
kabul etti… Kaçıncı tekrardı, hala tekrar olmakta 
olan… 

Girdap şu manadadır, yaratan enerjinin, 
yaratıcı enerjinin Üstün Enerjinin tezahürata 
geçtiği anda meydana getirdiği formdur... 
Kabalaştırma formudur… Kabalaştırdıkça da, 
görünür hale gelmeye başlama formudur… Ve 
hiyerarşik bir yapı oluşturmasıdır… Yani 
yaradan hiyerarşisinin teşekkülüdür… 

(Devam edecek) 

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

QY: 342 

Ey Âlemlerin İçinden; Âlemlerin Üzerine; 
Rahmetlerle Yağan Rabbim!.. 
Sana hamdolsun... 

Sevgili Quan-Yin’i; Sevgili Quan-Yin’i; Sevgili 
Quan-Yin’i; ışığıyla bilinçlerimize, sevgisiyle 
kalplerimize, şifasıyla bedenlerimize, koruması 
ve bolluk-bereketiyle yaşamlarımıza davet 
ediyoruz... 

“Başımdaki Taç, her bir dolunayı yansıtırken; bir 
görünüp, bir kaybolmam; Dünya’nızla, sizlerle, 
duygularınızla, düşüncelerinizle, her bir 
hissedişinizle alâkalıdır...” 

“Kalplerinizin kaybolan zarafeti ile alâkalıdır…” 
“Adımlarınızın kaybolan ritmi ile alâkalıdır…” 
“Ve birbirinizle bağlantınızla alâkalıdır…” 
“Ve zamanla ve mekânlarla ilginizle alâkalıdır...” 

“Geçmişin kalplerinize yüklemiş olduğu kasvet 
ve gelecekten beslenen kalbin tam ortasında 
beliren, korku, şiddet, endişe, kuşku, hepinizi 
zarafetten adım adım uzaklaştırıyor...” 

“Ve her uzaklaşan adımınız, ritmini 
kaybediyor...” 
“Kaybolan ritimler, bütün adımlara yansıyor...” 
“Ve hep birlikte, bilinmezin içerisinde dağılıp 
gidiyor...” 

“Hedefler soluk...” 

“Ve ulaşılmak istenen mutluluk, aramanız 
gereken değil...” 

“Mutluluk, sizler için, kalbin en derininden doğan 
ve hedefinize doğru yolculuk yaparken sizi 
destekleyen faktördür...” 

“Mutlulukla, kaynaktan taşılır...” 
“Yönlenilen hedefe doğru yürünür ve hedefe 
ulaşılır...” 

“Mutluluk, destekleyen faktör olarak daima 
yaşamınızda olması gerekendir…” 

“Vesvese dolu bir kalpten mutluluk 
kaynaklanamaz...” 
“Endişe, korku ve kuşku dolu bir kalpten 
mutluluk kaynaklanamaz...” 

“En derin kaynağın açığa çıkabilmesi için, kalbin 
güven kapılarının açık olması gerekir...” 

“Güven, içeride olandır...” 
“Ve içeriye doğru açılan kapılardan yürünerek 
ulaşılandır...” 

“Varlık, bu kapılardan geçerek ilerledikçe, 
kendini en derindeki kaynağın içinde bulur...” 
“Ve buradan tıpkı bir fıskiye gibi fışkırarak, en 
kutsal hedefini hedefleyerek yolculuğa çıkar...” 

“Çıktığı yolculuğunun destek faktörü, 
mutluluktur...” 
“O, tükenmeyen kaynağın tükenmeyen itici 
gücüyle, hiç tükenmeden, kutsal hedefine doğru 
ilerler...” 
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“Bu destek faktördür ki, onu, hedefiyle mutlaka 
kucaklaştıracak olandır...” 

“Hedefi ile kucaklaştığı anda, kalbinin daha da 
derinliklerindeki en doğal hazinelerine doğru 
ilerlemiş olur...” 
“Bu doğal hazineler ona, en yüksek kutsal 
hedefleri oluşturabilmesi için yepyeni destek 
faktörler yaratır…” 

“Ruh, sonsuz huzurun mutlu yolcusudur...” 
“Gözünü diktiği bu hedef; onun, en kutsal, 
ulaşması gereken ve aşılması gereken 
yolculuğudur...” 

“Ruh, ölümsüzlüğünü hatırladıkça, 
kutsaliyetin ötesine geçer...” 

“Kutsaliyet, ruhun yarattığı en yüksek 
hedeftir...” 
“Ruh, yarattığını aşamadıkça, sonsuz 
yolculuğun farkına varamaz...” 

“Destekleyici faktörün onu sarmasına izin 
verdikçe, bir bir yarattıklarını görmeye 
başladıkça, ötesi onu kendine doğru çekmeye 
başlar...” 
“Ve ruh, parçalanmayı terk eder...” 
“Birleşmenin ihtiyacını hisseder...” 

“Birleştikçe, destekleyici faktör ortadan 
kalkar...” 
“Yalın ve açık ve net...” 
“İhtiyaçlar biter...” 
“Kutsaliyet, kendini geriye çeker...” 
“Ruh, hiç bilmediği yolculuğun yolcusu 
olarak kendini yepyeni yollarda bulur...” 

Ve Sevgili Quan-Yin’in başının üzerinde, çok 
muhteşem, rengârenk mücevherlerden yapılmış 
bir Taç duruyor... 

Ve parmağı ile Dünya’yı işaret ederken; 
“İlgim, ihtimamım, Dünya yaşayanlarının 
üzerindedir...” diyor... 

Ve bu Taç’ın sahibiyetinin, tamamen bu konuyla 
alâkalı olduğunu söylüyor... 

“Düşeni kaldırmak, parçalananı birleştirmek 
ve bütünlemek üzere buradayım...” diyor... 

Ve bu konuda çok süratli olduğunu ve bütün 
imkânların kullanılmakta olduğunu söylerken; 
işaret parmağından çıkan güçlü ışının, Dünya’ya 
dokunduğu noktadan bütün Dünya’ya yayılarak 

adeta Dünya’yı ışıktan bir sırla kapladığı 
görülüyor... 

Ve bazı oluşumlar bu ışıkla sarılırken, bazı 
oluşumların üzerinden kayarak, ışık, başka 
oluşumlara doğru gidiyor... 
Sanki ışığı tutmayan bir yapının üzerinden kayıp 
gitmesi gibi bir görüntü arz ediyor... 

“Rahmet, kesintisiz ve istisnasız herkes ve 
her şey içindir...” 
“Seçim, varlığın özünde saklı olanın dışarıya 
yansımasıyla gerçekleşendir...” 

Ey Âlemlerin İçinden; Âlemlerin Üzerine; 
Rahmetlerle Yağan Rabbim!.. 

Sana hamdolsun... 

 

Sevgili Dostlar; 

Anlaşıldığı üzere, Mutluluk daha henüz Dünya 
insanının pek de deneyimleyemediği bir enerji… 

Zihin yapımızın revize edilmesi şartı burada da 
olmazsa olmaz olarak karşımıza çıkmakta… 
Geçmiş ve gelecek ile meşgul olan hatta didişen 
bir zihnin, insana hakiki manada mutluluk 
yaşatabilmesi mümkün değildir… 

Hakiki manası ile Mutluluk, hiçbir dış koşula 
bağlı olmadan her koşulda sürdürülebilir olan 
mutluluktur… İnsanın sürekli peşine düştüğü 
mutluluk asıl olarak bu değil… 

Geçmiş ve gelecekle meşgul olan zihnin insanda 
oluşturdukları duygular, kasvet, şüphe, endişe 
korku, telaş, vesvese, peşin hüküm, ön yargı ve 
şiddettir… O, artık çevresindeki her şeyi tehdit 
unsuru olarak görür dolayısıyla sürekli 
savunmadadır… Sevemez, merhamet duyamaz, 
hoşgörülü olamaz, doğru ilişkilere giremez, 
sonuç olarak o mutsuzdur… Onun için zannettiği 
mutluluk geçici hazlardan ibarettir… 

Sevgili Quan-Yin diyor ki; 

“Vesvese dolu bir kalpten mutluluk 
kaynaklanamaz...” 
“Endişe, korku ve kuşku dolu bir kalpten 
mutluluk kaynaklanamaz...” 

Hakiki manası ile Mutluluk, zihnin, geçmiş ve 
gelecek modundan kurtarılması ile yaşanabilir… 
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Şimdi olumlu moduna ulaşabilen zihin için, puslu 
hatıralarla dolu Geçmişin, kasveti, pişmanlıkları, 
övünçleri, hesaplaşmaları yoktur… Geleceğin 
ise pırıltılı hayallere bağlı, vesveseleri, endişe, 
telaş, panik ve korkuları yoktur… Bu durumdaki 
bir zihnin, insana yaşatacağı işte o hakiki 
Mutluluktur… 

Hakiki Mutluluk, insanın dış yaşam koşulundan 
elde edilemez… O, insanın iç kaynaklarından 
doğar… 

“Mutluluk, sizler için, kalbin en derininden 
doğan ve hedefinize doğru yolculuk 
yaparken sizi destekleyen faktördür...” 

 

 

İnsanın manevi yolculuğu, böylesine Mutluluk ile 
buluşmasıyla mümkün olabilir… Manevi 
yolculuklarımızı destekleyen unsur, hakiki 
manadaki Mutluluktur… 

“Mutluluk, destekleyen faktör olarak daima 
yaşamınızda olması gerekendir…” 

 

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

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

Quan-Yin’in ışığı ile her an yıkanmak 
dileğiyle… 

 

*******************
 


