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

Her enkarnasyon ruhun bilgisini 
arttırır ve onun evren yasalarına nüfuzunu 
sağlar... Demek ki, her enkarnasyon bir 
evvelkinden yüksektir... Çünkü ilkinde, 
geleceği enkarnasyonun bilgisine sahip 
değildi... Yüksekliği, maddi büyüklükte değil, 
ruhun madde üzerinde müessir olabilme 
gücünün artmasında aramak gerekir... Ruh 
hiçbir şeyi görüp tecrübe etmeden 
öğrenemez... İşte, enkarnasyonu gerekli 
kılan sebeplerin başında bu gelir... 

Ayrıca Tekrardoğuş bilgisi olmayan 
bir insanın aşağıdaki soruları yanıtlaması 
imkânsızdır... 

Daha ana rahmindeyken, doğarken 
ya da henüz bir bebekken ölenlerin, bu 
biricik, hatta henüz başlamamış sayılacak 
kadar kısa hayatlarının maksadı ve hikmeti 
nedir..? Bunların, ölümden sonraki ebedi 
hayatları, hangi fiillerine, hangi ölçülere göre 
tespit edilecektir..? Ortalama uzunlukta bir 
ömür sürüp de ölenlerin durumlarına göre 
farkı ne olacaktır..? Ve neden böyledir..? 

Aklımızın erebileceği, araştırmaların 
ışık tutabileceği bazı gerçekleri 
“Hikmetinden sual olunmaz…” tarzında bir 
kaçışla örtbas etmek ve görmezlikten 
gelmek, insanın tembelliğinden ve zihni 
katılığından ileri gelmektedir... 

Neden yeryüzüne dağılmış insanlar, 
büyük ve çeşitli farklar gösteren ortam ve 
ülkelerde Dünya’ya gelmişler ve oralarda 
geçerli, çeşitli hayat şartlarına tabi 
tutulmuşlardır..? 

Bir yamyamın sürdüğü hayatla, 
medeni bir insanın hayatını bir tutabilir 
miyiz..? 

Gerek yamyamın, gerekse medeni bir 
insanın hayatlarındaki davranışlarının, 
ölümden sonra, sürdürdükleri hayat 
şartlarına ve ortamlarına göre göz önüne 
alınıp tartılacağını kabul etsek bile, Dünya’ 
da, birinin tabi tutulduğu mahrumiyet ve 
diğerine sağlanmış muazzam imkânlar, 
birine haksızlık, diğerine iltimas mahiyetinde 
kalmakta devam etmeyecek midir..? 

İnsanların böyle çeşitli hayat 
şartlarına tabi tutulmalarının sebebi nedir..? 

Öldükten sonra yamyam; “Ey 
Allah’ım..! Anamdan, babamdan ve 
çevremden gördüğüm, öğrendiğim hayat 
şartlarını tatbik ettiysem, bu bir kusur 
mudur..? Beni niye okulu, üniversitesi olan 
bir ülkede Dünya’ya getirmedin..? Eğer öyle 
yapsa idin, belki ben de bu şekilde huzuruna 
çıkmazdım...” demesi mantıklı olmaz mı..? 

Ayrıca, bilerek ya da bilmeyerek, hata 
ve eksikleriyle yaşamakta olan insan 
davranışlarındaki geriliği nasıl 
yorumlayacağız..? Ya da hemen hemen 
aynı şartlarda yetişen iki insan arasındaki 
farklılığı yahut da daha az yeterli koşullarda 
olup da, çok iyi koşullarda yetişen birine 
göre, daha olgun ve bilgece davranan 
insanların durumunu nasıl açıklayacağız..? 

Mikrokozmosdan makrokozmosa 
kadar bütün alemi mükemmelen yaratan ve 
idare eden Güç, insanı eksik yaratmakla 
acizlik mi göstermiştir..? Onu pekâlâ 
mükemmel yaratabilirdi... Çünkü bu, Tanrı 
için hiçbir şeydir... Öyleyse yarattıklarının 



 
 

IŞIĞIMIZ BİLGİ - YOLUMUZ SEVGİ - HEDEFİMİZ VAZİFE 
 

Balmumcu Mah. Barbaros Bulvarı, Barbaros Apt. No:74 / D: 10                        34340 Beşiktaş – İSTANBUL 
Tel: 0212 2885610 – 21 / Fax: 0212 2885620 / e-mail: merkez@mbavakfi.org.tr / web: www.mbavakfi.org.tr 

2 

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999 
eksikliği ile tatmin olan, günah işlerse 
cehenneme atmakla korkutan, sevap işlerse 
cenneti ile ödüllendiren, kaprisli bir Tanrı ile 
mi karşı karşıyayız..? Hiç şüphesiz hayır... 

Öyleyse, bütün bu soruları 
yanıtlayacak, zihindeki karmaşıklığı 
giderecek ve insanı rahatlatacak bir bilgiye 
ihtiyaç vardır... Bu bilgi, evrensel nitelikte 
olan tekâmül yasası ve buna bağlı 
Tekrardoğuş sürecidir... Tekâmül eden 
varlık, ihtiyacına göre doğacak, ölecek, 
doğacak ve gene ölecektir... Bu çok büyük, 
İlahi bir Adalet’in delilidir... 

İlahi Yasalarda, kayırma, tesadüf ve 
hata yoktur... Çünkü onlar, Yaradan’ın İlahi 
Muradını tatbikle görevli, Ruhsal İdare 
Mekanizması’nın kontrolündedir... 

 
İçimdeki Rabbimin Işığı, içinizdeki Rabbimin 

Işığını selamlıyor… 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Nurettin ERSOY 
Vakıf Başkanı 

---------------------------------------------------------- DİYOR Kİ ; ---------------------------------------------------- 
 

 Kıyam etmek; varlıkların tezahür 
amacının, kendilerini ilahi yasalar 
çerçevesinde genişletip geliştirerek yeni 
zeminler yaratmak eylemi olduğunun; bu 
eylemin devamının, tekrarlanma şeklinde 
olmayıp, yenilenme şeklinde olduğunun; 
her seferinde yeni uzuvların ilave olmakta 
ve eskilerinin şekil değiştirmekte 
olduğunun; süreklilik ifadesinin, 
yenilenmeye eşit olduğunda gerçek 
manasını teşkil ettiğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:128) 

*** 
 Kıyam etmek; ilahi mekanizmanın 

sunduğu imkânların, ancak kanunlar 
çerçevesinde kendini hissettirebildiğinin; 
fakat sonsuz bir silsile içerisinde ve 
bilemeyeceğimiz çeşitlilikle karşı karşıya 
bulunmakta olduğumuzun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:128) 

*** 
 Kıyam etmek; her tezahürün bir yasayla 

bağlı olduğu gibi, her anın da bir yasayla 
sabit olduğunun; mutlak surette, 
kanunların, en ufak detaylara kadar dağılır 
ve ayrıca büyük genel bir kanunla yekünü 
koruduklarının bilincine varmaktır… 
(MYP/C:128) 

*** 
 
 

 
 Kıyam etmek; her yasanın, idrakin 

oluşması için mevcut olduğunun ve idrak’in 
yasalar çerçevesinde zuhur edebildiğinin 
bilincine varmaktır…(MYP/C:128) 

*** 
 Kıyam etmek; edindiğimiz idraklerle, 

anlayışlarımızdaki ilahi mekanizma 
kavramını da geliştirmekte olduğumuzun; 
yasaları da geliştirmekte ve çeşitlemekte 
olduğumuzun; rehberimizin ilahi kanunlar 
olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:128) 

*** 
 Kıyam etmek; idrakli yola çıkılan 

idraklerin, derin idrakleri meydana 
getirmekte olduğunun; ruhsal 
mekanizmadan istediğimiz her yardımın, 
bizlere bir yasa ile sunulmakta olduğunun; 
önce yasanın farkına varırsak eğer, 
yardımlara, hakkıyla, tam olarak nail 
olabilir olduğumuzun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:128) 

*** 
 Kıyam etmek; attığımız küçük adımları, 

yukarıya doğru yaptığınız küçük 
sıçramaları, sabırla ve istikrarla korumamız 
gerektiğinin; bütün bunların karşılığının, 
ferah ve geniş ufuklar olarak yine bize 
döneceğinin bilincine varmaktır… 
(MYP/C:128) 

*** 
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 Kıyam etmek; ıstırap’ın, bir gereklilik 

olduğunun, aynı zamanda da kılavuz, 
hızlandırıcı da olduğunun; gelişim 
sür’atimizi arttırabilmemiz için, araçlarımızı 
ve zaruretleri iyi tanımamız icabetmekte 
olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:128) 

*** 

 Kıyam etmek; en küçük ayrıntıları dahi 
dikkate alabilmemiz gerektiğinin; çünkü 
büyük ilahi yasaların, ücra köşelerde dahi 
şaşırtıcı bir şekilde karşımıza dikilebilme 
kudretinde olduğunun; kuşkusuz inanan 
olabilmemiz gerektiğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:128) 

*** 

 
----------------------------------------------- ŞUURDA UYANIŞ (37)------------------------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Biz bunların enerji sahalarını 

göremediğimiz için, bunların arasında mesafe 
olduğunu zannediyoruz… Ve bu mesafeden 
dolayı, bu ayrı, bu ayrı diyebiliyoruz… Oysaki 
gerçek mi, hakikat mi, bu bir gerçek, benim 
gerçeğim, fizik âlem gerçeği... 

Hakikat bilgisi böyle değil… Hakikat 
bilgisi, bu bir enerji, bu bir enerji ve bu bir 
bütündür... Şu anda bizim görmediğimiz bağlar 
ile birbirine bağlı... Dışarıdan fizik ötesi imkânlar 
ile bunu gören bir insan, ancak şöyle olabilir der 
ki iki tane koyu renk gittikçe açılıyor ve 
bütünleşiyor, sadece bir bütünlük içerisinde iki 
tane ben odaklaşmış, enerji görüyorum gibi bir 
ifade kullanır... Ve dolayısı ile de, insanlar da 
aynı böyle sayısal değerler daima yanılgıdan 
kaynaklanan bir beşeri zihnin talep ettiği bir 
husustur, sayısal değer yoktur… 

Bu bir enerji sahasıdır… Bu enerji sahası, 
bir müessiriyet yani etkinlik yani tesir bulaştırma 
ve tesir etme özelliğine bağlı olarak belirli bir 
irade maksada ait bir şuurdur… Bunun esas adı 
şuur alanıdır… Ve dolayısıyla bu dünyaya attığı 
bu enkarnasyon ağı içerisinde, o % 75 hiç tasvip 
etmediğimiz bir takım aritmetiksel rakamsal 
değerlerdir... Sadıklar Planında o zamanın 
ihtiyacını karşılamak için, daha doğrusu plandan 
bilgiyi alanların zaruri ihtiyaçlarından dolayı 
verilmek zorunda kalınan değerlerdir… Belki de o 
değerler verilmediler… Onu alan varlıkların zihin 
talepleri onu ona çevirdi... Çünkü hiçbir zaman bir 
tebligatta, yüksek mercilerden gelen bir 
tebligatta, sözel ifadeler değil, mana vardır… 
Yani titreşimsel değerler vardır… 

Medyum onu alır, kendi beşeri zihninin 
gelişim düzeyine bağlı olarak sözcüklere çevirir… 
Onda belki büyük oranla sözcüğü aşağının talebi 
ve zihin faaliyetine göre %25, %75 gibi böyle 

ruha ait olmayan, asla fizik ötesi âleme 
yakışmayan, yakışmamayı şu manada 
uymayacak, oturmayacak… Siz bir okyanusta 
suyun belirli bir tuzluluk oranı olan bölümü ile 
tuzsuzluk oranı olan bölümü sonsuz olan bir 
okyanusta yüzdeye bölemezsiniz… Ancak hacim 
belli, Atlas okyanusunu bölebiliriz… 

Şu anda bir takım akıl sahibi insanlar, ne 
olacak kardeşim atlas okyanusunun su hacmi 
bellidir… Niye bölünmesin, bölünür ama sonsuz 
bir okyanus dediğimde bütün akıllar durur… 
Hiçbir akılın bunu sorgulaması mümkün değildir, 
çünkü beşeri akıl sonsuzluğu bilmez… Ancak 
bilimin duayenleri, eksi sonsuzdan, bakınız 
başlangıç koyuyor, eksi sonsuzdan, artı sonsuza 
kadar der… Çıplak sonsuzluk, bilimde de geçerli 
değildir… Bilim, çıplak sonsuzluk kavramını 
ortaya koyamaz… Çünkü niye..? Bilim beşeri 
akla hizmet eder, çok önemli bir hizmeti meydana 
getirir ama mutlaka sınır koymak zorundadır… 
Çünkü beşeri zihin sınır arar, başlangıç ve sonuç 
arar. Onun için der ki, eksi sonsuzdan, artı 
sonsuza kadar… Bitirir sonsuzu, peki hocam 
bunun---dan, den,-----dene kadarın dışındaki 
kısım nedir bilemez… Çünkü bilim o bölgeye 
geçmez… Geçer ise, bilim ilkelerine uymadığı 
için geçiyor, haklıdır, geçmesin… 

Bizler sonsuzluk kavramını zihnimiz 
patlarcasına anlamaya çalışırken, işte o sonsuz 
şuur alanı içerisinde yüzdeler koymanın mümkün 
olmadığını anlamalıyız… Yüzde yok artık bizim 
için… Efendim ruhi müessiriyet %25, yok… 
%100 sonsuz olan bir müessiriyetin %100’ü nedir 
ki, %75’ i ne olsun..? Sonsuzun %25’ i nedir..? 
Yani bu yine bilimsel, aritmetiksel veya sonsuz 
çarpı %25… Nedir bunun cevabı aritmetikte..? 
Ben bunu, burada neticelendiriyorsam, bu 
gereksiz, hiçbir etkisi olmayan, hiç bir fonksiyonu 
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olmayan bir neticedir… Onun için bunu 
koyamam, bununla, bu çünkü burada da buydu, 
burada da bu, bu özde, böyle bir denklem olur 
mu..? Çarpmalardan bir tanesine eşit olan bir 
çarpım, diğer çarpanın yokluğunun ifadesidir… 

Ruhsal âlemden gelen bir bilginin 
orijinindeki hali enerjidir… Çünkü Tanrı bir 
bilgidir, çünkü Tanrı bir enerjidir… Yaradan enerji 
ana karkası, bilgi enerjisidir… Onun etrafında 
zaman, sevgi vs. enerjiler var… Şimdi, bir 
enerjinin dünya fizik kesafetine inişinde sonsuz 
katmanlardan geçişi vardır… Ve bu katmanlar, 
skalatik bir yapı içerisinde o enerjinin titreşimi 
gittikçe kabalaştırırlar, kabalaştırırlar ki, fizik 
alemde rezone olabilecek, hissedilebilecek hale 
gelsin… Biz çok yükseklerde yani dünya fizik 
aleminde iken çok yükseklerdeki bir tesiri 
alabilecek yapımızı tamamen yitiririz biz… Böyle 
bir şeyi anlamayız… Rabbin çok yüksek 
mercilerinden gelen enerjiler bizim hiç 
duyamayacağımız, ne yaparsak yapalım… Ve 
uzun bir sürede yükselmediğimiz sürece, yani 
dünyaya uğramamak üzere, onun kapalı devre 
hafıza ortamının dışına çıkmadığımız sürece de 
bir türlü algılamamızın mümkün olmadığı 
şeylerdir… 

Mesela öyle yüksek merciler ki, dünyadaki 
bizlere göre Tanrıların Tanrıları, Yaradan’ın 
Yaradanları olanlar dahi kendinden çok 
uzaktakini duymaz… Nasıl olur, Tanrı’ya halel 
getiriyor bu, Tanrı nasıl olur duyamaz… Evet, 
duyamaz çünkü Tanrı, kendi içerisindeki bizim 
Tanrı kabul ettiğimiz her zerreden daha küllidir, 
daha sonsuzdur... Her sonsuz olduğu için Tanrı 
olarak kabul edip yaklaştığımız her daire, yeni bir 
sonsuzluğu bize sunar… Biz bu sonsuzluk 
içerisinde tabii ki duyulamayacak olan daima 
olacaktır… Duymayacak olan da daima 
mevcuttur… Sizin sonsuzluk kabul edip de 
uzanmakta güçlük çekip, diyelim ki 
uzanabildiğiniz bir Tanrı’nıza vardığınız anda 
birde bakacaksınız ki, O zaten sizdiniz, fakat 
sizin daha ulaşmanız gereken o kadar çok 
sonsuz halkalar var ki, işte böyle bir sonsuzluk. 
Asla bitmeyecek bir sonsuzluk… 

Şimdi, böylesine yüksek mercilerden 
gelen bilgiler enerji ise, bu enerji gittikçe 
planlardan geçe geçe, yani daha kaba ruhsal 
ortamlardan geçe geçe kabalaşır. Her ortam o 
tepedeki ince özelliğini, yani o bilginin enerjetik 
özelliğine bir kılıf koyar yani kabalaştırır onu. 

Özde orijinali mevcuttur ama dışı kaplanır. 
Kaplana, kaplana dünyaya doğru yaklaşır ve 
dünyaya vardığı zaman artık o, bir beyinin, beşeri 
bir beyinin transforme etmesine müsait hale gelir. 
Şimdi burada birinci unsur nedir, beyinin 
kapasitesidir. Yani onu transforme edecek olan 
meditatif, meditör, yani medyum. Medyum beyin 
yapısı olarak, yani anlayış olarak, zihni faaliyetin 
ötesindeki mantal özellik olarak gelişmiş olması o 
bilginin, yani daha doğrusu o enerjinin doğru bir 
şekilde bilgiye dönmesine sebep olur.  

Eğer medyum bu konuda zihni çok fazla 
özgür değilse, bir takım inanç, felsefe ve kavram 
karmaşası içinde ise, ve dolayısı ile de bazı 
felsefi bilgilerin kirliliği içerisinde ise o gelen 
enerjiyi hak etmediği formasyonlara sokar. Yani 
ne olur? Yukarısı tesiri şöyle yollar. Bakınız bir 
tesir çok inceden kabaya doğru gelirken, bardak 
fikrini verecektir. Bu bardak fikri, buradaki 
medyumun zihin seviyesinde eğer bu medyum 
İngilizse glass olarak çıkacak, Türkse bardak 
diyecek. Japon’sa ona göre. Çünkü yukarısı 
Japonca mı biliyor? Ya nasıl plan bu İngilizce 
bilgi veriyor. Hayır. İngilizce bilgi vermiyor, o 
sadece tesiri bardak imajı verecek şekilde beyine 
ulaştırıyor. O beyin sahibi hangi kültürü, hangi 
lisanın etkisindeyse o tesir onun beyninde glass 
olarak, bardak olarak vs. Veyahut ta hayatında 
hiç bardak görmemiş bir medyum ona bakacak, 
cam bir kap diyecek. Çünkü o imaj onun 
beyninde o fikri oluşturacak. Cam hiç görmemiş 
bir insan şaşırıp kalabilir açık söyleyeyim. Cam 
bardak hiç görmeyen bir insan böyle bir tesirin 
kendisine beynine imaj olarak verdiği tesirin 
“Valla içi dışı görünen garip bir şey gördüm” 
diyecek.  

Bir türlü onu kendi beyninin, kendi 
kültürünün, kendi zihni bilgilerinin içinde yer 
bulamadığı için onu tarif bile edemeyecek. “Garip 
bir şey, içi de görünüyor, dışı da görünüyor, 
sertte, böyle garip bir şey diyecek.” Onun için 
medyumun bu konudaki kelime haznesinin 
zenginliği, kavram zenginliği, bulunduğu ortamın 
bilgisine sahip olup, olmaması, zenginliği veya 
fakirliği bilgiyi heba edip, etmemesine bağlı 
olarak çok önemlidir.  

Mesela bilgi, eğer teknolojik bir zihin, 
bilimsel bir zihne geldi mi bu vakfın bilgileri gibi 
teknikleşir, mekanikleşir, sistemleşir. Siz bu 
vakfın nasibi olan Merkez Yüce Plan bilgilerini 
sistem, mekanizma ve çağdaş bir tasarımcı zihni 
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olmayan birine verirseniz, bambaşka bilgi 
kalıpları, cümleleri çıkar ve belki de o gelen tesir 
telef olur… Yani istediğini anlatamama gibi bir 
zorluğa düşer… Bu şimdi medyumun özelliğidir... 
Bir de tesirin geldiği seviyenin özelliği var… 
Medyum, burada, bir başka medyum da 
burada… Bu medyum şuradan gelen bir tesiri 
çok fazla geçtiği planlara bulaştırmadan 
alabiliyor… Tesirin noktada öyle, mertebeler çok 
önemli. Bu medyum ise, hem söylediğim 
vasıflarda üstün, hem de böyle bir merciden 
gelen tesiri uğraksız ve kesintisiz sunar. 
Uğraksızlık demek, ne kadar yüksek merciden 
gelirse gelsin geçtiği merhalelerin etkisini 
almayan demek. Sanki böyle bir koruma altında, 
bir fanus içinde bilgi akıyor. Ara planlar, yani 
tesirin geldiği fizik plan ile medyum veya o 
medyumun temsilcisi olduğu plan yani alan 
arasında hiçbir müdahaleci ara plan yok. Kimse o 
bilgiye, o tesire, o enerjiye müdahale edemiyor. 
Onun içindir ki işte bunun adına uğraksız ve 
kesintisiz bilgi akan alan deniyor.  

Bu bilgiyi veren mertebenin özelliğinden 
değil. Bu tamamen o medyumun daha önceki 
hayatlarında aynı vazifeyi yapma esnasında 
bulunduğu hizmet kültürü içerisindeki kendi üst 
şuurundaki birikimleridir. Çünkü ciddi ve gerçek 
bir vazifedar medyum, yani sadece operatör 

aracılığı ile medyumluk yapmayıp dominant tek 
başına vazifeyi de icra eden, hiçbir beşeri 
müdahale olmaksızın planı ile ortak alan 
içerisinde olan bir medyum. Yani bu medyuma bu 
bilgiyi akıtan planla ortak alan kurduğunu 
düşünün, ki öyledir, o ortak alan içerisinde zaten 
bu medyum bu planın her vazife zaman ve 
mekanında bulunmuş ise ve bu geçmişine ait 
vazifeler esnasında üst şuurunda, dağarcığında 
birikmiş olan kavram, terminoloji daima oralardan 
esinlenerek devreye girer. Bu devreye giriş gelişi 
güzel değildir. Neden böylesine eski, kadim bir 
Osmanlıca, Arapça veya bir Latince devreye 
giriyor dediğinizde Türkçe de ki karşılığı tesirin 
maksadını ifade etmede yetersiz kaldığı anda o 
maksada hizmet eden bir geçmişine ait bir 
kültürün ifadesi girer. Bu konuda biz gözlemci 
çalışmalar yaptık, hala da yapıyoruz. Mesela 
böylesine Türkçe ye yabancı gelebilecek bir 
sözcük geldiğinde ona Türkçe de sözcük 
arıyoruz, değiştirmek için değil. Çünkü tebliğin 
virgülüne kadar değiştirme şansımız yok. 
Deneyim yapıyoruz, tebliğe bütün kabulümüzle, 
bütün saygımızla bir kenara koyuyoruz ondan 
sonra diyoruz ki bu sözcüğü Türkçe de niçin şu 
sözcükle kullanmamış, bir bakıyoruz ki yetersiz. 
Kapsam yetersizliği.  (Devam.Edecek) 

 
---------------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (03) ---------------------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Atıllığın ne demek olduğunu biliyorsunuz 

değil mi..? Durağanlık… Çivilenmiş, olduğu 
yerde rehavet içinde… ‘Tamam ben oldum..’ 
Böyle diyenler var… Ben misal olsun diye, 
pekiştirmek için söylüyorum... Kimseyi 
kınadığımdan değil... Onlar da çok haklıdır... 
Birçok çalışmalarımızda gelirler, bir şey soracak 
adam… Fakat egosu, bir şey bilmediğinin 
anlaşılmasına engel... Soruya şu cümle ile 
başlıyor; ‘Bütün bu anlattıklarınızı aslında ben 
bilgisine sahibim…’ diyor. Bunu yapıyoruz... 
Hepimiz yapıyoruz... Bu anlattıklarımızın 
hepsine ben sahibim aslında, hepsini ben 
biliyorum ama şurada teyit almak için soruyorum 
diye de şey yapar... Cevabı şu anda kafamda 
ama, bakalım senden de aynı cevap gelecek 
mi..? şeklinde...Varlık bilme yolunda ki bir eforun 
ayıp zannı içerisinde... Yani bilmeye meyletmek 
bilmediği bir şeyin bilen haline gelmesi için bir 
çaba göstermeyi ayıp sınıfından sayıyor... İşte 

böyle bir varlığın bilgisini kendisine yetiyormuş 
hissi içerisinde etrafa belli etmeme adına 
kendisine çok büyük ketler, setler manialar ve 
tampon bölgeler oluşturduğunu bilmemiz lazım... 
Bilmemek ayıp değil... Halk arasında var, 
öğrenmemek ayıp... Yani bilmeye meyletmemek 
ayıptır diye çok güzel, çok kozmik bir ifadedir o... 
Bunun manasını gerçekten bir kavrasak... Çok 
müthiş… Soru sormadan utanmayıp, veyahut da 
hatta, hiçbir senaryoya başvurmayı dahi 
düşünmeyip, soru sormayıp biliyormuş gibi 
davranan, yani bilgisi ile yetinen insanların 
derhal onu geliştirme yollarına meyletmesi 
gerektiğini söylüyor...  

Onun için, Bilgi… Bilgi… Bilgi… 
Peşinden koşacağımız ve utanmadan, tam aksi 
bir şekilde şerefle ve cesaretle ve onurla 
peşinden koşacağımız bir olgu... Dünyanın 
maddesinin peşinden koşmak, bizim için utanç 
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vesilesi veyahut da sıkıntı vesilesi olmuyor... Bir 
bilgiyi sormak veya bir bilgiyi edinmek yolunda 
ilerlemek gururumuzu tabii ki biraz zorluyor... 
Bunları aşmak lazım... Soru sormayı becermek 
lazım... Soru olmayan, nihai olmayan bir durum 
içerisinde olduğumuzu bilmek lazım... Soru 
sormayı becermek lazım... Atıl kalırız yoksa, atıl 
kalırız… Yani sorularımızı da hatta, bakalım 
benim kafamda ki cevabın teyidi olarak mı 
gelecek şeklinde de sormamamız lazım... 
Gerçekten bilmediklerimizi sormamız lazım... 
Tabii karşımızda da bilen birisi varsa... Yalnız bu 
dünya beşerinin, Kali-Yuga dediğimiz bu demir 
çağı yani gelişim imkanlarının ve gelişim 
ortamının, tekamül ortamının en dibe vurduğu 
bu devre sonunda; Uzak Doğu Öğretisi’nde, 
şöyle bir ifade var, “Kali Yuga çağında…” bilginin 
en zor satıldığı çağ olarak söz ediliyor... Diyor ki; 
Kali Yuga çağında bilen insan, bilgisini sunacağı 
varlık bulmakta çok zorlanır diyor... Satamaz 
bilgisini diyor... Çok enteresan... İşte bu az önce 
anlattığım varlık sorunundan çıkar bu... Yani Kali 
Yuga çağı dediğimiz bu demir çağında, 
maddeye o kadar gömülmüş, o kadar sahte 
kişilik, o kadar kabuklar, o kadar ego 
kabarmaları o kadar Öz’den uzaklaşma olmuştur 
ki, sahte kişilikler şeklinde, bilgiye karşı 
meyletmek ayıp, onur kırıcı veyahut da gurur 
kırıcı, sahte kişilikler buna müsaade etmiyor... 
Dolayısıyla da bilen bilgisini sunacak kimse 
bulamıyor... Kali Yuga’da... Çok zor olur diyor... 
Çünkü satılamıyor... Yani arz-talep olmadığı için 
elinde kalmış... Ne oluyor..? Talep olduğu 
zaman hemen ucuza veriyor... Çünkü 
satamıyor... Onun için diyor; Kali Yuga çağı 
spiritüel gelişime niyet etmiş, meyletmiş varlıklar 
için son derece bereketlidir diyor... Çünkü bilgisi 
olanın satacağı bir fırsattır, hemen bilgi boldur... 
Tabii bu bilgi satma; bir beşerin beşere bilgi 
satmasından tutun, yukarının da satamadığı 
bilgisi var... Kim oraya, bilgiye meylederse, 
yukarısı şakır şakır akıtır... Birini vesile kılar, bir 
kitabı çıkarır önüne, birini karşısına çıkarır, ayak 
üstü iki laf ettirir, mutlaka bilgiyi verir... Çünkü 
niye..? Öyle bir çağ ki; burası, bilgiyi alacak 
adam yok... Bakınız biz ikinci yılımıza geldik, 
daha henüz koltuklarımızın... Allah’tan, geniş 
oturuyorsunuz, ben de kalabalık zannediyorum, 
iyi oluyor... Bir sıkışsanız, üçte biriyiz... Şimdi 
diyeceksiniz ki ille doldurmalı mı..? Hayır… Ama 
görüyorsunuz ki bilgiye talep gerçekten çok 
değil... Buraya bir üçte bir geldi de gitti... Bu bilgi 

onlar için uygun olmadı... Yani varlıkları daha 
henüz bu bilgiye hazır değildi... Dediler ki; yok, 
biraz daha dur, sanki burada biz istasyonda şey 
yaptık, bekliyoruz onu gibi... Gidip biraz daha 
dolaşayım; deneyimlerim var, telafilerim var, 
bazı tatmin olması gereken yönlerim var... 
Dünyayı biraz daha kendime tatmin aracı olarak 
kullanayım, geleceğim şeklinde... İnşallah 
geldiklerinde biz de burada oluruz... 

Aslında burada ciddi bir bilgi ihtiyacımız 
var... Siz diyorsunuz ki ben girdiğim bir realite 
ortamının bilgisine vakıf olup da o realitenin 
içerisine girdiğimde o realiteye kendimi 
uyduracağıma o realiteyi kendime uydursam 
daha iyi olmaz mı..? Tabii ki gerçekten siz kendi 
realitenizin girdiğiniz ortamın realitesinin üstünde 
olduğuna eminseniz ve gerçekten de bu bir 
rölativiteye tâbi olmayan hakikat bilgi ise yani siz 
gerçekten bir üst realitenin varlığı iseniz alt 
realite ortamlarını kendi realite titreşimlerinize 
çekmeniz bir kozmik vazifedir... Yalnız bunu 
yapmanın da kolay olmadığı ve bir çok bilgiye 
ihtiyaç duyduğu ve bir mekanizma dizisi ile 
mümkün olabileceğini bilmemiz lazım, kolay iş 
değildir hatta imkansız denecek kadar zordur... 
Bir kere sizin yukarı çekmeyi bir vazife bildiğiniz 
o girdiğiniz realitenin ciddi bilgisine sahip 
olmanız bundan önce ise, kendi realitenizin son 
derece bilgi ile doyuma ulaşmış, bütün 
kademelerin hakkı verilmiş ve hâkimiyeti 
durumuna gelinmiş olmanız lazım... Realite 
basamaklarının yedili sisteminin her basamağı 
da kendi içerisinde yedilidir... Eğer siz kendi 
basamağınızdan bu kadar eminseniz ve bunların 
bütün kademelerinin bilgi ile doyurulup da geri 
dönülmez bir belirleyicilik temin ettiyseniz yani 
realitenizin hâkimi iseniz mutlaka diğer 
realitelerin içerisine girmek sizin realitenizi 
sarsmaz... Yani bir realitenin daha düşük 
realiteler içerisine girip de etkilenmemesi, 
üzerine istenmeyen tesirler bulaşmaması için 
kendi realitesinin hakimi olması lazım... 

Eğer kendi realitesinin hakimi değilse 
yani bulunduğu realitenin bilgisine tam olarak 
sahip değilse bu ne demektir..? Realitesinde 
sabitlenmemişse varlık yani realitesinin bilgisine 
sahip değilse, hakimi değilse girdiği daha alt 
seviyedeki realitenin tesiri altına girer ve hatta 
kendi realitesinin vasıflarını dahi yitirebilir... Ama 
eğer hakimi ise, realitesinin bilgisine sahipse 
yani realitesinde sabitlenmişse o zaman tabii ki 
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alt realitelerin kendisini etkilemesine mahal 
vermeden o realiteleri de kendine doğru çekmek 
gibi bir vazifeyi yapma ihtimali yüksektir... Yalnız 
burada kendi realite titreşim seviyesi ile 
kendisine çekmeye çalıştığı realite titreşim 
seviyesi arasında çok büyük bir potansiyel fark 
olmaması lazımdır yani yine orijinal tebligat 
ifadesi  

”Her realiteye yayılmayınız, 
yayıldığınız realitelerin üzerinizdeki kalıntıları 
geri döndüğünüzde sizin orijinalitenizi 
bozacaktır…” diyor. ‘Ben her seviyeye 
yayılırım’ demek kendini o seviyeye hapis 
ederim demektir... Bu ne demektir..? Bu, bu işin 
o kadar da kolay olmadığı manası taşır... Ben 
her realiteyi çeker alırım, hayır hatta öylesine bir 
şey yapamayız ki bu devre sonu itibarıyla çok 
yakın realitelerimize bile hiçbir şey 
yapamayacağımız günler çok yakındır... Yani 
yanı başımızda yıllardır birlikte aynı yastığa baş 
koyduğumuz eşimize, dostumuza, karımıza, 
kocamıza, çocuğumuza hiçbir şey 
yapamayacağımız günlerin içindeyiz aslında... 
Kaldı ki çok uzak realitelerin, çok farklı 
potansiyel titreşimlerine yayılıp da oralarda 
varlık kurtarmak gibi... Görüyorsunuz böylesine 
nezih bir varlık gurubunun bulunduğu bu ortam 
bu kadardan ileri gidemiyor... 

Bilgi denildiği anda ve bu bilgi de varlığın 
kendini bilmesine, kendini tanımasına, varlığını 
yeniden var etmesine yönelikse bu bilgiye 
varlıklar ‘yok’ diyor... Kendini bilme çalışmasının 
bu kadar zor, bu kadar meşakkatli temin edilen 
bir çalışma olma fikri bu bakımdan çok doğru bir 
fikirdir... Ezoterizm hep bunu söyler... Sayısal 
değerler çok düşüktür çünkü varlıklar bulunduğu 
statünün sarsılmasını, rahatlarının kaçmasını 
kendini bilme adına dahi herhangi bir 
kıpırdanmanın üşengeçliği içerisindedirler... 

‘Sen Kendini Bilme çalışması adı altında 
öyle şeyler söylüyorsun ki benim 20 yıldır 
oturttuğum bütün dünyasal yaşam sistemimi 
oynatacaksın yerinden...’ Ne yapacaksın..? 
‘İlişkilerimi gözden geçirmem lazım, yıllardır 
spontane olarak kendiliğinden kurduğum şu 
anda fena değil idare ettiğim bir sürü ilişkim var 
onları gözden geçirmem lazım’ diyor... Niçin..? 
‘Rahatım kaçacak, çünkü onların ne kadar 
aslında benim görmezlikten geldiğim kusurlarla 
dolu olduğunu gördüğüm anda ben ne 
yaparım..?’ Dolayısıyla da varlıklar kendi 

realitelerini zannettikleri bir realiteye dahi 
çekmekte üşengeçlik içerisindeler... Yani kendi 
var saydıkları bir statü, kabullendikleri bir 
illüzyon statüsünün dışına çıkıp da gerçek varlık 
statüsü ile tanışmak için dahi bir ihtimal 
oluşturamıyorlar kaldı ki diğer realitelerde nasıl 
yaparız onu bilemiyorum... Burada yapılacak 
şey, tabii ki, bu vazife hissiyatı içerisinde 
‘çekebilir miyim..?’ şeklinde uyanık olmak… 
Eğer size bir alt realite tabii ki bundan eminseniz 
kendinde olmayıp da sizde olduğunu fark ettiği 
bir değer için elini uzatıyorsa ve siz de gerçekten 
o değerin sahibi olduğunuza inanıyorsanız ki bu 
bir bilgidir, tesirdir o el açana bir tane bilgi 
koymak ve bir süre beklemek tebligatta şöyle 
diyor  

”Eğer size el açan olursa bu konuda 
bunun da kendiliğinden açılmış bir el olduğuna 
emin olmak lazım, samimi bir eksikliğin, bir 
noksanlığın, bir hamledişin elinin açılışı olmalı… 
Bir tane bilgi taneciği koyacaksınız, bir defa 
bekleyin, eğer o sizin bekleyişinizden sonra 
öteki elini de uzatırsa iki defa koyun, bu sefer 
iki defa bekleyin, tekrar talepkâr olursa üç 
kere koyup bekleme şeklinde bu vazifeyi ifa 
edin…” diyor. 

Kaldı ki bir alt realiteyi bir üst 
varsaydığımız kendi realitemize çekmek için 
kendi realitemize ne kadar sahip ve onun hakimi 
isek, alt realitenin de sahibi ve hakimi olmak 
zorundayız... Sahiplenmek demek o realitenin 
bilgisine sahip olmak demektir... Sabitlenmek de 
bununla özdeştir... O realite eğer benim daha 
önceden doyuma ulaştırdığım ve basamaklarda 
basamağın altına koyduğum yani hakimi 
olduğum bir realite ise ancak ben kendi 
realitemden o realiteye el uzatabilirim... Yani 
demek ki o realiteye el uzatmanın da şartı o 
realitede sabitlenmiş olmak, onun da hakimi 
olmakla mümkün... Hakimi olmam için de o 
realitenin ortamının bilgisine sahip olmam 
lazım... Yine girdiğimiz her ortamın bilgisini 
almak ve ona uyum sağlamak gibi bir vazifemiz 
var önce... Hayattan misal verecek olursak, 
Anadolu’da bir köye gidiyorsunuz, o köyde 
oranın bilgisini bir şekilde enforme ediyorsunuz, 
gözlemleyerek veya daha önceki birikimlerinize 
bağlı veya sorarak ortamın bilgisini 
alıyorsunuz... Eğer siz bu enformasyonu yapıp 
da o bilgilere uyum sağlayacak kapasiteniz 
yoksa onlara vereceğiniz hiçbir şey olamaz... 
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Çünkü bir varlığa bir bilgiyi verebilmeniz için 
onunla mutlaka aynı ortamın bilgisi içinde 
buluşmanız lazım... Yani siz bir başka misalle, 
şu anda medrese tedrisi gören bir insana bu 
bilgilerden bir zerre vermek istiyorsanız, gelsin 
buraya vereyim diyemezsiniz, eğer çok 
kapasiteniz iyiyse ki öyle olmalı siz medreseye 
gidebilirsiniz o adamla hatta aynı ortamda 
namaz kılmalısınız, namaz kılarken belki bu 
seviyenin bilgisini verebilirsiniz... Şuur, idrak 
diyebilirsiniz... Bu ne zaman yapılabilir..? O 
varlığın alanına girerek bunu yapabilirsiniz... O 
varlığın bu alana girmesini beklemek yanılgıdır 
çünkü o varlığın bu alana girme elastikiyetini 
göstermesini bekleyemezsiniz... Zaten o 
elastikiyet onda olsa gelir ama siz eğer hakim ve 
güçlü bir varlık, gelişmiş bir varlıksanız onun 
alanına gitme elastikiyetini göstermeniz lazım... 
Girersiniz o alana onunla aynı ortamın bilgisini 

paylaşırken bunu hap şeklinde ona 
verebilirsiniz... Yani ortak alan kuramadığımız 
realite ortamları ile ilişki kurmamız mümkün 
değil, önce ortak alan kuracağız ondan sonra bu 
realitenin bilgisini oraya küçük dozlar halinde 
vereceğiz... Diyor ki 

“Kime neyi, ne kadar vereceğinizi 
ancak endişelerinizden kurtulduğunuz anda 
bilebileceksiniz... Elinizdeki terazi o kadar 
hassas ki, bu terazinin bir kefesine 
koyduklarınızla diğer kefesine onu 
tartacakları koymanızın çok hassas bir ölçü 
olması gerektiğini ve bunun zorluğu 
bilindiğinden dolayı terazinin de sapına bir 
ince boru ile yukarının yardımının 
bağlandığını biliniz…” mealinde bir ifade var... 

(Devam edecek) 
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 21 GÜNLÜK REİKİ MEDİTASYONU 
2-23 Temmuz 2009 
Reiki Huzur Vadisi'nde Temmuz ayı bir kez daha 
21 gün süren toplu Reiki meditasyonu ile açıldı. 
2 Temmuz'da Sn. Sevgi Ersoy'un yönlendirmesi 
ile toplu olarak başlayan ve Reiki sembollerinin 
mantra çekilişi ile süren meditasyon, 
devamındaki günlerde her yarım saatte bir nöbet 
değiştiren gönüllülerin meditasyon odasına 
girerek 'mantra zincirini' devam ettirmesi ile 21 
günü tamamladı. Son günün gecesine 
gelindiğinde ise, toplu olarak gece 12'de 
başlatılan mantra meditasyonu, sabahın ilk 
saatlerine dek durmaksızın devam etti. 'Bu gece, 
kendimiz ve  dünya adına bir şeyleri 
değiştirebiliriz' diyerek meditasyona girenler, 
gözlerindeki parıltılarla, yaklaşık 5.30 saat 

devam ettirdikleri meditasyondan günün ilk 
ışıklarını karşılamaya çıktılar. Meditasyonu her 
yıl bu tarihlerde, gece gündüz demeden nöbet 
alarak devam ettirenlerin yanında, bu deneyimi 
bu yıl ilk kez paylaşanlar da vardı. Dünyada eşi 
olmayan bir sistemle 21 gün Dünya'da barışın, 
huzurun, sükunetin, koşulsuz sevginin, bolluk ve 
bereketin hakim olması niyetleriyle, her günün 
24 saati boyunca devam eden bu toplu 
meditasyon, artık Reiki Huzur Vadisi'nin bir 
geleneği haline geldi. Bu sene de bu 21 gün, 
Reiki'nin yüksek enerjisi ve katılımcıların özverisi 
ve sevgileriyle başarılı bir şekilde tamamlandı.  
Bir kez daha meditasyonun parçası olan 
herkese, tüm Dünya insanlığı adına teşekkür 
ediyor, önümüzdeki yıl Reiki öğrencisi olan tüm 
ruh kardeşlerimizi bu eşsiz deneyimi 
paylaşmaya davet ediyoruz… 

Aşağıda 21 gün boyunca Vadi'de kalarak 
meditasyonu devam ettiren, yaşça aramızda en 
küçük olan arkadaşlarımızın deneyimlerini 
paylaşıyoruz... 

”Gündüz nöbetleri, gece nöbetlerini takip 
ederken, nöbet tutmaya hamleden bizler hem 
öğreniyor, hem de yaşıyoruz meditasyonu... 
Bizler, büyüyoruz yaşarken... İlk sabahın ilk 
ışıkları yirmi bir günün gündüzlerini ve gecelerini 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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takip ederken, bizler kah uyku ile nöbetlerimiz 
arasında çaba sarf ediyor, kah birbirimizin nöbet 
görevlerini takip ediyor, o bazı özel anlarda ise 
akışın kendisi oluyor ve tek bir ruh gibi, tek bir 
kalple atıyoruz gündüzden geceye, geceden 
gündüze... Birçok şeyleri farklıyken, aynı amaçta 
birleşmiş bir topluluk... Dünya dönüyor... Ve biz 
onun için bir şeyler yapıyoruz... Nasip oluyor... 
Vesile olan herkese ve her şeye sunulan 
minnettarlıkla... İyi ki vardık ve gelecek yıl gene 
olacağız...   Özge E. (25)” 

“Sabahı selamlayanlardan olduk kutsal gecenin 
güneşiyle... Yepyeni bambaşka bir kalple, 
 birbirimizle, kendimizle, mantralarla, tüm 
kâinatla kucaklaştık… Sevgimizle kucakladık her 
şeyi ve herkesi… 21 günün son gecesinde, 
sıcacık ekmekleri bölüşerek kutladık yeni doğan 
günü… 

Tüm bu zaman boyunca, her mantrayı 
söyleyişimizle kalplerimize doğan cennet, 
birbirimizi hatırlayışımız, hala her zerremizde 
zikreden Shanti, bu anlatılmaz ancak 
yaşanacak, söylenecek dua, herkese ve her 
şeye yayılan bu sevgi, nasip olsun tüm kalplere. 
Kutlu olsun hepimize.. Hamd olsun tüm 
kalbimle… Gözde B. (27)” 

“Yoğun deneyimlerle dolu bir seneyi ardımda 
bırakarak girmiştim o kapıdan içeriye. Nöbet 
çizelgesine ismimi ilk yazışımdaki kararlılık hic 
bozulmamalıydı, değişmek istiyordum. Üç hafta 
boyunca aralıksız mantralar çekilirken hepimiz 
kendi kalplerimizin derinliklerini kazıyorduk. 
ARINMA, diyorduk, esas olan tek şey bu 
geçicilik dünyasında. Sonsuzluğa açılan bir 
kapının ağzında, niyette bir, kalpte bir olan 
herkes var gücüyle en yüksek olanı, en ışıklı 
olanı seçiyordu. Çünkü biliyorduk, kalbimizde 
yalnızca hakiki sevgiye yer kalana dek 
yapacağız bunu. Ve o son gece gelip çattı... 21 
günün nasıl geçtiğini anlayamadan kendimizi 
son beş saatin içinde bulduk. Kutsal gecenin 
tertemiz sabahında, gece 00.00’da herkesten 
ayrı bir birey olarak kapattığım gözlerimi 
acarken, duyduğum hiç bir ses artık benim 
dışımda değildi. Varoluşu, o küçücük salonda 
tüm insanlıkla birlikte, içinde eridiğim tek bir 
nabız olarak deneyimledim... Bu tarifsiz an’ın eşi 
benzeri yoktur dünyada.  

Derinlere ve sonsuzluğa yolculuğumun rehberi, 
hakiki öğretmenim Sn. Sevgi Ersoy’a en 
yürekten teşekkürlerimle... Işıl K.(22)” 

“Eğer birisi bana cennetin adresini sorsa hiç 
düşünmeden cevap verebilirim: Reiki Huzur 
Vadisi - Çandır Köyü - Isparta. Çandır Köyü 
Torosların öyle bir noktasında yer alıyor ki, 
gözleriniz açılıp, kulaklarınız dikkat kesildiğinde 
doğanın en güzel renkleri, en güzel sesleri, en 
güzel dokusu sizi sımsıkı kucaklıyor. Reiki Huzur 
Vadisinin üzerinde bir gül amblemi olan demir 
kapısından içeri girdiğinizde ise, bambaşka bir 
boyuta geçtiğinizi içinizde çok derinden gelen bir 
ses size fısıldıyor. İşte bu derinliğin keşfine 
çıkmak isteyen, varlığının özü olan huzuru, 
sükûneti, sevgiyi daha çok açığa çıkarmak 
isteyen herkesin, ne yapıp edip Reiki Huzur 
Vadisine gitmesi gerekir derim. Özellikle 21 
günlük Reiki meditasyonunun yapıldığı 2-23 
Temmuz tarihleri arasında… 2005 yılından beri 
devam eden bu meditasyonun, kalbinde daha 
fazla sevgi, zihninde daha fazla barış ve 
sükûneti açığa çıkarmaya niyetli herkes 
tarafından deneyimlenmesini yürekten diliyorum. 
Özellikle hep birlikte yapılan meditasyonlarda 
öylesine yüksek enerjiler açığa çıkıyor ki, hem 
zihinde hem de bedende gerçekleşen şifanın 
fark edilmemesi mümkün olmuyor. Ve insanın 
içindeki sevgi ve birlik gücü öylesine yükseliyor 
ki, sevdikleriyle, tanıdık tanımadık herkesle, tüm 
insanlıkla, hayvanlar âlemiyle, bitki örtüsüyle, 
suyla, toprakla kısacası tüm yaradılış ile bunu 
çok daha derinden paylaşma niyeti kalplerin 
derinlerinde kökler salmaya başlıyor. İnşallah 
tüm bunları hissedecek hatta çok daha yoğun 
hissedecek olanlar bu yazıları görür ve bu açık 
adrese ve tarihe doğru bir yolculuğa çıkmaya 
niyet ederler ve 2010 yazında dünya üzerindeki 
cennette tüm dünyayı cennet yapmak üzere 
daha doğrusu dünyanın cennet olduğunu fark 
etmek üzere buluşur, kavuşuruz… 

Tüm sevgimle… Özge E. (32)” 

 

 MAGNİFİEDHEALING MEDİTASYONLARI 
25.Temmuz / 16. Ağustos. 2009 
Yeryüzünde en yüksek sevgi - şefkat ve 
merhamet enerjilerini deneyimlemek üzere 
yaşamakta olan bizler, üzeri tozlanmış olan bu 
özelliklerimizi tekrar açığa çıkarmak ve onları 
tekrar kendi vasıflarımız haline getirmek 
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zorunluluğunu hissediyoruz. Uygulamakta 
olduğumuz bu tekniğin en önemli özelliklerinden 
birisi, bugüne kadar yapmış olduğumuz 
karmalardan bizleri arındırarak o mükemmel 
vasıflarımızla yaşamımıza devam edebilmemizi 
sağlaması. Yaklaşık yirmi gün boyunca bu 
tekniğin hem meditasyonlarını uyguladık hem de 

felsefesinde derin yolculuklara çıktık. 
Rehberimiz Sn. Sevgi Ersoy tarafından 
yürütülmekte olan bu çalışmalarımızda tekniği 
uygulayabilmek için uyumlanmak gerekiyor. 
Dileğimiz kısa zamanda bu enerji ile çalışan 
arkadaşlarımızın sayısının artması… 

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

Vakfımız İstanbul içi etkinliklerine 10.10.2009 tarihi itibariyle yeni yerinde başlayacaktır. 

 


