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

DÜNYA SAHNESİNDE İNSAN 
İnsan; Yaradan Mekanizma’nın temsilcisi 

olarak Dünya’da vazife gören sonsuz tekamül 
yolcusudur… Dünya’ya ait maddi şartlarda, diğer 
bir ifade ile eşya ya da biçim aleminde ruhun 
ışığını açığa çıkartsın diye özellikle şuurunu 
bizzat daraltmıştır insan… 

İnsan; Yaradan’ına hizmet ediyor, ona 
benzeyen öz niteliklerini açığa çıkartmaya 
çalışıyor… Bu nedenle, yaptığı her iş kutsal… O, 
sonsuzluğu içinde taşıyan sonsuzluk yolcusu bir 
varlık… 

Sonsuz olan Yaradan’a, sonsuzluğu 
içinde taşıyan varlık yaratmak yaraşır… 

Tin suresi dört ve beşinci ayette 
söylendiği gibi; 

“Biz insanı en güzel biçimde 
yarattık…” 

“Sonra da çevirdik aşağıların 
aşağısına attık…” 

İnsan, aşağıların aşağısında kör ve sağır; 
ama gözlerindeki bağ’ın, kulaklarındaki tıkaç’ın 
ve kalbindeki mührün kalkacağı zaman yakın… 
Yaşadığı madde aleminin koşulları içerisinde 
akla ve vicdana uygun yaşamak, bu zamana 
kavuşmasının hızlandırıcı sebebi… 

İnsan; araç olarak kullandığı bedenini 
teşkil eden sayısız ruh varlıklarının da 
sahibi… Onların tekamülüne hizmet etmesi 
için mekanını (bedenini) açmış… Yani fark 
etse de etmese de, bilse de bilmese de, 
istese de istemese de, sadece kendisi için 
yaşamıyor… 

“Kendini Tanımak; Kendini Bilmek ve 
Rabb’ini Bilmek…” 

 

 
İNSAN KÜÇÜK KAİNATTIR… 
Tek bir atom bir kainattır… İnsan da bir 

kainattır... Bizim kendi boyumuza, kendi 
tekamülümüze göre bir hayatımız vardır… 
Atom’un da kendine göre… 

İnsan bedeni, hücreler kainatıdır… Ve 
oradaki milyonlarca hücrenin her biri de başlı 
başına bir kişiliktir ve kainattır… 

İnsan olarak bizler, makrokozmik alemin 
birer elemanıyız… Ama şimdilik, mikrokozmik 
alemle, makrokozmik alemin sınırında, kesitinde 
bulunuyoruz… 

İnsan bedenindeki fonksiyonların 
mükemmelliği, bu yapıyı oluşturan birimlerin 
sonsuzlukla boy ölçüşen sayısı, aklımıza 
sığmaz… 

Örneğin, insan DNA’ sının bir 
molekülünde 100.000.000.000 (yüz milyar) atom 
vardır… Bu ise, ortalama olarak, bir galaksideki 
yıldız sayısına eşittir… 

Bedenimiz, milyarlarca kere milyarlarca 
hücrenin birleşmesiyle meydana gelmiştir… Ve 
biz bu bedene canımızla, ruhumuzla bağlanmış 
durumdayız… 

Bu can hali, hücrelerimizin mikrometrik 
kozmos olarak elemental partiküllere kadar 
inmektedir… Çünkü elemental partiküller, 
atomları meydana getirmiş, atomlar molekülleri 
meydana getirmiş, moleküller hücreleri, dokuları, 
organları, organlar da insanı meydana 
getirmiştir… Bu nedenle, insan başlı başına bir 
kainattır… Saçının ucundan, ayak parmağının 
ucuna kadar milyarlarca hücreden meydana 
gelen bu beden, kainat modelinin insandaki 
tezahürüdür… 
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 Her varlık, başlı başına kendi işini yapan 

varlıkların kombinasyonundan meydana gelmiş 
bir varlıktır… 

Bizler, bedenimizin içindeki reaksiyonları 
tam olarak bilememekteyiz… Biyologların tespit 
edebildikleri atom, hücre ve organ bilgilerinin 
dışında, henüz ortaya çıkmamış başka bilgiler 
de vardır… Çünkü, ruh ve ruhsal kuvvetler 
henüz bilinmemektedir… 

Dünya üzerinde yaşam eprövünü 
gerçekleştirirken muhtaç olduğumuz bedeni ve 
bu bedenin ahenkli çalışmasını, onu teşkil eden 
organizasyonların yani hücrelerin vazifelerini 
tam manası ile yapmalarına borçluyuz… 

Madde adı verilen bu kompleks yapıya 
büyük bir düzen ve intizamla yerleşerek bedeni 
meydana getiren bu varlıkların hepsi vazifelerini 
bilmekte ve büyük bir mükemmeliyetlik içinde 
yerine getirmektedirler... Ve bizim ahiret 
seyahatine çıkışımızın akabinde de, bedenimizi 
teşekkül ettiren varlıklar yavaş yavaş kendi 
spatyomlarına doğru yola çıkarlar… 

 

Işığımızın Bilgi;  Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 
Nurettin ERSOY 

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

 

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

*** 
 Kıyam etmek; dupduru gözlerle bakmayı 

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

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

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

*** 
 Kıyam etmek; artık, her şeyin, 

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

*** 

 

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

*** 
 Kıyam etmek; ektiklerimizi teker teker 

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

*** 
 Kıyam etmek; ilerleyişin, daima alansal 

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

*** 
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 ----------------------------------------------- ŞUURDA UYANIŞ (15)------------------------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
“Yaratılış nedir bilir misiniz..? Yaratılış 

var olanın halli hamur şeklidir... Düşünce 
kıvamdır… Düşünceye gelene kadar zaten her 
şey tamamdır… Bir eksik kıvamdır, o da 
düşünceyle tamam olur…” 

Demek ki, yaratılış konusundaki en 
sağlam anlayışımızın da ancak düşünce 
olgusuyla olduğu anlaşılıyor... Onun içindir ki, İsa 
öğretisinde de önemle vurgulanan 
“Düşüncelerinizden bile sorumlusunuz…”’ ifadesi 
çok önemlidir... Yani senin yaratma eylemini 
gerçekleştiren bir kaynağın var… Yaratıcı 
Düşünce… Onu sorumsuzca kullanırsan 
yaratılışa aykırı yaratmalar meydana getirirsin… 

Düşüncelerimizden bile sorumluyuz… 
Düşündüğümüz her şey müteal alemde yani fizik 
ötesi alemde mutlaka formel bir şekilde yer bulur. 
Ve hafıza ortamı olan bu Yaradan’ın sonsuz 
bünyesine her düşüncemizin karşılığını tık diye 
koyuveriyoruz… Yani neleri düşündük..? Birinin 
gözünü oyma düşüncesi üreterek karar verdik… 
Lütfen bunu günde on seferden daha fazla 
yapmayın… Ben sekize indirdim… Gözünü 
oymaya karar verdiğimiz anda, astral âlemde 
yani fizik ötesi âlemde yani Yaradan’ın hafıza 
ortamında inanın o göz orada oyuluyor… Bundan 
emin olun… Göz oymayı burada negatif düşünce 
üretimi veya negatif tahayyüllerimiz olarak ele 
alın sembolik olarak… Her türlü negatif düşünce 
üretimimiz Yaradan’ın bünyesinde formel olarak 
yer alıyor… Biz buna ‘Form Panseler’ diyoruz... 
Düşünce formları… Orada derhal şekil alıyor ve 
tekamül ediyor… Eğer bunlar, sürekli beslenme 
ile, gerek o varlık tarafından, gerekse aynı 
negatif titreşimli varlıklar tarafından beslenirse 
büyük bir tezahürat olarak, yaratılmış olarak 
yeryüzüne iniyor… 

Düşüncelerimiz, Tahayyüllerimiz, 
imajinasyonlarımız, astral âlemde yani 
Yaradan’ın sahası içerisindeki belirli katmanlarda 
derhal şekil buluyor… Ve belirli bir olgunluğa 
geldikleri anda fiziki kesafete tezahür ediyorlar… 
Onun için negatiflerin tekrar bize dönme, 
pozitiflerin tekrar bize dönme gibi yaratılış yasası 
çok önemli bir yasadır… 

Görünmeyen bedenlerimiz olan Eterik-
Astral-Mantal-Kozal bedenlerimizde vuku bulan 
hadiselerin kaynağı şu zavallı beynimizin 

kontrolsüz düşünce üretimleridir... Öyle şeyler 
yüklüyoruz ki o bedenlere, onlar, eskilerin 
ifadesiyle neşvü-nüma buluyorlar… Yani 
gelişiyorlar ve bir süre sonra karabasan gibi 
tepemize indiklerinde, o vakit; “Ben ne yaptım ki 
bu başıma geldi..?’ vs. diyoruz… Onun için 
bunları gerek eterik bedende, gerek Astral-Duygu 
bedende temizlemek gerekir... Kirletmemeyi 
bırakın, temizliğe geçmek zorundayız… Bugüne 
kadar yaptığımız kirliliği yok etmek zorundayız… 

Eterik ve Astral bedenimizi nasıl 
temizleyeceğiz..? Bugüne kadar oluşturduğumuz 
negatif form panselerin yok edilmesi faaliyeti 
nasıl olacak..? İçsel arınma, yıkanma, bütün 
bunlar çok önemli… 

Şimdi düşüncenin yaratılışın esası olduğu 
fikrini algıladık… Var olanın, zaten yaratılmış 
olan bu sonsuz enerji var olan, esas hamur bu… 
Bunu halli hamur etmek, somutlaştırıp, şekle, 
şemale dökmek demektir… Form kazandırmak… 
Halledilmemiş hamur yani enerji, form ve renge 
doğru gittiğinde ferdiyet başlıyor… Ferdiyet bir 
süre sonra bireyselliği oluşturuyor… İşte Dünya 
kesafetinde hat safhada bireysellik yaşanıyor… 
Onun için Tanrı anlayışımızda da çok kıtlık 
içerisinde oluyoruz… 

Bizler, forma bürünmüş enerji küreleri 
olarak, ete kemiğe bürünerek bireyselliği hat 
safhada yaşıyoruz… Öylesine ki; kendimizi 
tamamen Tanrı’dan kopmuş hissediyoruz… 
Dolayısıyla bireyselliğin bir an önce yeteri kadar 
denenmiş olması ve ondan ferdiyete doğru 
geçilmiş olması lazım… Çok önemli… 

Ferdiyet nedir, bireysellik nedir..? Ferdiyet 
bireyselliğin daha üst titreşimlerdeki çok önemli 
bir merhalesidir… Ve bizler uzun süre 
bireysellikten sonra ferdiyet dönemi yaşamak 
mukadderinde olan varlıklarız… Bireysellik 
anlayışında, genelde kendi özgün yapısını diğer 
tüm yapılardan ayrı görüp onlarla bir bağı 
olmadığı hissiyatını deneyimleme vardır… Orada 
egoizm, parçalanmışlık illüzyonu hat 
safhadadır… Aslında bütünleşmek, paylaşım, 
sevgi söz konusudur. Ferdiyet ise, bunun çok 
yüksek seviyedeki bir versiyonu… Ferdiyet 
şöyledir; kendi bireyselliğimizin dışında bütüne 
ait olma fikri… Bir bütünün parçası olma fikrine 
gelme halidir… Yani ferdiyet şunu ifade eder: 
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 Ben Nurettin Ersoy, şu özelliklerde, şu yaşta bir 

insanım bireysellik fikrinden, ben böyle bir vakıf 
topluluğunun bir ferdiyim fikrine gelinmişlik 
halidir… Bakınız bu çok önemlidir… Yani bir 
bütünün parçası olduğu fikri bizim Dünya 
kesafetinde oldukça iyi bir gelişmişliktir… 
Yaradan’a yönelişin çok önemli bir merhalesidir… 
Eğer Yaradan’a doğru bir meylediş varsa, 
bireyselliğin terk edilip mutlaka ferdiyete gidiş 
vardır… En basiti bir karı kocanın “Ben Ahmet’im, 
Mehmet’im” yerine; “Ben hanımımla benim 
kurduğum ailenin bir ferdiyim” gibi…. Bir insanda 
gelişmişlik arıyorsanız lütfen bunlara dikkat 
ediniz… Bir aile içerisinde babanın bireysel 
tutumu ile, o ailenin babası olma gelişmişlik hali 
arasında çok fark vardır… Kimi o aile içerisinde 
kendini eritir; “Evet bana baba diyorlar ama, ben 
bu ailenin bir mensubuyum…” Asla o ailenin 
kapsamı dışında kendini görmez, bireysel 
hareket etmez… “Arkadaş benim özel hayatım 
var… Ailem var ama özel hayatım da var..” dedi 
mi orada bireysellik hakimdir… Şu anda insanlar 
bu bireyselliği hat safhada yaşıyorlar… 

Şimdi, tebliğ mekanizmasıyla verilmiş 
olan ve Yaradan fikri hakkında formel olarak bir 
anlatım var, onu sizlerle paylaşacağım… Varlığın 
hafıza ortamı meselesi çok önemli… Bizim 
anlayacağımız dilde Yaradan’ı anlatmaya 
çalışıyor… O’nun adı vücut = beden… Bedenimiz 
nelerden mütevellittir..? Kollar, bacaklar, baş ve 
gövde… Demek ki, şimdi burada ne var..? Baş, 
gövde, kollar ve bacaklar var… Bir de bunların 
içinde mide, karaciğer, pankreas, akciğerler… 
Unuttuğumuz bir organ var mı..? Bunlar da 
vücudumuzun içindeki fonksiyonel 
organlarımız… Şimdi bu bilgi ışığında bakalım 
tebligat ne demiş..? 

“Tek bir gövdenin organları olan 
sizler” şimdi lütfen buradaki gövdeyi, tek olan, 
sonsuz, girift olan ve onun dışında hiçbir şeyin 
olmadığı Yaradan’ın gövdesi, bedeni olarak 
tahayyül edin… Yani o beden sonsuz… Hiçbir 
sınır yok, sonsuz bir yayılım ve hiçbir şey bunun 
dışında değil… Ama onu Tanrı’nın gövdesi, 
Yaradan’ın vücudu olarak varsayın... 

“Tek bir gövdenin organları olan 
sizler” demek ki, bu gövde tek… Yaradan tek… 
Sonsuz ve tek… Demek ki; bizler organları 
gibiyiz… Kalp, ciğerler, dalak vs. 

“baş ile temas ettiğinizde ancak bir 
bütün olduğunuzu anlayabileceksiniz…” Var 
sayalım ki bu sonsuzluk içerisinde bir başın 
nerede, nasıl olduğu, neresi ise; ancak muhtemel 
ki, onu bulduğunuzu düşünün, böyle bir şey ne 
mümkün sonsuzlukta bir nokta bulmak… Ancak o 
zaman bu sonsuzluğun tamamını 
kavrayabilirsiniz… Bu ne demektir..? İmkânsız… 
Diyor ki, sizler o sonsuz olan, tek olanın bir 
organısınız… Diyor ki; 

“bir bütün olduğunuzu 
anlayabileceksiniz…” Ne zaman..? Sonsuz 
sonrada… 

“Unutmayınız ki, hizmetiniz sadece 
gövdeye değil bütün vücudadır…” Diyor ki, siz 
her ne kadar bu vücudun bir organının alt 
hücresi, atomu iseniz de, sizin burada 
bulunuşunuzun hizmeti sadece organa değil… 
Diyelim ki, organın bir atomuyuz veya Dünya 
beşeri tek bir varlık olarak atomu… Hizmetimiz 
bu organa değil… Hizmetimiz bu gövdeye de 
değil… Nereye hizmetimiz..? Sonsuz olan o 
Yaradan bünyenin tamamına… Sorumluluk 
burada başlıyor… Ürkütücü… 

“Efendim, ben kendimi geliştireceğim, 
tekâmül edeceğim, insan-ı kâmil olacağım, 
herkes bana helal olsun diyecek…” Eee sonra..? 
“Efendim bu vakfa gelen herkesi geliştireceğiz…” 
Eee ne olacak..? İstanbul halkını geliştirelim, 
Türk milletini geliştirelim, bütün yakın doğuyu 
geliştirelim, uzak doğuyu geliştirelim, batıyı 
geliştirelim, Dünya insanlığını geliştirelim… Bir 
atak daha, galaksiyi, bütün varoluş kitlesine 
hizmet edelim… Astrofizik bütün yapıları 
geliştirelim… Yaradan’ın görünen ve 
görünmeyen bütün o sonsuz bünyeye doğru… 

“Unutmayınız ki, hizmetiniz sadece 
gövdeye değil…” sonsuz olan bütün vücuda… 

“Henüz vücut hakkında bir bilginiz 
yok…” yani sonsuz ve tek olan bu devasa 
Yaradan’ın vücudu hakkında… Bırakın vücudun 
tamamı yani baş, kol, gövde, gövdeyi bile 
tanımıyorsunuz… Doğru… Ancak henüz 
organı anlamaya çalışıyorsunuz. Yani o organı 
atom gibi düşünün, Dünya beşerinin tümü 
atom… 

“bu da sizlerin sonsuzluk 
mertebenizdir…” Yani bakın eğer ben midenin 
bir atomuysam, mide hakkında bir anlayışa 
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 erişmek için buralarda binlerce yıldır beşeriyet 

olarak çalışma yapıyorum, anlamaya 
çalışıyorum… Organı anlamaya çalışıyor 
beşeriyet binlerce yıldır… Onun Tanrısı O… O 
organı anlamaya çalışmanız da sizlerin 
sonsuzluk mertebenizdir… Vücut tamamı, 
gövde ise sadece kol, bacak arasındaki kısmı… 
Yani burada Yaradan’ın hiyerarşik yapısını 
gövdenin hiyerarşik yapısıyla kozmik yapıyı 
benzeştirmiş... Gerçekten öyledir yani biyolojik 
insan, beşer dediğimiz yapı, yukarısı aşağıya 
benzer bilgisine bağlı olarak Yaradan’ın o sonsuz 
vücudunun benzeşimidir… Hiyerarşik bir yönetim 
var… Baş… Her şeyin onun kontrolünde olması 
gereken hiyerarşik, skalatik yapı var… Aşağıya 
doğru iner… 

Bu organı tanıma çalışması bile bizim için 
sonsuzluk mertebesi… 

“Temsil ettiğiniz ve anlamaya 
çalıştığınız organ, diğer organlarla ahenk 
içerisindedir ve beden hakkında bilgiye 
sahiptir…  

Şimdi buradaki organı kozmogonik açıdan 
ele aldığımızda, bunun adına planlar diyoruz… 
Ona bazen vasat da deriz biz, ama belirli bir 
titreşim sahası ‘Plain’ plan… Program manasında 
değil… İşte Yaradan’ın böyle bir vücutta baştan 
aşağı doğru her titreşim kesiti planları oluşturur… 
Buna biz ruhsal ortam diyorsak, bu planlara da 
ruhsal planlar diyoruz… Bunlar en ince 
titreşimden en kalın, kaba titreşime fizik âleme 
kadar iniyor, ki fizik âlem bir plandır... Yani 
burada kaba eşyanın, maddenin olabilen 
kesafetinde biz deneyim yapmak için buraya 
geldik… Buradaki organları, bu vücudun planları 
olarak ele alabiliriz… Hepimiz belirli bir organın 
temsilcisiysek bu vücuda ait, bu demektir ki 
hepimiz belirli bir planın mensubuyuz… Ruhsal 
kesafetin, ruhsal vasatın mensuplarıyız… İşte 
orada organ denebilir… Biz planımızı da 
algılamalıyız, herkesin planı kendisinin 
Tanrısıdır… Dünya tatbikat sahasından mezun 
olan bizler tekrardan temsil ettiğimiz planımıza 
dönmek gibi… Bizim için sonsuzluk ifade eden 
bir gelecekten söz ederiz… Ruhsal âlemine yani 
ruhsal planına bizlerin dönüşü aslında 
zannedildiği gibi ölümden sonra hemen vuku 
bulacak bir hadise değildir… Sonsuz 
sonradadır… Bizler her ölüm ve doğum ile 
Dünya’ya çok yakın bir kesafete gider, gider 
geliriz… Hatta şunu söyleyeyim Dünya’dan 

çıktığımız görülmemiştir… O bir kapalı devredir… 
Bizler Dünya’nın fizik âleminde ete kemiğe 
bürünerek hemen yanı başındaki fizik ötesi astral 
âlemine gider, gider geliriz... Sonsuz öncede 
girdiğimiz bu âlemden çıkışımız sonsuz sonrada 
olacaktır… Evvelden Ebede… Bizler aynen şu 
tebliğin ifadesine uygun olarak bir Dünya yaşamı 
sürüyoruz… Dünya’dan başka gittiğimiz hiçbir yer 
yok milyonlarca yıldır… Sonsuz öncede 
girdiğimiz bir kapalı devrenin sonsuz sonrada 
çıkışının hazırlığını yapıyoruz… 

“Sizler sürekli olarak biriktirir, 
ayrıştırır, kategorize eder salınıma 
bırakırsınız…” 

Bu milyonlarca yıldır beşeriyetin yaptığı 
ve yapmakta olduğunu anlatıyor… Bu kapalı 
devreye giren, sonsuz evveldeki beşer bu 
özelliklerde… Ne yapıyor..? Sürekli olarak 
biriktiriyor, ayrıştırıyor, kategorize ediyor ve 
salınıma bırakıyor… 

“Ortamınız hafızadır... Hafıza ortamında 
dolaşır, öğrenir, açılır veya monoton bir gidiş 
içerisine girersiniz…” 

Sonsuz olan Yaradan’ın bünyesinde 
Dünya fizik âlemi ve bunun hemen yanı başında 
görünmeyen kesafetteki bir alemin dışında 
değiliz… Bunun adı ‘Kapalı Devre’… Dünya bir 
kapalı devredir ve bu kapalı devre Yaradan’ın 
sonsuz olan hafıza ortamının bir benzeri olarak 
bir hafıza ortamıdır… Milyonlarca yıldır burada 
beşeriyet… Burada ne yaptıysa, o hafıza 
ortamında biriktirmiştir… Bu hafıza ortamında 
biriken her bilgi, Dünya tekâmül okulunun ortak 
Akaşik kayıtlarıdır… Ortak paydasıdır… Yani 
binlerce yıldır, devreler ve sikluslar boyu 
beşeriyetin tüm faaliyetinin sonuçları bu kapalı 
devre hafıza ortamında birikmiştir... Tüm 
inançlar, tüm inançsızlıklar, tüm negatif 
düşünceler, tüm pozitif düşünceler hepsi 
kaydedildiği orijinaliyle orada durmaktadır… Ve 
Dünya beşeri bu hafıza ortamında yaptığı 
alışverişler sonucu 

“Öğrenir, açılır veya monoton bir gidiş 
içerisine girer… İlhamları, dürtüleri ya da 
sezgileri bu ortamda oluşturursunuz… 
Aldığınız her türlü felsefi anlayış, her türlü 
ideleriniz, her türlü ilhamlarınız, her türlü 
sezgileriniz tamamen sizden öncekilerin 
bırakmış olduğu hafıza ortamındaki 
değerlerden başka şeyler değildir… Her şey 
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 kendinizden kendinize, birbirinizden 

birbirinizedir…” 
Nice Yunuslar gelmiştir ve bu hafıza 

ortamına pozitivitesini koymuştur… Sonradan 
gelenler ise, bu pozitiviteyi almış kullanmıştır… 
Eğer becerebildiyse yanına bir pozitivite daha 
koymuştur… Nice Hitler’den gelmiş negativiteyi 
buraya koyarken daha önceki Hitler benzerleri bu 
negativitenin yanına bir negativite daha 
koymuştur… Bütün pozitif de negatif de hepsi bu 
ortamın içindedir… 

Dünya beşeri binlerce yıldır, devreler 
boyu daha henüz bu kapalı devre dışında bir 
alışveriş nasibine erişmemiştir… Ne koyduysak 
onu aldık, onun üzerine bir değer ilave 
edebildiysek tekrar yerine koyduk… İşte binlerce 
enkarnasyon gidiş gelişlerimiz hep bu hafıza 
ortamının doyumunu temin etmek içindir… Bu 
hafıza ortamının dışından bir mertebe ile bilgi 
alışverişi yapmak, bu devrenin öncesinde, Dünya 
beşerine nasip kılınmamıştır… Bütün Tanrısal, 
bütün ilahi iletişimlerimiz, bizden önce buralara 
konulan değerlerin yine bizler tarafından alınıp 
kullanılmasından başka bir şey değildir… Sakın 
kafanız karışıyor diye endişe etmeyin, bırakın 
karışsın… Serbest bırakın… 

“Her şey kendinizden kendinize, 
birbirinizden birbirinizedir…” yani Dünya 
beşeriyetinin milyonlarca enkarnasyonuyla ortak 
hafızaya koyduğu bilgilerden başka bize nasip 
edilen bir şey yok... 

Bu devrenin, devre sonunun son 
zamanlarında yavaş yavaş böyle aşinalaşan 
mukadderatın bilgileriyle alenileşen durumu, 
aslında Dünya beşerinin sikluslar boyu nasibi 
olmayanı nasipleneceği bir devre olmasından 
dolayıdır… Yani bu devre sonu Dünya 
beşeriyetinin binlerce yıldır, devreler ve sikluslar 
boyu bir türlü mukadderi olmayan, ki program 
öyleydi, bir mukaddere sahip olacak devre 
sonudur bu devre sonu… Çok özel bir zaman 
dilimini yaşıyoruz… Bu devre, artık beşeriyetin 
binlerce yıldır, devreler boyu nasiplendiği şu 
sahanın dışından nasipleneceği bir devre… İşte 
yeni bir siklusun başlaması, eski siklusun bitişi, 
bu hafıza ortamının dışından gelen tesirler ile 
mümkün olabilecektir… Ve şu anda bu devre 
sonunun halen içinde yaşayanlar, bizzat şahidi 
olanlar ve olacak olanlar yani bizler, kapalı 

devrenin böyle bir çatlağının hafıza dışı 
ortamdan beşeriyete inişinin şahidiyiz ve şahidi 
olmaya daha da devam edeceğiz... 

Yeryüzünde, Dünya beşeriyetine nasip 
kılınan çok az sayıda çatlak olduğu söyleniyor… 
Hatta bir veya birkaç adet deniyor…  

Dr. Bedri Ruhselman tarafından 
Türkiye’de atılan ilk temel, ondan önce de 
Mustafa Kemal Atatürk tarafından fiziki olarak 
atılan bir temelin devamıdır… Mustafa Kemal 
Atatürk böyle bir akışın zemini olan Türkiye’deki 
bir spiritüel zeminin fiziki temizliğini yapmıştır… 
Ve ruhani temizliğini yapacak olan Bedri 
Ruhselman’a teslim etmiştir… Ve Bedri 
Ruhselman alanı o yıllarda yani 20. asrın 
ortalarında kuruldu… Bu alan, çeşitli merkezlere 
teslim edilerek, iniş çıkışlar yaparak bugünlere 
kadar geldi… Şu anda Merkez Bilgi Alanı adı 
altındaki bu alanda en son şekliyle vazife 
yapmaktadır… Bu alanın böylesine hafıza dışı 
ortamdan olduğunu, o şekilde bizi ikna eden çok 
yüce bir planın bilgi muhatabı olduğunuzu 
bilmenizi istiyorum… Bu bilgilerin uğraksız ve 
kesintisiz bir şekilde aktığını bilmenizi istiyorum… 

Bu bilgiler tamamen ruhsal âlemden, 
hafıza dışı ortam âleminden fizik âleme 
yönlendirilmiş bir tesirin burada bilgiye dönüşmüş 
şeklidir… İşte orijinalleri de burada… Bunlar sizin 
varlığınıza hitap ediyor, varlığınızda bir 
olumlamaya, onaylamaya sebebiyet veriyorsa 
söyleyecek laf yok… Ama derseniz ki ‘Kim demiş 
kardeşim bunların doğruluğu konusunda ikna 
olmam için..?’ o tabii ki seçme özgürlüğüne 
bağlı… 

“Adeta aynı deniz içinde yiyip, içip, 
üreyip, yaşayıp, ölmektesiniz… Ölüleriniz 
sizlerle aynı ortamı paylaştıkları için iç 
sirkülasyon hiç kesilmeden devam 
etmektedir…” 

Bizim öte alem dediğimiz Dünya’nın 
hemen şurasındaki astral, Dünya’nın astral ikizi… 
Dünya’nın hemen şuralarına gidip geliyoruz… 
Ahiret dediğimiz alem burası… Yani bizim 
enkarnasyon ve reenkarnasyon skalamız şu 
zerre kadar bir yükseklik düşünün… Orada da 
deneyimlerimizi yapıyoruz fizik ötesi imkânlarla, 
tekrardan icap etti mi buraya geliyoruz… Tekrar 
gidiyoruz tekrar geliyoruz ve sonuçta buna biz 
ölüm, doğum vs. diyoruz…. (Devam.Edecek)
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 -------------------------- KENDİNİ BİLME – KENDİNİ TANIMA HAKKINDA (45) -------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Vazifeleri liderlik olan, toplumları, kişileri 

veya bireyleri veya toplulukları yönetmek 
vazifesi ile gelmiş varlıklar, yöneticidirler... Bir 
ailenin liderliğinden tutun, iki arkadaştan birini 
lider düşünün veya topluluklara hitap eden, bir 
ülkeyi yöneten lider olarak alın, işte onlar 
hükmetme hedef örtüsü ile gelmiş varlıklardır... 
Zaten lider vazifesini en kolay edindiği, yani 
vazifesini uygulayıcı, geliştirici en kolay örtüsü 
budur, hükmetme... Bunun eğer olumlusunu 
becerebilirse, ki enkarnasyonun maksadı budur, 
ondan istediği odur, Yaradan’ın istediği odur, o 
da pozitif olan liderlik vazifesidir... Negatifi 
Yaradan’ın hiç istemediğidir, sahte kişiliklerinden 
kaynaklanır, aslında bu örtüyü kullanmaması 
şeklidir, negatifi diktatörlüktür... Aynı liderlikte de 
bu vardır, liderliğin pozitifi neydi..? Hâkimiyetti, 
negatifi de Tiranlıktı, diktatörlüktü yani, 
zorbalıktı... 

Şimdi bunun bu hedefi hükmetme hedefi, 
burada da negatifi diktatörlük, pozitif liderlik... 
Hükmetme hedef örtümüzün özelliği şu, önde 
olma dürtüsü vardır, içgüdüsel olarak her şeyde 
önde olma dürtüsü vardır... İki arkadaş yan yana 
gidiyor, yürüyorlar, lokantaya girecekler, dur ben 
önden gireyim masa ayırtayım veya hesabı ben 
ödeyeceğim veya dur ben sipariş vereceğim, ver 
ceketini asayım, hep böyle iki kişi dahi olsa 
daima önde olup yönetici olma pozisyonunda 
olma güdüsü, içsel güdüsü içindedir... 
Hükmetme hedef örtüsü ile enkarne olan varlık... 
Ailede dişi veya erkek olsun daima yönetimi elde 
tutmaya çalışır... 

Hanım, erkek, çoluk, çocuk hiç fark 
etmez, çocuk bile küçücük yaşta eğer sonradan 
sahte kişiliklerle örtünmemişse okulda hemen 
öğrenciler arasında liderlik yapıyordur bu örtüde 
olan... Yani dokuz taş oynarlar o yönetir, 
voleybol oynayacaklar o yönetir, o takımı kurar, 
vs. her şeyde odur, ondan sonra sınıf mümessili 
olurlar... Ve öğretmenler onu sezerler, onun lider 
olduğunu hemen anlarlar, onu mümessil 
yaparlar çünkü o, o vasfıyla çok ciddi hâkimiyet 
kurar, hükmeder... Ama bunu negatife düşürürse 
bu çocuk, diktatörlüğe dönüştürür ki negatiftir 
istenmez... Bunun başka özelliği kendini adama 
hedefinin tamamlayıcısıdır... Genel nüfusun 
%10’u böyledir... Ana tema sorumluluğu 
üstlenmedir, ailede, iş hayatında, sosyal 

topluluklarda liderliğe yükselme eğilimi vardır, bu 
örtü diğer örtüler tarafından etkilenir... Her örtü 
diğerinden etkilenir... Bazıları sessizce, bazıları 
laf kalabalığı ile bazıları zorbaca, bazıları bilgece 
ve sevecence yönetirler... Olumlusu muktedir, 
dost, kararlı, dışa dönük, otoriter, lider ve 
yönetici olmaktır... Bu hoşluklarla da yönetir... 
Bunu paylaşarak yöneten bir özelliktir... 

Olumsuzu ise diktatörlükte, bunaltıcı, 
sıkıcıdır, bencildir, aşırı duyarsızdır, aşırı 
talepkârdır, tecavüzkâr ve diktatördür... 
Hükmetme hedef örtüsünün negatifi, pozitifi... 
Negatife düşmek sahte kişiliklerden olur... 
Bunun diğer ikiz örtüsü hayat içerisinde 
kullandığımız bir örtü... Kendini adama 
örtüsüdür, kendini adamanın pozitifi özverili 
hizmettir... Onun için maddi hizmet örtüsüdür bu 
dedim, onu en iyi destekler... Negatifi de boyun 
eğmedir ki hiç hoş değildir... Kendini bir işe ve 
amaca adamayı bu getirir, aksi takdirde kendini 
boş hisseder kendini adamazsa bu adam... 
Genel nüfusun %10’u olan bu örtü insanı bir 
dine, mabede, bir mürşide bağlanmasına neden 
olur... Aslında negatifi çok tehlikelidir... Bütün 
inisiyasyon alanlarında bu tarz çalışma 
ortamlarında manevi değerlerin sunulduğu 
ortamlarda varlıkların çoğu bu örtü ile gelir oraya 
yamanırlar... İşte bütün tarikatların maksatlarını 
yitirmeleri, bütün istenmeyen sözüm ona manevi 
yolculukların birçoğu bu örtü nedeni ile bir boyun 
eğmeye dönüşerek varlığı var edeceğine yok 
eder... 

Onun için birine bağlanmak güdüsünden 
kaynaklanan, eğer o alanın sahibi bunu biliyor 
ve bundan yararlanma gibi de bir kötü niyeti de 
varsa o varlıklardan fazlası ile istenmeyen 
tarzda yararlanır... Hem yararlanan, hem de 
boyun eğen için çok istenmeyen bir durumdur... 
Kozmik kusurdur... Onun için bu kendini adama 
hedef örtüsüne sahip varlıkların özen gösterip 
kendilerini bu hale düşürmemeleri özverili 
hizmeti oluşturmaları lazım... Bir dine ve bir yola 
adanma vardı, en sık rastlanan örneği ise 
kendini işine, ailesine, değer bildiği bir nedene 
adamış insanlardır... Başkalarının ihtiyaçları, 
kendi ihtiyaçlarını önünde yer alır, sadakat, 
sevecenlik, özverili hizmet özellikleridir, zıt 
hedefle çift oluştururlar... Hükmetme hedefli bir 
kişi ile birlikte mükemmel tatbikatlar yaparlar... 
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 Yani kendini adamış bir kişi, hükmetme yani 

lider özellikli bir kişi ile bir araya geldiğinde 
mucizeler yaratırlar... Ve genelde çok başarılı 
organizasyonlarda o organizasyonu yapan ortak 
varlıklar da mutlaka liderlik hedef örtüsünde olan 
ile kendini adama hedef örtüsünde olanlar yan 
yana gelmiştir... Çok başarılılardır onlar... Yani 
nasıl bir şey? Kendini adama fakat pozitifinde, 
özverili hizmet, bir varlık düşünün, kendine 
güveni yok, özgüveni yok fakat lider vasfında biri 
geliyor ona zemin hazırlıyor... Bunların ikisi de 
pozitif yönde bir araya geldiğinde muhteşem 
fiziki oluşumlar meydana geliyor... Mesela bir 
şirket kuruyorlar, bir organizasyon kurulduğunda 
hedefini tam vurur vs. bu ikisi birbirini 
tamamlayıcı örtüler... 

Hükmetmenin cesareti ile kendini 
adamanın sadakati birleşince mucizeler oluşur... 
Eğer ama bunlardan bir tanesi negatife düşerse 
yani hükmetme liderlik yaparken, kendini adama 
boyun eğmeye düşerse orada hüsran başlar... 
Tam aksi de olursa, bu diktatör olursa yine 
bununla bir arada olamaz... Eğer bir varlık 
hükmetme negatifine diktatörlüğüne, düştüğünü 
hissederse derhal karşı zıt örtünün pozitifine 
yani özverili hizmete geçmeyi denemelidir... 
Özverili hizmete geçerse oradan liderlik pozitifini 
yakalar... Yoksa yakalayamaz... Olumsuzu 
kurban olma, bağımlılık, köleleşme, itaat etme, 
boyun eğmedir... 

Bu hedefte nötr olan özümseme 
hedefidir... Dinlenmedir bu varlığın hedefi, aynı 
yeniden değerlendirme gibi kullanır ama yeniden 
değerlendirme gibi sakat olmasına gerek 
yoktur... Bu varlık sağlam olmasına rağmen 
akışa uyum sağlayan pozitifi yaşar, her şeye 
eyvallah diyen, her ne varsa kabulümdür diyen, 
kaygısız, endişesiz, yarına erteleyeceği işi asla 
bugünden yapmaz, bakar yarına erteleniyorsa 
bugün dokunmaz, çünkü dinlenmededir... Zıttı 
olmayan nötr bir hedeftir bu, genel nüfusun 
%7’sini kapsar, bir dinlenme enkarnasyonudur 
bu... Yeniden güçlenme enkarnasyonudur, 
yaşamı az deneyimle geçiştirir, çok çaba 
harcamadan istekleri gerçekleşir... Kozmos ona 
bunu deneyimlemesi için imkânlar da verir... Ya 
dersin ‘Ben çalışıyorum, ölüyorum üç kuruş 
kazanmak için olmuyor ama adam orada neye 
elini atsa para oluyor’ çünkü böyle bir hedefin 
varlığı olduğu için yukarısı daima onu o hedefi 
yaşaması için destekliyor... Dünyasal imkânların 

içerisine enkarne olur, olumlusu akışa uymadır, 
gerilimsiz yumuşak tavır, çabasız yaşamdır... 
Olumsuzu cahil kalmak, kendini hiçbir şeye 
vermeyen, atıl, tembel, bencil vs. ataleti mutlaka 
akışa uyma şeklinde... 

Bizler basit varlıklar değiliz, ye, iç, gül 
eğlen, vur patlasın çal oynasın diyecek varlıklar 
değiliz... Biz bu karmaşanın içerisine özellikle 
girmiş, bu kargaşanın içerisinde deneyimler 
yapıp mutlaka çıkış yolunu bulmak zorunda olan 
varlıklarız, sorumluluğumuz bu... Bir labirentin 
içerisinden çıkmak zorundayız... Şimdi bu 
labirentin içerisinde binlerce yıl insanlık el 
yordamı ile ilerlemeye çalışmış, elini uzattı 
kapalı, kafasını vurdu kapalı çıkmaz, vs. bir 
tanesinde tesadüfî seçimlerle çıktı... Şimdi artık 
bizler seçimlerimizi tesadüfî değil bilgiye dayalı 
ve şuurlu seçimler yaparak yolculuğumuza 
devam edeceğiz... İşte bütün mesele bu... Hayat 
şimdi artık bir sanat, yani yarın sabah 
kalktığınızda önce aynaya bakıp ben kimim, 
aşağı yukarı hangi hedeflere sahibim, bu 
akşamki bilgileri geçirin... Vazifem ne olabilir? 
Yani dünyasal titrlerimiz veya iştigal konularımız 
asla bizim vazifelerimizi birebir tarif etmez... O 
iştigal konusu içerisinde beni güdümleyen içsel 
itilimler nelerdir? Yani dünyasal olarak bakkallık 
yapabilirim, ayakkabı boyacılığı yapabilirim vs. 
ama onun içerisinde ayakkabı boyarken adam 
yeni bir parlatıcı bulabilir işte bu sanatçı 
vasfındadır veya orada müşterisine ‘Abi ya hayat 
ne kadar karmaşık değil mi, bunun içinden nasıl 
çıkacağız?’ Bu başka bir şey dese bilgeliği 
koymuş olur... Bir ayakkabı boyacısının bilgeliği 
de olabilir, bunun gibi... Onun için her dünyasal 
iştigal konusu içerisinde bu vazifelerin hangisi 
dominant ön planda, hangisi aktif bunları 
bulmaya çalışmak lazım... 

Bakınız vazifelerin dominant olanının 
yanında hepsini kullanabiliyoruz ama dominant 
olana hizmeten kullanmak şeklinde... Ama 
benim vazifem manevi hizmetkârlıkta ben 
kalkmışım mücadeleciliği dominant çıkartmışım 
hayatla kavga etmek üzere paçaları sıvamışım, 
girmişim hayatın üzerine, kavga, gürültü, 
kazanma, kaybetme, çekler vs. işte bu noktada 
bir problem vardır zaten önümüz orada tıkanır... 
Derhal üst varlığımız yani biz olan Yaradan 
bünye derhal önümüze gitmememiz gereken yol 
olduğunu bize anlatmak için yolumuzu tıkar bir 
türlü yürüyemiyorum, herkes para kazanmak için 
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 koşuyor kazanıyor, ben koşuyorum 

tıkanıyorum... Senin işte dominant olan para 
kazanman değil ki, para kazanma mücadelen 
aslında senin tali bir vazifen... Onu, ancak ana 
vazifeni bulacaksın, ona hizmeten onu 
kullanacaksın... Şimdi biz burada bir bilgi 
paylaşımı yaparken hayatın diğer 
aktivitelerinden yoksun muyuz? İş hayatımız da 
var bizim, aile hayatımız da var, eğlence 
hayatımız da, sosyal faaliyetimiz de, her türlü 
aktivitemiz var... Ama hepsi bunun yanında tali, 
flu... Hayatın her türlü aktivitesi bunun yanında 
flu, bu dominant... Ön planda... Bütün bunlar 
buna hizmeten, biz meyhaneye gidip içki de 
içeriz... İçki içerken bunun asla dominantlığı 
halel görmez... Hatta buna hizmeten içeriz, 
çünkü içki içerken karşımızda bu konuyla hiç 
bilgisi olmayan bir dostumuza içkinin arasında 
bir bilgi veririz ki onun bu mevzua, yani kendini 
yeniden değerlendirme, bilme fırsatını 
yaşamasına vesile olmak için içki içeriz... 

Hayatın her türlü eyleminde bunun 
maksadını taşıtmak çok önemlidir, eğlenceye 
gideriz göbek atarken orada yine bu 
mevzuumuzla ilgili iki tane söz kullanmak bizi 
çok mutlu eder, huzurlu eder, çok sevinç verir... 
Karşımızdaki insan da eğer buna cevap 
veriyorsa oh bizim o içkimiz de ibadete dönüştü, 
göbek atışımız da ibadete dönüştü... Hayatı 
böyle yaşamaya çalışmamız lazım... Her şeyden 
yoksun olmak değil, onları araç olarak kullanmak 
lazım... Bir tebliğde aynen şöyle diyordu, 

“Hayatınızdaki en küçük detayın dahi 
bu vazifenize hizmet ettiğini unutmayınız…” 

diyor... Aile hayatı buna hizmet, sosyal 
hayat buna hizmeten, ekonomik buna, her şey 
buna hizmeten... O zaman ne oluyor? Bu 
dominant, geri kalan da tali, ona hizmet... (Devam 
edecek) 

 

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

                        
ÇAKRA; Sanskritçe bir kelimedir... Hareketli 
daire - döner tekerlek manasındadır... Çakralar, 
insanların eterik bedenleri üzerinde bulunur... 
Biz, çakralar vasıtasıyla enerjiyi alır, bu enerjiyi 
süptil bedenlerimize iletir, dönüştürür, geliştirir 
ve tekrar dışarıya veririz... Yani çakralar 
vasıtasıyla sadece enerji almayız, enerji de 
veririz... 

Çakralar; yüksek şuurumuza açılan kapılardır... 

Yedi ana çakradan her birinin, hem fiziksel 
beden, hem de şuurumuzu etkileyen belirli 
fonksiyonları vardır... Çakraların her birinin belirli 
bir frekansı ve rengi vardır ve birbirleriyle 
bağlantılı olarak sürekli alış veriş halindedirler... 
Çakraların varlığını bilmek ve nasıl çalıştıklarını 
anlamak, kendi varlığımızda uyumlu ve sağlıklı 
bir bütünlük yaratmak ve yaşamımızın her 
yönünde sağlıklı fonksiyon gösterebilmek için 
çok önemlidir... 

Çakraların aşırı çalışması veya az çalışması ya 
da tıkalı olması, süptil bedenlerimiz arasındaki 
enerji alış veriş dengesini olumsuz yönde 
etkiler... Hastalıkların en önemli sebebi budur... 

Eğer muntazam bir şekilde REİKİ enerjisini 
bedenimizden akıtırsak, çakralarımız uyumlu bir 
şekilde çalışır... Böylece bedenimizde enerji 
dengesi meydana gelir ve hastalıklardan 
korunmuş oluruz... Yedi çakramız, yedi salgı 
bezimizle mükemmel bir ahenk içerisinde 
çalışmaya devam eder... Çakralar üzerindeki 
etkimiz doğmadan önce başlıyor aslında, önce 
cenin ile temas etmeye başlanıldığında tepe 
çakra vasıtası ile temasa geçiyoruz. Anne 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK ! 
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 karnında tepe çakradan başlayarak diğer 

çakralarla tek tek irtibat kurmaya başlıyoruz. 
Doğduğumuz anda kök çakra faaliyete geçiyor.  

             
 SEVGİLİ MİNERAL ÂLEMİ 

Ruhsal Etkileri: İçe yönelik derin enerjisiyle, 
geçmişi değerlendirmenize ve bilinç altınızı 
yeniden programlamanıza yardım eder. 
Duyguların ve düşüncelerin rahatça ifade 
edilebilmesini sağlar. Kişinin, iç dünyasını 
hissedip, onu dışa vurma yeteneğini artırır. Derin 
konular üzerine konuşma yeteneğini ve bu 
konudaki arzuyu artırır. Düşüncelerin 
berraklaşmasını sağlar. Malahit ile birlikte 
kullanıldığında, içe gömülen duyguların ortaya 
çıkmasına sebep olur ve kişinin hissettiklerini 
açıklamasına yardım eder. Kolye, kolye ucu 

yada küpe olarak kullanılması durumunda, 
kişinin ruhsal olarak uyanık kalmasını sağlar. 
Kişinin duygularını kabullenmesini ve konuşkan 
olmasını sağlar. 

 

AZURİT 

Unsuru : Su, toprak. 
Çakra  : Üçüncü göz.  
Bedenler : -  
Amacı  : -  
Onaylaması : -  
Bedensel Etkileri: Uzun süreli araba yada 
bilgisayar kullanımı nedeniyle ortaya çıkan göz 
yorulmalarına karşı faydalıdır. Sırt üstü yatarak 
gözlerinizin üzerine iki azurit taşı yerleştirin. 
Yarım saat içerisinde etkisini gösterecektir. Yine 
iki adet azurit taşıyla, adet dönemi sancılarınızı 
ya da yumurtalık sancılarını azaltabilirsiniz. 
Bunun için, taşları yumurtalıklarınızın üzerine 
yerleştirin. 

 
 Sevgi ERSOY’un “MUTFAK 

PENCEREMDEKİ HİNDİSTAN” Kitabı 
Okuyucu Yorumları 

Ali İbrahim Kontaytekin 
Karaman,  18 Haziran 2007, Pazartesi 21:52 
Geçen hafta Bombaydan bir iş seyahati için 
dönmüştüm.. Can sıkıcı ve yağmurlu bir günde, 
çamur kaplı bir İstanbul sokağına bakan bir 
kitapçı vitrininde gördüm kitabı..sırf Hindistan 
yazıyor diye almıştım ve o günün akşamı 
bitiriverdim bir solukta. Şükretmenin bilge 
zarafetini buldum. Hayatın içinden marjinal bir 
bakış, yazarı gönülden tebrik ediyorum… 
Ipek Saydam 
Yurt Dışı, 04 Haziran 2007, Pazartesi 19:00 
Ben Amerika da yasıyorum, bu kitabi annem 
bana Şubat ayındaki ziyareti sırasında getirmişti. 
O zamandan beri bas ucumdan hiç ayrılmadı. 
Öğretici, düşündürücü ve çok çok değerli bir 
kitap. Kesinlikle bir defa okuma ile bitmeyen, her 
okuyuşta yeni bir şeyler öğrendiğim, sürekli bilgi 
akan bir kitap. Devamını sabırsızlıkla 
bekliyorum. Sayın Sevgi Ersoy a bizlere böyle 
bir kitabi sunduğu için çok teşekkür ediyorum… 
 REİKİ HUZUR VADİSİ Hakkında 

Yorumlar… 
Yaşamış olduğum güzel iki güne teşekkür 
ediyorum. İki gün önce girdiğim bu kapıdan 
başka biri olarak dönüyorum ve biliyorum ki artık 
bugünüm dünden, yarınım bugünden güzel 
olacak. Tekrar görüşmek üzere…  Sevgi 
Anlatılmaz, yaşanır… Çok klasik bir tanım 
olmasına rağmen bu Cennet’e uyan tek cümle 
bu olsa gerek. Emeği geçen herkese sonsuz 
teşekkürler…  Kübra 
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 Muhteşem bir huzur… Olağanüstü doğa… 

İnsan burada ne kadar az şey bildiğinin farkına 
varıyor. Gelişmek, ilerlemek için ne kadar çok 
okumalı, araştırmalı, öğrenmeliyiz. Burada bana 

verilen tüm bilgilere şükürler olsun. Herkese, 
bize burada muhteşem bir mekân yaratarak 
gelişmemizde yardımcı oldukları için 
teşekkürler…Serpil

 
----------------------------------------- REİKİ ve QUAN YIN KÖŞEMİZ ------------------------------------------
 REİKİ 1 

Seminer 01.10.07 Pazartesi  Saat 13:00–18:00  
Eğitim    02.10.07 Salı            Saat 14:00–17:00 
 REİKİ 2 

Seminer 01.10.07 Pazartesi  Saat 13:00–18:00  
Eğitim    02.10.07 Salı            Saat 14:00–17:00 
 
 REİKİ 3 

Seminer 01.10.07 Pazartesi  Saat 13:00–18:00  
Eğitim    02.10.07 Salı            Saat 14:00–17:00 

Not: Kesin kayıt yaptırılması rica olunur ! 

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

 
Vakfımız Reiki Huzur Vadisindeki etkinliklerine 15.09.2007 tarihi itibariyle ara vermiş olup, 

İstanbul içi yeni sezon etkinlikleri 01.11.2007 tarihinde başlayacaktır… 
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