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

RUHUN BEDENE BAĞLANIŞI ve DOĞUM... 
(2) 

Biliyoruz ki, enkarnasyon, maddi 
âlemlerde tatbikat yapmak içindir... Varlıklar bu 
gereği, bilgileri ve ruhsal seviyeleri ölçüsünde 
yerine getirirler... Yani bazı varlıklar, Dünya’da 
bir beden sahibi olmayı ve bununla ilgili 
etkinlikleri bilerek ve isteyerek yaparlar... 
Bazıları da şu veya bu nedenle isteksizdirler... 
Bu gibilerin doğumlarının sağlanması için kendi 
iradeleri dışındaki faktörler etkili olur... Yani 
kendileri doğmaya istekli olmasa bile daha güçlü 
iradeler doğumun gerçekleştirilmesi için 
harekete geçerler... Bu harekete geçiş, onu ikna 
etme şeklinde olmaktadır… Çünkü o varlığın 
yaşayarak elde edeceği bilgiler vardır... 

Bu konuyla ilgili olarak, Dr. Helen 
Wambach’ın ele aldığı bir grup süjeden % 81’i 
doğmayı seçtiklerini belirtmelerine karşılık, 
%19’u, aksine, seçim işinde iradelerinin katkısı 
olmadığını söylemişlerdir... Konuyla ilgili bazı 
örnekler aktaralım: 

“Geçmiş hayatta başlamış olduğum 
vazifeyi sürdürmek ve iyileştirmek 
zorundayım... Tekrar doğmayı sabırsızlıkla 
bekliyordum...” 

“Bana öğüt veren dört varlık etrafımı 
çevirmişti... Bu hayatı yaşamak istiyordum... 
Bunun, benim için önemli bir devre olduğunu 
hissediyordum, zira öğüt verenlerim bu 
devreyi yaşamam üzerinde ısrar 
ediyorlardı...” 

“Doğmayı istemiyordum, ama rehber, 
insanlığın gerçekleri daha saf görmelerine 
yardım edebileceğimi söyleyerek beni ikna 
etti... Bu adam, sanıyorum beyaz sakallıydı 
ve baston taşıyordu... Bir tür ruhani 
rehberdi...” 

“Birisi bana, geri dönmenin zamanıdır 
diyerek ısrar ediyordu... Bir başka hayat 
yaşamak istemiyordum... Bulut üzerinde çok 
iyiydim çünkü... Ama ses, tecrübe geçirmeye 
ihtiyacım olduğunu söylüyordu...” 

Gerek doğumu kendiliklerinden seçenler, 
gerekse seçmeyenler, yeni bir hayatın 
seçiminde kendilerine başkalarının yardım 
ettiğini belirtmişlerdir... Bu yardımcı öğüt 
verenlerin bir kısmının, doğumlarından önce 
ölmüş olan büyük anne-babalar, bir kısmının da 
bu hayatını kendileriyle paylaşanlar olduğu 
ortaya çıkmıştır... 

Dr. Wambach’ın çalışmalarında, süjelerin 
%87’si şimdiki hayatlarına iştirak eden kişileri 
evvelce de tanımış olduklarını ifade etmişlerdi... 
Bu hayattaki yakınları, geçmiş hayattaki dostları 
ya da anne, kız veya erkek kardeş 
çocuklarıydı... 

Spatyomda ölmeye Dünya’da doğmaya 
hazırlanan varlık, artık kendisini spatyoma 
yabancı, Dünya’ya daha yakın hissetmeye 
başlar... Şuur projektörünü spatyomdan 
Dünya’ya çevirmiştir... 

Doğacak varlık, artık fizik Dünya’da 
geçerli tabiat ve fizik kanunlarına bağlıdır... 
Kullanacağı bedenin, annesinin karnında belli bir 
süre içinde gelişmesini beklemek zorundadır... 

Dr. H. Wambach’ın denemelerinde, 
süjelerin %89’u gebeliğin 6. ayından önce 
ceninle bağlantı kuramadıklarını belirtmişlerdir... 
Gerek bu dönemde, gerekse daha sonraları, 
hatta doğum sırasında bağlantı kuranların da, bu 
bağlantılarının kesin olmadıklarını, gelişmekte 
olan cenine “zaman zaman giriş–çıkışların” söz 
konusu olduğunu belirtmişlerdir... Artık bu 
dönemden sonra cenin, annenin hemen hemen 
tüm heyecansal durumlarından etkilenmeye 
başlar... 
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 Gözlem ve deneyler, ruhun bedene 

bağlanışının, ceninin oluşmasından doğum 
anına kadar zaman içerisinde mümkün olduğunu 
göstermiştir... Kabul edilebilecek bir genelleme 
yapılacak olursa, ruhun bedene müessir olma 
zamanı 3. ya da 4. aydır… 

 

İçimdeki Rabbimin Işığı, içinizdeki Rabbimin 
Işığını selamlıyor… 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 
Nurettin ERSOY 

---------------------------------------------------------- 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) 

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

olduğunun, aynı zamanda da kılavuz, 
hızlandırıcı da olduğunun; gelişim 
süratimizi 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) 

mailto:merkez@mbavakfi.org.tr�


 
 

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 

3 

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999 
 ----------------------------------------------- ŞUURDA UYANIŞ (23)------------------------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
“Geçmişin pusu, geleceğin parıltısı ve 

bugünün hakikati…” diyen bir tebligat ifadesini 
paylaşacağız…  

Dünün pusu, geleceğin parıltısı, bugünün 
hakikati… Bu durum, Dünya beşeri olarak bizlerin 
Zaman Enerjisine muhatap olduğumuz tarzdır... 

“Bugüne ne pus, ne de pırıltı 
bulaştırılmamalıdır… Bugün yalın ve net 
olmalıdır… Ceht, gün içinde cereyan etmeli ve 
günü kaplamalıdır… Dün bulandırır, yarın ise 
riya katar… Bugün en canlı en yaşayandır... 
Yaşanan her gün tek ve sizindir… 
Bulunduğunuz plan, Dünü, Bugünü ve Yarını 
olan bir zaman dilimidir…” 

Yani fizik ötesi âleme ait ve sadece anı 
ifade eden Yaradan Enerji (Zaman Enerjisi), 
aslında tek bir zaman dilimi olarak yeryüzüne an 
içerisinde kendini yönlendirdiğinde, Dün-Bugün-
Yarın şeklinde veya Geçmiş-Şimdi-Gelecek 
şeklinde kendini yayarak binlerce yıldır 
yaşadığımız illüzyonları bize sunmaktadır… 

“Bugün; bütün varidat bir gün 
içindedir…” 

Günü an olarak anlayın lütfen, dünü 
geçmiş, yarını gelecek anlayın… Bütün varidat 
bir gün içindedir yani an içindedir… 

“Sizler onu mümkün olduğunca 
yaymak hevesindesiniz…” 

Rehavet kusuru… Çünkü sunulan bir 
imkân var, bir illüzyon ortamı var ve biz kendimizi 
teslim etmişiz… Hiç demiyoruz ki; ‘Ya bu nasıl 
oluyor, nasıl ediyor?’ Mesela lazerle bir oyun 
yapmışlar diyelim, birtakım hareketler, biz de 
dalmış gitmişiz… Ben yaparım onu bilhassa 
kendimi bırakırım, birtakım girdaplar… Kendimi 
bırakırım ki onun içinde bir illüzyon yaşayayım 
diye… Hiç yaşadınız mı lazer oyunlarıyla? İnsana 
çok etkili haletler yaşatır o… Sizi alır götürür… 
Kontrolü bıraktığınız anda bunu yaşarsınız… 
Kontrole tekrar döndüğünüzde onun nasıl bir 
illüzyon olduğunu, dumanın aslında lazerle 
yapılan birtakım kandırmacalar olduğunu hemen 
kavrayabilirsiniz… Ayağınız o zaman yere 
basar… Eğer hevesli olarak kendinizi 
bırakırsanız, rüya âlemine dalabilirsiniz… Hepsi 
illüzyon… 

“Sizler onu mümkün olduğunca 
yaymak hevesindesiniz… Sizin plan 
şuurunuzla çeşitlemekte ve sınıflara 
bölmektesiniz… Giderek zayıflayan tesiri o 
ölçüde algılamakta da güçlük 
çekmektesiniz… Olayların ...................... 

Şimdi bizler, dün-geçmiş, bugün-şimdi-an 
ve yarın-gelecek şimdide toplamada beceri 
gösteremeyen varlıklarız… Bu üçlü hal bize 
korkular, endişeler, telaşlar, neticeye bağlamak, 
umut kırıklıkları sunuyor… Yani olması gereken 
ülküleri sunuyor… İşte Dünya beşeriyetinin 
yaşamını alt üst eden, içinden çıkılmaz hale 
sokan haletler... Bütün bunları yapan bu 
üçlüdür... Bugün öğle civarında ben çalışırken bir 
hal yaşadım, onu sizlerle paylaşmak istiyorum… 

Saat 15.00’de burada bir randevum 
vardı… Ve saat 12.00’de eve geldim, masanın 
başına oturdum, bilgisayarda bir çalışma 
yapıyorum… Saat on iki kere vurdu ve ben saatin 
on iki olduğunu anladım, 14.30’da çıkarsam, 
15.00’de buraya yetişeceğimi, daha iki buçuk 
saatlik bir zamanım olduğunu düşündüm ve 
bilgisayardaki çalışmama tam bir 
konsantrasyonla, büyük bir dikkatle devam 
ettim… Ve eşimin sesiyle kendime geldim, dedi ki 
“Ben de çıkacağım, birlikte çıkalım, hazırlan…” 
Ben kafamı kaldırıp saate bir baktığımda 
14.30’du… 12.00’den 14.30’a kadar zamanın 
asla farkında değildim ve yaşamadım… Ve o 
süre benim için bir uçurduğum zaman… Şimdi 
zaman konsantrasyonu meselesine gireceğiz 
bunu dakik bir örnek, prototip olarak veriyorum… 
Biz bunu bilerek veya bilmeyerek hep yaparız… 
Buna zaman konsantrasyonu deniyor… Zamanı 
uçurmak… Tebligattaki ifadesi de öyle, “zamanı 
uçurmak…” ve o arada saat 15.00’i çalmış, 
14.00’ü çalmış, ben hiçbir şey duymadım… 12.00 
ile 14.30 arasının nasıl geçtiği hakkında hiçbir 
fikrim yok… Sanki bir insanı uyutun, sonra 
uyanıyor, ‘Aaa 14.30 olmuş, ne kadar da çabuk 
geçmiş’ gibi ben uyanıkken bunu yaşadım… 

Burada zaman konsantrasyonu diye bir 
mevzuu anlatmaya çalışıyorum… Şimdi bizler, 
zamanı hep bu üçlü konsantrasyon içerisinde 
yaşarken çok ciddi bir zaman enerjisinin 
basıncını hissederiz… Hatta bunların hepsine 
birden belki de zamanın basıncı diyeceğiz… 
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 Zaten zaman enerjisini fizik ötesi âlemden 

bu âleme girerken bunu sergilemesi, bize süreci 
yaşatması, bilhassa basınç etkisi yapsın diye… 
Bu basınç etkisidir ki, bizim yeryüzü tatbikat 
sahasındaki gelişimimizi temin eder… Çünkü 
gelişmek için gerilmek ihtiyacı vardır… Germek 
ve gerilmek bizim en büyük ihtiyacımızdır gelişim 
adına… Eğer biz gerilmezsek, bu arada germek 
de bunun içinde, gelişmemiz mümkün değildir… 
Tabii gerilmeyi katiyetle negatif anlamda 
anlamamak lazımdır... Sevgi, mutluluk, neşe de 
bir gerilmektir... Sevgisizlik de gerilmektir… Bize 
her türlü duygu seviyesinde yaşatılan halet bir 
gerilimi ifade eder… Buna halet deriz… Onun için 
Kuran’da der ki; “Biz sizi halden hale sokarız…” 
Bir mekanizmanın ifadesidir bu… Yani 
mekanizma kendisini biz diye ifade ediyor… “Biz 
sizi halden hale sokarız…” Halet iyice 
yaşanmadan varlık bir bilgiyle haşir neşir olup da 
ona sahip olamaz… Ve hatta halet yaşanmadan 
gelişme olmaz… 

Şimdi bizler, geçmişin puslu hatıraları yani 
buradaki ifadesiyle dünün pusu, geçmişin puslu 
hatıraları yani bu beşeri beynimizde 
saklayabildiğimiz kadarıyla, az silinen veya çok 
silinen hatıraları ile geleceğin pırıltılı hülyaları 
arasında gidip gelirken, şu noktayı daima ihmal 
etmekteyiz… En büyük engelimiz bu… Zihnimiz 
böylesine bir prosese uygun olarak 
yapıldığından, daima geçmişin hatıralarıyla 
geleceğin pırıltılı hayalleri arasında gider geliriz… 

Her an üzerimize bir tesir gelmektedir… O 
an’ın içerisinde hangi tesiri alırsak alalım, bu bir 
göz göze gelme olur, el sıkışma olur, selamlaşma 
olur veyahut da hiçbir şey gelmeyip sadece siz 
onu görebilirsiniz… Bu bir görüntüdür, size bir 
tesir iletir… Tesiri algılayan varlık, tesirle temas 
ettiği anda, zihni, geçmişin hatıraları ile geleceğin 
hayalleri arasında gezintiye başlar… 

Yolda yürüyorsunuz, bir insan gördünüz, 
o size beş duyusuyla bir tesir iletmese de, 
görüntüsel olarak, yansıyan bir ışığın tesiri olarak 
size gelmesine sebep oldu ve siz onu şeklen, 
rengiyle, fiziğiyle, hareketleriyle gördünüz… O 
sizi görmemiş olabilir… O bir tesir yumağıdır… 
Siz onu algıladığınız anda onu derhal şimdideki 
etkisini almak yerine yani o anı doyasıya 
yaşamak yerine hemen geçmişteki bir hatıranıza 
seyahat etmenize sebep olduğunu fark etmeniz 
lazım… Hemen dersiniz ki ‘Ya şu adam kime 

benziyordu..? Geçen sene bir arkadaşım vardı, 
adı Ahmet idi, ona benziyor, bana şunu yapmıştı, 
ne adamdı be!’ dediğiniz anda tesir gitti… 
Ayağınıza kadar gelmiş ve size belki de çok 
kozmik mesajlar iletecek olan bu tesir siz iki yıl, 
bir yıl hatıranızı eşelemeye, canlandırmaya 
çalışırken tesiri kaçırdınız… Şimdi bu, bir ışığın 
yansıması olarak size gelmiş bir etkiydi… 

İkinci şekil, göz göze gelme şeklidir… Çok 
daha derin içeriği olan mesaj geldi… ‘Ben bu 
bakışları tanıyorum, geçen sene böyle bir adam 
vardı, bana aynen böyle bakmıştı, sonunda ne 
biçim kazık attı bana’ dediğinizde, önyargı, 
geçmişten getirdiğiniz puslu hatıralar, o an size 
verilen mesajın kaynağını ona benzeştirerek telef 
etmenize sebep olur… Ya da hadi geçmişe 
gitmedik ya da baktığınız anda ‘Ya ben bundan 
ileride yararlanabilir miyim? İşimde kullanabilir 
miyim?’ vs. geleceğin pırıltılı hülyalarıyla yine o 
bakışın, o an size vereceği mesajı yine 
kaçırırsınız… Hayatımız böyle telef oluyor… 

Geçmiş ve gelecek illüzyonu kadar bize 
zarar veren hiçbir kozmik olgu yoktur… Zaman 
enerjisinin bize oynadığı en büyük Rabbani 
oyundur bu… Önyargı, hüküm verme, 
hükmetmek… Çin kökenli bir kitap elime geçti, 
çok spiritüel, çok yüksek düzeyli amaçla yazılmış 
bir kitap, şöyle bir ifade var; 

‘İnsanlara hükmedebilmeniz için onlara 
bilgiyle yaklaşmanız lazım…’ 

Yani burada en olmadık, en olmaması 
gereken hükmetmek gibi bir neticeyi elde etmek 
için bilginin nasıl kullanılacağını ifade ediyor… 
Tabii böyle bir şey olmaması gereken bir haldir… 
Hükmetmeyiniz, hüküm vermeyiniz, 
yargılamayınız, önyargılı hele hiç olmayınız… 

Oysaki varlığın, esas Yaradan ile bağı an 
içerisindedir... Bütün varidat bir gün içerisindedir 
yani an içerisinde… Şimdi anı dünden, yarından 
tefrik etmek çok önemli bir husustur... An deyince 
hemen yine o alışılmış, üşengeç tavrıyla an, 
saniye anlaşılmamalıdır... 

An nedir? Dün dedik, şimdi dedik, yarın 
dedik… Bugün andır… Geçen sene, gelecek 
sene, bu sene. An bu sene midir? Geçen asır, 
şimdiki asır, gelecek asırda an, bu asır mıdır? Bir 
saniye önce, bu saniye ve bir saniye sonrada an 
nedir..?  (Devam.Edecek)
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 -------------------------- KENDİNİ BİLME – KENDİNİ TANIMA HAKKINDA (53) -------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Hepsini bir hayat içerisinde zaman 

zaman deneyimler... Yani düştüğü negatif, tutum 
özelliğinin negatifleri bunları yaşatıyor... Çok 
önemli... 

Mesela bunun doymazlığına düşüp 
kendini yıkmanın negatifinde intihar edenler 
var... Tabii bunun doymazlığından bunun 
pozitifine fedakârlığa geçmek lazım bence... 

Diğerkâmlık, cesaretle atılma bütün 
bunlar mutat hayat içerisinde hakikaten 
erdemlilik vasfında olan pozitiflerdir... Fedakârlık 
çok iyi bir şey değil mi? Çok iyi bir şey... 

Yani dünyasal mutat hayat dediğimiz 
entelektüel hayatın erdemlilikleri... Yani 
dışarıdaki insana göre, bu beğenmediğimiz ana 
özelliklerin hepsini negatif kabul edip ana 
özelliklerin pozitifleri hepsi erdemlilik 
vasfındadır... Bir insan fedakârsa helal olsun... 
Bir insan buradaki gibi alçakgönüllüyse helal 
olsun... Gurur duyuyorsa olabilir duysun... Bir 
öncekinde iştahlı yani arzulu, istekliyse fakat 
dengeliyse çok iyi ama bizim için bunların hepsi 
negatiftir... Negatif olduğu için de hepsinden 
kurtulma gereği vardır... 

Şimdi diyeceksiniz ki ‘peki kendine değer 
vermeme ana özelliğini seçmiş dolayısıyla da 
sahte kişilikleri olduğundan dolayı seçmiş, 
dolayısıyla da enerjisizlikten seçmiş, 
korkularından seçmiş bir insanın pozitifte 
alçakgönüllü olması kötü bir şey mi?’ 

İşte alçakgönüllülük, alçakgönüllülük 
şovu altında sergilenen kişilik özelliği, aslında 
kendine değer vermeme marazi durumun 
kılıflanmış halidir... Yani genelde alçakgönüllü 
olduğunu üstüne basa basa lanse eden, belirgin 
bir şekilde çevresine onu hissettiren insanlar, 
aslında kendine değer vermeme marazi 
durumun meşrulaştırılmış halini ortaya koyuyor... 
Yani şöyle; düşünün ki alçakgönüllülük tasvirini 
yapıyor bir insan ‘işte elimizden gelenini 
yapıyoruz, ne yapalım, elimizden de bu kadar 
geliyor işte, biz yine de yaparız vs.’ havasına 
giren bir insan alçakgönüllülük empoze etmeye 
çalışıyor... Zorla... Kimsenin bir şey hissetmesini 
bekleyemez o... Mutlaka kendini o maske, kisve 
altına sokacaktır, bu ihtiyaçtandır, takdir 

beklemektedir, daha doğrusu, enerji 
beklemektedir... 

Ana özelliklerin tespiti ve onların yok 
edilmesi gerçekleşmediği sürece asıl kişilik 
özelliklerimize varamayız... Bunların hepsi onları 
örtendir, onları kisveleyen veya maskeleyendir... 
Örttüğü için arkasında ne var bilemezsiniz... 
Çapraz mı, değil mi? Yani düşünün sizin 
önünüzde bir perde var, şimdi bu perde sizin şu 
varlığınızın birebiri gibi konuşulamaz... Perdenin 
kaldırılması lazım ki sizi görelim... Onun için 
bunu kişilik özellikleriyle eşleştirmeyelim... 
Bunların hepsi sahte kişiliklerin getirdikleri 
olduğu için asıl kişiliklerle bunlar asla bağ 
kurularak tespit edilemez... Yani mademki bunlar 
benim sahte kişiliklerimin unsurlarıdır, sahte 
kişiliklerimden dolayı mevcutturlar, asıl 
kişiliklerimle bunların bağını kuramam ben... 
Bunların tamamen ortadan kaldırılması lazım ki 
asıl kişilikleri bulma şansımız olsun... 

Kendine değer vermemek, kompleksli 
varlık tipidir... Kendini aşağılatan, aşağılık 
kompleksi olan, sürekli özür dileyendir bu... Her 
zaman ‘özür dilerim bir aptallık yaptım, çok 
cahilim, kusuruma bakmayın’ deyip hep böyle 
alçakgönüllülük intibaı, aslında alçakgönüllülük 
de bizlerin, toplumun bir yanılgısıdır... Aslında 
toplum içerisinde tezahür ettirilen şekilde 
değildir... Sürekli sizden özür dileyen ve 
dolayısıyla da sürekli kendinin bir aptal 
olduğunu, yetersiz olduğunu, bu hatayı hep 
işlediğini, kendini asla affedemeyeceğini 
söyleyen bir insana biz alçakgönüllü insan 
olarak hemen teşhis koyarız... Yanlıştır... O 
insan alçakgönüllülük yanlış teşhisi koymamıza 
rağmen kendine değer vermeme aşağılık 
kompleksini örten bir haldedir... Ve bu varlığın 
alçakgönüllülüğü bakın nereden kaynaklanıyor? 
Kendini aşağılaması çevre tarafından 
düzeltilmeye çalışılır fakat usandırıcı olup 
çevreyi terk eder... Başkalarının kendisini 
eleştirmesi, yargılaması ve kendi hakkında 
istemediği bir hükmü vermeleri ihtimalini yok 
etmek için varlık bu ana özelliği kullanır... 

Onun için bu tür özellikteki varlığı 
gördüğünüzde onun nasıl bir korku taşıdığını, 
nasıl endişeler içerisinde olduğunu, nasıl psişik 
bir problem içerisinde olduğunu hemen anlayın... 
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 Ona karşı yine sevgimizi, şefkatimizi, 

hoşgörümüzü elimizden geldiği kadar orijinaline 
uygun, vurmadan, kırmadan sahtekârlığa 
düşmeden samimi bir şekilde vermemiz lazım... 
Onu rahatlattığınız sürece onun bu örtüyü 
kullanmasının gereği ortadan kalkar... Bu bir 
anda olmaz ama zaman içerisinde olur... Bu 
halde olan dostlarınızı çevrenizde lütfen teşhis 
ediniz... 

Mümkün olduğu kadar etrafa 
alçakgönüllülük kişilik özelliğini sergilerken 
‘Nasıl, niçin, hangi amaca hizmeten ben bunu 
kullanıyorum?’ sorusunu lütfen kendinize 
sorun... Yakalayın kendinizi... Yani bunu 
kullandığınız anda ki bir etkiye karşı, bir ilişkiye 
karşı ilk hareketiniz yakalanır, ondan sonrasını 
sakın kale almayın... Çünkü ondan sonra 
varlığınızın müdahalesi girer devreye... O 
yakaladığınız anda ‘ben bunu, onların benim 
üzerimdeki olumlu intibalarını oluşturmak için mi 
yapıyorum, eleştiriye asla tahammül 
edemeyeceğim için mi yapıyorum, korku mu 
var?’ gibi hemen kendinizi yakalıyorsunuz... 

‘O beni kırmadan, incitmeden ben 
kendimi değersiz hale sokayım’ çünkü ‘o beni 
eleştirir, benimle ilgili bir yargı oluşturursa benim 
değerimi o düşürürse ben mahvolurum’ 
diyorsunuz… Daha doğrusu siz 
mahvolmuyorsunuz, sahte kişiliğiniz 
mahvolacağını söylüyor size... Ve dolayısıyla 
onun sizi mahvetmesine müsaade etmeden siz 
mahvolmuşluk haline kendinizi 
düşürüyorsunuz… Kontrol sizde… Kendinizin ne 
kadar aşağılık olduğunu vs… Eleştiri ihtimallerini 
yok etmek... Bütün mesele bu... 

Sahte kişilik olduğu için hepsi aslında 
varlığa göre sunidir... Varlık bunu bilinçli olarak 
yapar mı? Yani aslında çok fazla bilinçli bir 
insanın bunu yapabileceğini zannetmiyorum... 
Eğer bilinçliyse zaten böyle bir şey yapmaz... 
Çünkü bilinçli günah işlenmez... Yani siz bilinçli 
olarak bilinçsizlik sahneleyemezsiniz... 

Varlıklar bunu genelde, bilinçsiz yani 
içgüdüsel bir tarzda kullanırlar... Fakat bu 
bilinçsizlik şu manadadır, bunun getirdiği 
rahatlığı da hissederler... O kadar da bilinçsiz 
değil ama o rahatlığı yani sahte kişiliklerin 
rahatlattığını, sahte kişiliklerin de kendi ile 
barışık hale geldiğini yaşar, dolayısıyla bunu 
kullanır varlık... Ama niçin kullandığını, marazi 

midir, şu mudur, değil midir bilemez... 
Dolayısıyla da bu varlık bu sahte kişiliğe hizmet 
eden örtünün altında asla kendini bilemez ve 
varlığını var edemez ve dolayısıyla da gelişimi 
tamamen durur... Kimdir, neyin nesidir bilinmez 
bu varlık... Mutlaka bunları aşmamız lazım... 

Yani siz öz değerinizi, öz güveninizi elde 
ederseniz, kimsenin sizi eleştirmesinin sizin için 
yıkıcı olmadığını, olamayacağını, o eleştirinin 
olumlu kısımlarını alabileceğini, olumsuzu 
duymayacağınızı, varlığınızın güçlü olduğunu 
hissederseniz yani özgüveni oluşturabilirseniz o 
ana özelliği kullanmanız ihtiyacı kalkar... 

Negatife düşen, zaten kendini 
aşağılıyor... Bu da maske şeklinde 
alçakgönüllülük... Alçakgönüllülük bir varlık 
tarafından hissettirilmez... Bir varlık bu tür 
erdemlilik gibi görünen alçakgönüllülük, 
diğerkâmlığı eğer özellikle lanse edip, empoze 
edip müsaade ediyorsa, bunların hepsi o varlığın 
marazi vasıflarıdır, ona ait değildir... 

Alçakgönüllülük, fedakârlık, özverililik vs. 
bunlar hissettirilmez hissedilir... Yani düşünün 
size ait bir unsuru birilerine hissettiriyorsunuz... 
Hayır... Yani gerçekten alçakgönüllü olan, 
alçakgönüllülüğünü anlatabilmek için özel bir 
çaba göstermez, ifade etmez... 

Öyle bir endişesi yoktur, o sadece 
yapar... Yaptığı ne iyidir, ne kötüdür onun için, 
ne takdire değer, ne takdirsizliğe değer, ne 
eleştiriye değer, hiçbir şey değildir, o yapar... 
Çünkü böyle bir varlık yaptığını gerçek kişilik 
özellikleriyle yapar, zaten enkarnasyonunun 
amacıdır, onun doğrultusu da odur... Ve 
dolayısıyla o varlığın korktuğu hiçbir şey yoktur... 
Demek ki bizim gerçek kişilik özelliklerimizi 
bulabilmemiz ki hepimizde farklıdır, beden 
yapımız her şeyimiz farklıdır, hepimiz kendimize 
ait kişilik özelliklerimizi bulduğumuz anda işte 
enkarnasyon randımanı orada, işte İnsan-ı 
kâmillik, her varlığa ait İnsan-ı kâmillik budur... 
Ve bu tamamen onları örten sahte kişiliklere ait 
özellik de, bunun negatifi-pozitifi fedakâr olan bir 
insan ama gerçekten yani özverili hizmette olan, 
kabullenmede, fedakârlık konusunda bir ifadeye 
ihtiyacı var mıdır? ‘Vallahi elimden geldiği kadar 
fedakârlık yapıyorum yani’ niçin diye 
sorduğunuzda ‘eee işte böyle geldik, böyle gitti’ 
ne fedakârlığı? Bir organa diyorsunuz ki ‘Ya sen 
ne kadar fedakârsın? Nasıl da vücudu 
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 besliyorsun’ başka ihtimal, yok ki... İşte 

fedakârlık, alçakgönüllülük, gurur duyma gibi 
hepsi zaten yapılanın, yapılması şeklindeyse 
sözle ifade edilmez o varlık tarafından... Gerçek 
vazifedar, vazifesi ne ise, yaptığı iş, hedefi ne 
ise, istikameti o hedefe doğru ise ve ona en 
uygun tutumu uygulamışsa eğer, o ne gurur 
duyar yaptığından, ne fedakârlık olarak ifade 
eder, ne alçakgönüllülük gibi bir şeydir onun 
için... Ondan başka bir şey olamayacağı için 
onun ne takdire, ne eleştiriye ihtiyacı vardır... 

Gerçek kişilik özelliklerini yakalayan 
insan bilumum sahte kişiliklerini kabul edemez... 

Sözünün hükmünde olan yani vicdan kanalı 
tamamen kontrolünde olan yani içindeki ses, 
özünden gelen ses, ne yap diyorsa zaten yaptığı 
odur... Dolayısıyla bu varlık içinden gelen sesi o 
kadar dominant çıkarttırır ki, o kadar belirgin 
hale getirmiştir ki dışarıdan yaptığına dair gelen 
eleştiri vs. tesirler o gelen sesin yanında çok flu 
kalır... İçindeki sesi dinlediği için onları pek kale 
almaz... Ama sıfır denecek olumsuz eleştirilere 
kulak verebilir... O, ‘Benim yaptığım işi daha iyi 
yapmama eleştiriler geliyor’ der ve bu zaten 
özünün yap dediğine, bir enkarnasyondaşına 
katkısıdır... (Devam edecek) 

 
 

 
---------------------------------------------------- ETKİNLİKLERİMİZ ------------------------------------------------
              
 ARAGONİT KURSU 17 ve 25 Mayıs 2008 

Aragonit kursumuz büyük bir hızla devam 
etmekte. Yoğun ilgiyle karşılaştığımız bu taşın 
mucizeleri her geçen gün daha da artmakta. 
Uyumlanan arkadaşlarımızın sayısı 400’ü 
buldu… Sayın hocamız Sevgi ERSOY bu taş ile 
ilgili bir kitap çıkarıyor. Çok yakında 
kitapçılardan edinebilirsiniz. Daha önce de 
belirttiğimiz gibi bu değerli taşın en büyük 
özelliği kullanabilmek için muhakkak ona 
uyumlanma meditasyonu yapma gerekliliğinin 
olması. Sizlerin de bildiği gibi daha önce hiçbir 
mineralde böyle bir gereklilik yaşamamıştık. 
Sözün kısası bu minerali alıp boynunuza 
takmanız yeterli değil. Muhakkak onun 
frekansına özel bir meditasyonla bağlanmanız 
gerekiyor. Her ay düzenli olarak kurslarımız 
devam etmekte. Yeter ki hangi tarihte aramıza 
katılacağınıza karar verin ve bizi arayarak ön 
kayıt yaptırın… Herkesi bekliyoruz.   

 
 

 

 ARAGONİT ÜST DÜZEY 

24 Mayıs 2008 

Bu kursa Aragonit taşı ile ileri seviye şifa 
teknikleri öğrenmek isteyen arkadaşlarımız 
katıldılar. Özellikle aile karması üzerinde 
durduğumuz bu kursta ayrıca ülkemiz ve 
yaşadığımız şehir İstanbul’un depreme karşı 
korunması için de şifa çalışması yaptık. Aragonit 
taşını, kapsamını genişleterek uygulamayı 
hedefliyorsanız bu kursun tekrarını kaçırmayın 
deriz… 

 PANDÜL KURSU 

06 Mayıs 2008 

Diğer bir adı da Sarkaç olan Pandül kullanımı 
aslında hiç de öyle kolay değil. Birçok insanın 
çok büyük yanılgıya düşerek uyumlanmadan 
kullandığı pandül çoğu zaman sizi aldatabilir. 
Sebebi de sizin düşüncelerinizin kontrolüne 
girmesi an meselesidir. Burada önemli olan onu 
düşüncelerimiz ve isteklerimizle etkilemeden 
doğru cevabı almanın yollarını bilmektir. İşte 
böylesine doğru bir ilişki içine girmek isteyen 
arkadaşlarımızı bir sonraki pandül kursumuza 
bekliyoruz. Bir sonraki kursumuz Reiki Huzur 
Vadisinde olacaktır, bekliyoruz… 

 REİKİ III İLERİ SEVİYE KURSU  
21 ve 28 Mayıs 2008 
İki ayrı tarihte yapılan bu eğitim çalışmamız Sn. 
Sevgi ERSOY rehberliğinde yapıldı. 29 kişinin 
katıldığı bu çalışmada Reiki enerjisi ile şifa 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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 çalışmalarının çok ileri seviyeden uygulanışı 

öğrenildi. Ayrıca Aragonit taşı ile de birleştirilen 
bu şifa dersinde Reiki’nin çok farklı bir yüzü ile 
tanıştık. Sevgi hocamıza bu ders için çok 
teşekkür ediyoruz.  

 MUCİZELER KURSU – CUMARTESİ 
KURSU 26 Nisan 2008 

Beşinci senesine giren bu kursumuzun öğrenci 
sayısı hiç azalmadı ama her geçen gün yeni 
öğrenciler eklendi. Çünkü adında da 
anlayacağınız gibi tam bir mucizeler santrali bu 
kurs. Her an’ı ölüm ve yeniden doğuştur. O 
kısacık süre içerisinde kim bilir kaç kere ölüp 
tekrar doğuyor ve dev adımlarla gelişim 
yolculuğumuza devam ediyoruz…   

 REİKİ BOLLUK VE BEREKET 
UYUMLAMASI 20 Mayıs 2008 

Reiki enerjisini hayatınızın her alanında gerek 
bilgide, gerek sevgide, gerekse maddi bolluk 
olarak deneyimlemek ve hayatınızın en küçük 
alanlarına kadar yaşamak istiyorsanız bu üç 
sembolü öğrenmeniz gerekiyor. Bununla 
beraber tüm bunları sembolize eden Ganesha 
ile de tanışacaksınız. Uzak doğuda oldukça 
tanınan bu sembolün derinliklerine indikçe 
hayatınızın aslında ne kadar değerli olduğunu 
anlayacaksınız. Bu öğretiyi daha yakından 
tanımak için Temmuz-Ağustos veya Eylül 
aylarından birinde Reiki Huzur Vadimize gelerek 
uyumlanabilirsiniz. 

 QUAN YİN KURSU 
Aylardır devam eden bu kursumuz her ders 
biraz daha renk değiştiriyor. Gittikçe mayalanan 
enerji kursa katılanları çok farklı yönlere 
çekmeye başladı. Mesela Mu İmparatorluğu 

gibi… Artık bu sezon sonuna kadar yeni 
katılımın olamayacağı bu derslere devamlılık 
zorunluluğu da geldi. Ama eğer sadece Quan 
Yin meditasyonu yapmak isterseniz dersin 
sonunda bunu gerçekleştiriyoruz. Nitekim birçok 
arkadaşımız sadece bu meditasyonlara 
katılıyorlar. Böylece en azından evde 
yapamıyorsanız da haftada bir kere burada bu 
meditasyonla enerji alanlarınızı aktive etmiş 
olursunuz. Bu çalışmamız Haziran ayının ikinci 
haftasında ne yazık ki son buluyor… 

 KIZILDERİLİ ÇALIŞMASI  
10 ve 31 Mayıs 2008 
Yoğun istek üzerine bu ay iki defa düzenlemek 
durumunda kaldığımız bu teknik oldukça etkili bir 
çalışma. Hayatınızdaki tıkanıklıkları açmak, 
düğümleri çözmek üzere bu tekniği 
uygulayabilirsiniz. Aslı tamamen Kızılderili bir 
çalışma olan bu teknik tabii ki birazcık 
günümüze uyarlanmış durumda ama gücünden 
hiçbir şey kaybetmeden. Bu tekniği Reiki Huzur 
Vadimize geldiğinizde de öğrenebilirsiniz,  
bekliyoruz… 

 CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ 
PERŞEMBE MEDİTASYONLARI 
Her ayın 1. 2. ve 4 perşembesi saat 19.30’da 
başlayan meditasyonlarımız ne yazık ki bu ay 
son buldu... Hayatınızı ve bedeninizi Reiki 
enerjisinin şifasına açmak istiyorsanız veya 
enerji kanallarınızı tekrar aktive etmek 
istiyorsanız sizleri bu meditasyonlara bekliyoruz. 
Ekim ayında tekrar başlayacağımız bu 
çalışmanın henüz nerede yapılacağı tam kesinlik 
kazanmadı. Bu yüzden lütfen Eylül ayının ikinci 
haftasından itibaren bizi arayarak nerede 
olacağını öğreniniz… 

----------------------------------------- REİKİ ve QUAN YIN KÖŞEMİZ ------------------------------------------
 REİKİ I. DERECE İNİSİYASYONLARI 
07 Mayıs 2008 
Bu ay Reiki ailemize 14 arkadaşımız katıldılar. 

 REİKİ II. DERECE İNİSİYASYONLARI 
03 Mayıs 2008 
Bu ay Reiki II. derece inisiyasyonu alan 
arkadaşlarımız 12 kişi. 

 ARAGONİT UYUMLAMASI 

17 ve 25 Mayıs 2008 

Bu ay 58 arkadaşımız kendilerini ve hayatlarını 
Aragonit taşının şifasına açtılar.  

 ARAGONİT ÜST DÜZEY UYUMLAMASI 
24 Mayıs 2008 
Bu ay Aragonit taşının üst düzey kullanımını 
öğrenen arkadaşlarımızın sayısı 20 kişi. 

 REİKİ BOLLUK VE BEREKET UYUMLAMASI 

20 Mayıs 2008 

mailto:merkez@mbavakfi.org.tr�
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uyumlanan arkadaşlarımızın sayısı 25 kişi.  

 PANDÜL KURSU 
06 Mayıs 2008 
Pandül ile nasıl çalışılacağının eğitimini alan 
arkadaşlarımızın sayısı 33 kişi.  

 KIZILDERİLİ ÇALIŞMASI 
10 ve 31 Mayıs 2008 
Bu şifa tekniğini hayatına geçiren 
arkadaşlarımızın sayısı 42 kişi. 

       

---------------------------------------------------- ETKİNLİKLERİMİZ ------------------------------------------------ 
Vakfımızın tüm etkinlik ve programlarını www.mbavakfi.org.tr web sitemizden detaylı olarak görebilirsiniz. 
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