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

Bu ay sizlerle, “ZAMANIN HAKİKATİ ve 
ZAMANI ENERJİ OLARAK HİSSEDEBİLMEK” 
hakkında paylaşımda bulunmak istedim… 

Hayat içerisinde sürekli kullandığımız 
Zaman sözcüğü ve Zaman kavramı acaba 
nedir..? “Zamanım yok deriz... Zamana ihtiyacım 
var deriz... Zaman yetmez deriz...Şimdi tam 
Zamanı veya Zamanı değil deriz...” Buna benzer 
şekillerde sürekli dile getirdiğimiz Zaman 
hakkındaki anlayışımız nedir...? Kullandığımız 
bu Zaman kavramı, acaba Zaman’ın Hakikatini 
mi ifade ediyor..? Yoksa ne olduğu hakkında 
hiçbir fikrimizin ve de bilgimizin olmadığı bir 
şeyin, birim miktarından veya ölçü birimlerinden 
mi söz ediyoruz...? 

Sevgili Dostlar..! Yaratılmış olan ne varsa 
dönüyor... Dönmeyen hiçbir şey yok... Makro 
kozmos, Astrofizik âlem dönüyor... Mikro 
kozmos, Atom âlemi dönüyor... Duran hiçbir şey 
yok... Dönüşünü bize belli etse de dönüyor, 
etmese de dönüyor... Kaotik dönüyor... Lineer 
dönüyor... Periyodik dönüyor... Girdaplar 
oluşuyor, geçişler oluşuyor... Vakumlar oluşuyor, 
itmeler oluşuyor... 

Dünya, kendi etrafında dönüyor, 
Güneş’in etrafında dönüyor... Ay, Dünya’nın 
etrafında dönüyor, Güneş’in etrafında dönüyor... 
Elektron, bir enerji sahası şeklinde, atom 
çekirdeğinin, protonun, nötronun etrafında 
dönüyor... Bilim bunları ölçüyor, beş duyusu ve 
onun güçlendirilmiş teknik imkânlarıyla... Salise, 
saniye, dakika, saat, gün, ay, yıl, asır, siklus vs. 
diyor... Quars kristalinin atom altı ritminden, 
Güneş sistemlerindeki yörünge dönüşlerinin 
ritimlerine kadar her imkânı beşeriyetin 
hizmetine sunuyor... İşte, ne olduğunu 
bilmediğimiz Zaman’ın ölçümleri bunlar... Bizler, 
bu ölçü birimlerine Zaman diyoruz... Oysa ki; 
Vakit demek en doğrusu... Ama ölçülen şey 

hakkında ne biliyoruz... Yani Zamanın Hakikati 
hakkında... 

Zaman Kozmik bir Enerjidir... Yaratan 
Enerji, Zaman Enerjisidir... Sahip olduğu 
yaratma kabiliyeti, yaratılmış olanın her 
zerresine nüfuz etme özelliğinden dolayı, 
kendisinde mevcuttur... Dolayısıyla, Zaman 
Enerjisini ihtiva etmeyen, hiçbir oluş, hiçbir varlık 
yoktur... Oluşların, oluşum haline gelebilmeleri 
için, mutlak surette bu enerjinin mevcudiyeti 
gerekmektedir... Zaman, sürekli yeni oluşumlar 
peşindedir... Var eden, şekil veren ve devamlı 
devam ettiren, sonsuzluk anlayışını ifade eden 
de bu enerjidir... Ruha ait olanın da aslı, Zaman 
Enerjisidir... Yaratan Enerji... 

Zaman Enerjisi yani Yaratan Enerji, “Her 
şeyin, birbirinin devamı olarak ve birbirinin 
özelliğini taşıyarak kendisinden sonrakini 
meydana getirirken, öncekileri ve sonrakileri 
de ifadeten orada bulunmasını temin eder...” 

Bizler, var edenin Zaman Enerjisi 
olduğunu bilerek meseleye bakarsak eğer, hiçbir 
şeyin Zaman Enerjisinden ayrı olmadığını ve 
kendimiz ile bütünleştiğini görürüz... Bizlerin 
varması gereken en ileri bilinç düzeyi, Zamanın 
Enerji olarak idrakidir... 

Önce, Zaman Enerjisi’nin varlığını iyice 
hissetmeye çalışmalıyız... Bu Enerjiyi bir körük 
gibi kullanabilmek mümkündür... Gerektiğinde 
sıkıştırıp, gerektiğinde açabilmek... Önce mantal 
olarak bunu hissetmemiz gerekir... “Zaman 
Enerjisi üzerinde mantal olarak sağlanan 
kontrol neticesinde, olayın bedensel açıdan 
da yaşanmaması için hiçbir sebep yoktur...” 
Zaten bu işlemin küçük bir bölümünü, yoğun 
zaman ile seyreltik zaman enerjileri arasında 
gidip gelerek, günlük hayatımızda fark etmeden 
gerçekleştirmekteyiz... 

Zaman Enerjisi, bizim hafıza 
ortamımızdır da... Kendisi bütün Kainat Bilgisini 
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 bünyesinde taşır... Yaradılışın ilk yayılımı onunla 

başlamış, toparlanma da onunla olacaktır... 
Hayat içerisinde de alacağımız en büyük yardım 
bu Enerjiden olacaktır... Eğer onun hakiki 
hüviyetini, mahiyetini fark edebilirsek... 

İşte böylesine bir Zaman Enerjisinin 
bizlerle teması yani beşer şuur alanlarımızla 
teması, çok yoğun ruhi katmanlardan süzülerek 
gerçekleşmektedir... Ve bulunduğumuz Dünya 
fizik kesafetindeki gidişatı ise; esas ana 
çerçeveye bağlı kalmak üzere, bizlerin gidişatına 
paralel bir tarz arz etmektedir... Zaman Enerjisi, 
şuur sahaları içerisindeki faaliyetinde, bizim 
algıladığımızdan daha değişik bir nizam takip 
eder... Yani esneticidir, açıcıdır, sevk edicidir... 
Şuurlu bir şekilde aldığı etkilere tepkiler verir ve 
etkileşimlere girer... Etkileşimleri, bildiğimiz 
tarzda sevk etme, esnetme ve açmaktır... 
Zaman Enerjisi, taleplere harfiyen en uygun 
tepkiyi verir... Eğer Zaman Enerjisinin mahiyeti 
hakkında bu doğrultuda tefekkürler yapabilirsek, 
çok büyük bilinç açıklıkları elde edebiliriz... 

Zaman Enerjisinin Dünya fizik alanı ile 
birlikteliği; bir üst boyuttan bir alt boyuta 
Burulma tarzındaki geçişler şeklindedir... Zira 
Dünya madde âleminin tatbikat sahalarının 
zeminleri bu tarza uygundur... Dünya tatbikat 
sahasının icabı bu husus, fizik planın dualite 
imkânını oluşturmaktadır... 

“Burulan Zaman Enerjisi, illüzyonun 
baş müsebbibidir...” 

Zaman Enerjisinin de vazifesi, bir basınç 
tesiri yaratabilmektir... Enerji, üzerimize daima 
bir basınçla gelmektedir... Geçmiş (dün), Şimdi 
(an), Gelecek (yarın) dediğimiz bu üç birbirini 
takip eden durum içerisinde, daimi bir şekilde bu 
üçlü basıncı hissetmekteyiz... Bulunduğumuz 
Dünya fizik planı, Dün’ü (geçmiş), Bugün’ü 
(şimdi) ve Yarın’ı (gelecek) olan bir zaman 
dilimidir... Dün’ün pusu (geçmiş hatıralar), 
Bugün’ün hakikati (şimdi / an) ve Yarın’ın 
pırıltısı (gelecek hayaller)... 

“Bugün’e ne pus, ne de pırıltı 
bulaştırılmamalıdır...” Bugün, yalın ve net 
olmalıdır... Dün yani geçmişteki puslu 
hatıralarımız, bugün’ü yani şimdi’yi (an) 
bulandırır... Yarın yani geleceğin pırıltılı 
hayalleri, şimdi’ye (an) riya katar... Bugün yani 
şimdi (an), en canlı, en yaşayandır... Yaşanan 
her gün yani şimdi (an) tek ve bizimdir... Orada 

farkındalık, orada yaradanla irtibat, orada idrak 
ve şuur vardır... Bütün varidat an içindedir, 
kılavuzumuz o an’da mevcuttur... Varlığın 
yaradan ile ilişkisi an içerisindedir... Oysa ki; 
bizler, o’nu yaymak hevesindeyiz... Fizik plan 
şuurumuzla çeşitlemekte ve sınıflara 
bölmekteyiz... 

Zihnimiz geçmişteki bir hatıramızla 
meşgul ise; nasıl şimdinin (an) farkında 
olabiliriz..? Zihnimiz geleceğin pırıltılı hayalleri ile 
meşgul ise; nasıl şimdiyi (an) anlayabiliriz..? 
Nasıl doğru ilişki kurabiliriz...? Nasıl birbirimizi 
doğru anlayabiliriz..? İlişkilerimizi bulandıran ve 
onlara riya katan, geçmiş ve gelecekle ilişkili 
zihni faaliyetlerimizdir... 

An, daima kendini ileriye doğru 
yönlendiren bir imajinasyon merkezidir... 
Hareket, bu merkezden kaynaklanarak hiç 
durmadan ilerler... An, Zaman’ın Enerji olarak 
hissedildiği bir farkındalık halidir... An, bir salise 
olabildiği gibi, saat olur, gün olur, yıl olur, bir 
ömür olur... An, siklus dahi olabilir… 

Geçmiş’te olmuş olanı affetmemiz ve 
idrak etmemiz; şimdi’de olmakta olanı fark 
etmemiz ve gelecek’te olacak olana teslim 
olmamız şarttır... 

Olmuş olanın idraki, olmakta olanın 
farkındalığı ve olacak olanın teslimiyetiyle her 
şey kabulümüz... 

Tüm Zaman’ınız An’a dönüşsün... 
Sevginiz, önce kendi üzerinizden, sonra 
çevrenizdekilerin üzerinden hiç eksilmesin... 

 

 

Işığımızın Bilgi;  Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

 
 

Vakıf Başkanı 
Nurettin ERSOY 
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 ---------------------------------------------------------- DİYOR Kİ ; ---------------------------------------------------- 

 

 Kıyam etmek; elimizin altında her an 
mevcut olan imkânlara bağlı olarak 
yapmakta olduğumuz hâl ve harekâtın, 
sistem ağlarının sunmuş olduğu imkânlar 
ölçüsünde yürümekte olduğunun bilincine 
varmaktır… (MYP/C:066) 

*** 
 Kıyam etmek; fizik planın detaylarının 

önem arz etmediğinin, önemli olanın ana 
prensiplere verilen ehemmiyet olduğunu 
bilmemiz gerektiğinin; * detayların, 
tamamen, sistem içerisinde gösterilen 
çabalardan ibaret olduğunun ve sadece 
bizlerin istekleri doğrultusunda yön alır 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:066) 

*** 
 Kıyam etmek; bizlerin, genel olarak 

hadisatın içerisine bi’haber bir şekilde 
dalmakta olduğumuzun; * daldığımız 
hadisatın bizlere hazırlamış olduğundan 
ziyade, burada kendi hazırlayacaklarımızın 
önem arz etmekte olduğunun; * kara 
bulutları indireceğimiz gibi, pırıl pırıl ışığa 
da kavuşabilir olduğumuzun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:066) 

*** 
 Kıyam etmek; planımız içerisinde cereyan 

eden hadisatın gidişatının bizlere ait bir 
hususu teşkil etmekte olduğunun; * 
geçitleri tutmadığımız takdirde, bizlere 
uzanan yardımlara ancak o şekilde nail 
olabileceğimizin; * aksi taktirde, peş peşe 
yaratılan eprövlerin bizleri ziyadesiyle 
zorlamasına şahit olabileceğimizin 
bilincine varmaktır…(MYP/C:066) 

*** 
 Kıyam etmek; fertlerin yaratmış olduğu 

maniaların, ancak yine fertler tarafından 
kaldırılabileceğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:066) 

*** 
 
 

 
 Kıyam etmek; bizlerin, bu devre insanı 

olmak hasebiyle, elastikiyet sınırları en çok 
zorlanan varlıklar olduğumuzun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:066) 

*** 
 Kıyam etmek; bizleri oradan oraya 

sürükleyen gibi görünen fakat tamamıyla 
belli bir kontrol zinciri altında bulunan 
eprövlerin işleyiş tarzının, prensiplerin 
hazırladığı zeminlerde ve sistemlerin 
harekete geçmeleri neticesinde, zaman 
enerjisinin göstermiş olduğu faaliyetle 
alakalı olarak görünen durumlar olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:067) 

*** 
 Kıyam etmek; ışığa kavuşabilmek için, 

güvenin içimizde daima barındırılması 
icabetmekte olduğunun; * bulunduğumuz 
şartların bizlere yüklenmiş ağırlıklar olduğu 
düşüncesini bertaraf edebilme kabiliyetini 
edinebilmemiz gerektiğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:067) 

*** 
 Kıyam etmek; kesintisiz hayatın var 

olduğunun; * Doğum’un ve Ölüm’ün, iki 
ucun birbirine en çok yaklaştığı anlar 
olduğunun; * en çok elektriklenmenin 
olduğu bu anların aynı zamanda şarj 
noktaları olduğunun; * bir taraf şarj olurken, 
diğer tarafın deşarj olmakta olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:068) 

*** 
 Kıyam etmek; bedenin kullanılması 

suretiyle yapılan hareketin, bedenin ne 
kadar önem arz ettiğini bizlere ifade 
etmekte olduğunun; * onu korumamız 
gerektiğinin; * bu korumanın, ta ki, teslim 
anına kadar olduğunun; * zira üzerimizdeki 
yükünün çok büyük olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:068) 

*** 
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 ----------------------------------------------- ŞUURDA UYANIŞ (08)------------------------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Bu yaratılış yani tezahür esnasında beş 

ana enerji açığa çıkmaktadır ve yaratılış, adeta 
bir konstrüksiyon olarak, ilahi yasalar 
çerçevesinde bu beş enerjiyle oluşmaktadır... 

Ana konstrüksiyon bilgi enerjisidir... Yani 
bütün yaratılış bilgi üzerine kurulmaktadır... İlahi 
nur denilen bu bilgi enerjisidir… Ruh enerjisi 
dediğimiz asıl enerji veya üstün enerji bu yaratma 
eylemi içerisinde neyi yaratacaksa o enerjitik 
vasfını ön plana çıkarmaktadır... Zaman zaman 
bilgi enerjisini ön plana çıkarmakta, zaman 
zaman hayat enerjisini, zaman enerjisini, sevgi 
enerjisini ve mekan enerjisini ortaya 
çıkarmaktadır… Ancak bunlar iç içe enerjilerdir... 
Yani bir bilgi enerjisini diğer dört ana enerjiden 
soyutlayamayız... Bir bilgi enerjisi dediğimiz 
zaman bunun içinde diğer dört enerji de 
mevcuttur... Ancak yapılacak olan eyleme 
istinaden kendini o enerji, bilgi tarzında öne 
çıkarmaktadır... Yine yapılacak faaliyete göre 
kendini zaman olarak ortaya çıkarmaktadır... 

Yaradan enerji, zaman enerjisidir... Yani 
ruh enerjisi veya üstün enerji kreasyona 
geçeceği zaman kendini adeta zaman enerjisi 
tarzında öne çıkarmaktadır ama onun 
bünyesinde yine diğer dört enerji mevcuttur...  

“Sizin esas yaratılışla olan bağlantınız 
sadece ilk hareketledir... Bu aşamadan 
sonraki vaziyet tamamen birliğin kendi 
içindeki merhaleleri teşkil eder ki, bunun da 
gayesi sizleri büyük neticeye ulaştırabilmek 
içindir..”  

Bizlerin varlık olarak veya yukarıdan 
bakarsak, ilk, üstün enerjinin, esas yaratılışla 
olan bağlantısı, o ilk hareketledir... O ilk 
hareketten itibaren her şey varlık âleminde 
cereyan etmektedir...  

”Yaradılış bünyesinde her şey 
birbirinin devamı olarak ve birbirinin özelliğini 
taşıyarak kendisinden sonrakini meydana 
getirirken, öncekileri ve sonrakileri ifadeten 
orada bulunmaktadır...” 

Bu, yaratılışın konstrüksiyonel yapısını 
anlatan bir bilgidir... Var olan her şey birbirinin 
devamı olarak yani tezahür olayından 
bahsediliyor ve birbirinin özelliğini taşıyarak, 
birbirinin özelliğini taşıması, bizim tarafımızdan 

algılanabilir bir durum olabilir de, olmayabilir de 
yani bir varlığın, bütün varlıkların birbirlerinin 
özelliklerini taşımaları algılanabilir bir durum 
olmayabilir... Ne demektir pratik olarak..? Ben 
kendimi sizden ayrı görüyorum, hâlbuki sizin 
bütün özellikleriniz bende de var... Benim bütün 
özelliklerim sizde de var… Dolayısıyla bunların 
şu anda varlık tarafından algılanmaması, 
birbirimizin özelliğini taşımadığımız anlamına 
gelmiyor... O yüzden var olan her şey birbirinin 
devamı olarak ve birbirinin özelliğini taşıyarak 
kendisinden sonrakini meydana getirirken 
öncekileri ve sonrakileri de ifadeten orada 
bulunmaktadır... Tezahürü, yayılmayı ve 
yaratılışı ifade ediyor... Her varlığın kendisinden 
sonrakini meydana getirmesi, onu yaratması 
anlamındadır...  

Yaradan hakkında ne kadar derin bir 
anlayışa sahip olursak, o kadar az konuşuruz... 
Yaradan’ın tekliği, vahdet-i mevcut anlayışı... 
Bakınız vahdet-i vücut değil, vahdet-i mevcut 
meselesi yani mevcudatın birliği meselesi… 

Tanrı, Yaradan dediğimiz, Üstün enerji, ilk 
enerji öylesine vasıfta, öylesine sonsuz, öylesine 
üstün yetenekte, üstün imkânlarla teçhiz edilmiş, 
anlayamayacağımız sonsuz bir enerji ki, bu 
enerjinin dışında kalması mümkün olan hiçbir şey 
yok... Her şey onun içinde... Her şey O… Ben 
O’yum ifadesini, ben O’ndanım ifadesini, her 
varlık bunu algılayış derecesine göre ciddiye 
almalı... Önce o birliği kavrayabiliyor muyuz..? Bu 
birliği kavramak için de çok fazla da boyumuzu, 
edebimizi aşan düşüncelere girmek yerine ‘Ya 
ben bir böcekle nasıl bir’im, bir ağaçla nasıl 
bir’im..?’ Üstün enerji ağaç yapmış, aynı enerji 
böcek yapmış, beni de yapmış... Benim gibi daha 
bilmediğim sonsuz imkânlarla yaratılmış olan tek 
bir formdan hareketle sonsuz ihtimalleri 
bünyesine taşıyor, sonsuz imkanlarla, sonsuz 
olasılıkları da bünyesinde taşıyor ve sonsuz 
kainatlarda, sonsuz hayatiyetler oluşturuyor, işte 
bu kadar... Eğer biz bunu anlayabilirsek, 
Yaratılış, Yaradan hakkında, Üstün enerji 
hakkında çok fazla detaya girmenin gereği yok... 
Bu birliği kavramak lazım... Bu birliği 
kavradığımızda, bu üstün enerjinin versiyon 
enerjileri... Bunlar ayrı ayrı enerjiler değil... Yani 
Yaradan’ın beş enerjisi vardır şeklinde 
anlaşılmamasına özen gösteriyor... Bunlar tek 
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 olan enerjinin, biz buna ruh enerjisi diyoruz, uzak 

doğu’da Nirvana denen bu enerji, Allah, Tanrı, 
Ra denilen bu enerji… Batı da, Büyük Ruh 
diyor... Batı, ezoterik, inisiyatik öğretilerde, 
bilhassa Kızılderililer çok önemli, buna Büyük 
Ruh derler... İsim ne olursa olsun işaret edilen 
ama bu işaret fiziki işaret, duygusal işaret, 
zihinsel işaret, anlayışta birlik, duyguda birlik ve 
fizikte birlik temin edilen bir enerji var... Adı..? 
Hiçbir şey denmeyebilir... Demeyelim de yani... 
Bence hiç denmemeli... Ve bu enerji öyle bir 
enerji ki, zerrelerin içerisine kadar inmiş, 
maddenin en ücra köşelerine kadar, gözle 
görülemeyen noktalara kadar girmiş hayret 

oluşturabilmek için... Ve “OL” emriyle yaratılmış 
olan ve asla bitmemiş olan, yaratılmanın da 
devam ettiği, çünkü niye..? Sonsuz bir şey 
yaratıldı, bitti denemez... 

İnsan beyninin sınırlayıcılık özelliği 
bizlerde şunu oluşturuyor ‘Peki bu yaratıldı 
sonra..?’ Hayır... Yaratıldı ifadesi yetmez, o 
yaratılış devam ediyor, başlamış ve devam 
ediyor... Başlamışlık da yanlış… O, hem 
başlamıştır, hem de başlamamıştır... Zamansızlık 
içerisindeki yaratılış, bizim lineer anlayışımıza 
uymayan bir tarzdadır... (Devam.Edecek) 
 

-------------------------- KENDİNİ BİLME – KENDİNİ TANIMA HAKKINDA (38) -------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Varlık dünyaya geldiğinde, o 
enkarnasyonda vazifesini geliştirmek için en 
etkin, en belirgin örtüsü hedefidir... Hedef örtüsü, 
bu bakımdan çok önemlidir... Vazifesi ne olursa 
olsun, ki değişmez, seçtiği hedef örtüsünde 
vazifesini deneyimlemek ister... Yani bilge mi bu 
varlık..? Bir enkarnasyonda, “ayırt etme” hedefi 
ile enkarne olur, bir enkarnasyonda ayırt etme 
hedef örtüsü ile bilgeliği deneyimler... Yani 
bilgeliği yaparken incelikli düşünmeye çalışır… 
Genellikle de dünyasal örtüler, sahte kişilikler, 
onu, bunun negatifine düşürür… “Önyargı ile ret 
etme” durumuna düşer varlık... “İncelikli 
düşünme”, meselelere incelikli bakma, 
vazifesini, misyonunu incelikli bir anlayışla 
uygulama yerine düşer negatife “ön yargı ile ret 
eder” varlık... 

Bir dahaki enkarnasyonda vazifesini 
“kabullenme hedefi” ile koşulsuz sevgi ve göze 
girmeye çalışma, yeniden değerlendirme, 
gelişme, kendini adama, hükmetme, dinlenme 
hedefleri ile çeşitlemeye tutar ve daima 
uygular... Burada bu hedef örtülerinin bir vazife 
adına bir enkarnasyonda olmak üzere 
seçilmesinde hiçbir kıstas yoktur... Varlık, 
dilediği hedefi doğmadan önce seçer... Hatta 
şöyle bir şey vardır, hedefini yakın hedeflerle 
birbirine ikiz, çift hedefler arasında değiştirme 
imkânı, çift olmayan hedeflerle değiştirme 
imkânı vardır... 

Biz bu hedefleri ifade ekseninde bireysel 
ve bütünsel yani bireysel ilişkilerde vazifeyi icra 
etme bir de, geniş odakta kitlelere karşı vazife 

ifa etme şeklinde ayırırız... Sanatçı dar, bireysel 
çalışırdı, bilge topluma hitap ederdi, bütünsel... 

Yukarıdaki varlığın kendini bilmeme 
durumu yok ki... Kendini bilmeme vasfı 
yukarıdan inince vuku bulur... Siz dünyanın 
titreşim sahasındaki, deneyim sahasındaki 
titreşim kabalığında kendini bilmemeyi 
oluşturursunuz... Enkarne olmadan önce bu 
örtüleri burada açığa çıkartma, kendini 
bilmedir... Doğduktan sonra bu örtülere 
sonradan yaftalanan sahte kimlikler, kendini 
bilmeme vasfına bizi sokar... Doğduktan sonra 
yaftalanan özelliklerden kurtulma ve asıl 
örtülerle sahneye çıkma hali kendini bilmedir... 

Yani kendini bilme evliya olmak demek 
değildir, İnsan-ı kâmil, çok yüksek seviyeli, 
ruhani bir varlık olmak demek değildir... 
Yeryüzüne enkarne olmuş yani doğmuş ve bir 
süre sonra dezenkarne olacak varlıkların ille 
evliya olacak diye bir şartı yok... Eğer vazifesi 
oysa, evliya da olmalı, eğer vazifesi mücadele 
etme, lider olma, araştırmacı olma, sanatçı, 
bilge, ne ise, onu olmak zorunda... 

Kendini bilmek, enkarnasyon öncesi 
takınılan, donatılan kişilik özellikleriyle dünyada 
taahhüt edilen vazifeleri yapmaktır... İnsan-ı 
kâmil böyle bir hal... Eğer varlık, hayat içerisinde 
mücadele edecek bir şeyler yapacak ve ikna 
edici savaşım içerisinde olacak ve hakikaten onu 
yakalamışsa, İnsan-ı kâmildir... Kendi gibi 
olmaktır… 

Kendini bilme çalışması, o 
enkarnasyonda ben hangi örtüleri enkarne 
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 olmadan önce giyindim..? Dolayısıyla onları 

açığa çıkarayım niyetiyle yapılan eylem, kendini 
bilmedir... Yani kendini bilme çalışmaları, 
aramızdan birini bilgelik kisvesine, özelliklerine 
hatta bundan sonra gireceğimiz şu karmaşık 
örtülere sahipsek onu açığa çıkaracak, 
kimimizde liderlik vasfını, kimimizde araştırmacı 
vasfını çıkaracak kimimizde sanatçı vasfını 
çıkaracak... 

Şimdi bir varlık, eğer sanatçı vazifesi ile 
bu enkarnasyonda vazifesini geliştirmek üzere 
geldiyse, bu varlığın kalkıp da bir lider, yani 
hâkim ve yönetme, hükmetme vazifesine 
soyunması gayet uygunsuz, gayet rahatsız 
edicidir ve varlık için hayrı ifade etmez... Bu 
varlık, zaten onu yapamaz, negatifine düşer... 
Liderliğin negatifi, diktatörlüktür, pozitifi 
hâkimiyet... 

Öyle bir dünya düşünün ki, varlık doğdu, 
anne babasının hiçbir empozisyonu yok, eğitimin 
bozucu etkisi yok, hiçbir toplum koşullandırması 
yok, hiçbir inanç kurumunun üzerindeki şunu 
yapacaksın, bunu yapacaksın, şuna buna inan 
yok, hiçbir örf, adet, gelenek yok... İşte bu varlık 
özünün hizmetinde olan gerçek örtülerini 
muhafaza edebilir... Sıfır olmaz, sıfır etkisiz 
olmaz, mutlaka çevreden bazı örtüler alır ama 
bu örtüler daima daha canlı daha dominant, 
varlığın bu gidişatında, o enkarnasyonundaki 
deneyimlerinde aktif olup, özün kontrolünde 
denetiminde bir enkarnasyonu yaşar... Ama 
bizler maalesef doğduktan sonra bize ait 
olmayan yaftalarla, erkek oldu erkek adam şöyle 
olmalı, lider olmalı… 

Mesela birçok milli gruplar, okullarda, 
toplumlarda, hiç de vazifesi olmadığı halde, o 
vazifeye önceden koşullandırılmış sayısız insan 
vardır... Amerika kendi geleneksel tradisyonel 
tesirleri ile, alışkanlıkları ile yeni doğan çocuğu 
besler… İngiltere bir başka besler, Türkiye 
besler... 

Anadolu’ya çıktığınızda melek vasfında, 
ki melektir, melek demek dünya madde âleminin 
hiçbir tesiri ile koşullandırılmamış varlığın adı 
melektir... Onun için bebekler, melektir… 

Melek derken, bu örtüler yok değil, onun 
bir vazifesi var, hiç değişmedi, enkarnasyonlar 
boyu o vazifeyi geliştirmeye çalışıyor... Kendi 
ruhi melekelerini geliştirdikçe, vazifesi o oranda 
gelişiyor… Melek ve her enkarnasyonda kendine 

deneyim çeşitliliği sağlayan bu örtüleri alıyor, 
eğer bunlar bozulmasa melek, bozulmasa 12 
yaşında melek, bozulmasa 18 yaşında melek, 
ben bozulmasam şimdi 52 yaşında meleğin 
biriyim... 

Eşref-i Mahlûk böyle, ama ne mümkün..! 
Dünyanın tesir sahası, özellikle de yapılan 
empozisyonlar, örf, adet, gelenek, inanç, 
alışkanlıklar aileden görme denilen o saçmalıklar 
derken cinsiyetin getirdiği toplum kabulleri var… 
Benim, tamamen varlığımın örtülerinin dışında 
örtüleri, sahte kişilik olarak taşımamın, bunları 
yaparken de aslında biraz ince hassasiyet 
göstersem sıkıldığımı da hissederim yaptığımın 
anlayacağım... Erkek şöyle olur, bayan böyle 
olur, erkek lider olur, bayan evinin kadını olur 
‘ben lider olmak istemiyorum, ben lider görevini 
yapmak istemiyorum, benim araştırmacı bir 
misyonum var, vazifem var, ben araştırmak 
istiyorum’... 

Ne yapıyor araştırmada? Araştırıyor, 
bilgiyi özümsemeye çalışıyor, liderlikle hiç 
alakası yok… Bırak hanım lider olsun... Zaten 
göreceğiz şu çift örtüler, buna eş örtüler de 
denir, bu nötr olduğu için tektir, diğerleri bireysel 
ve bütünsel çifttir, ayrılmaz bu diziliş önemlidir... 
Ve dolayısıyla yeryüzünde, aile ortamlarında 
varlıklar evlenirken mümkün olduğu kadar şu ikiz 
örtüleri seçerler... Genelde ilişkiler hep bu çiftler 
şeklinde görülür... 

Bakınız bir insanın bir fenomen, bir olay 
karşısındaki ilk ortaya koyduğu tepkisi, içinden 
yani vicdan kanalından kaynaklanan ilk 
reaksiyonu, hangi vazife örtüsünün varlığı 
olduğunu, hangi misyona ait bir varlık olduğunu 
hemen belli eder... 

Bu çalışmalarda gerçek vazifeler veya 
diğer değişken örtüler, her enkarnasyonda 
değişen örtüler negatifi-pozitifi, iyisi-kötüsü, 
aşağısı-yukarısı hiçbir şeyi yok... Lütfen bu 
konularda asla yargılayıcı, asla değerlendirici 
yani bu aşağı, bu yukarı, ben bu vazifedeysem, 
bu iyi, bu kötü, böyle bir şey yok... Beş parmağın 
beşi bir değil, hangisi iyi hangisi kötü diye 
parmaklar birbirini yiyor ‘acaba ben başparmak 
olarak mı iyiyim, yoksa orta mı iyi’ diye... Bu 
tamamen şu bütünün tüm ihtiyacını tüm 
gereksinimlerini karşılayıcı bir takım... (Devam 
edecek) 
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Merhaba Gönül Dostlarımız; 

Sizlerden gelen mektup, e-mail, mesaj ve 
samimi niyetle dile getirdiğiniz duygularınız,  
“Mutfak Penceremdeki Hindistan” ı gerçek 
yerine oturtuyor. Gönüllerinize ve şuurlarınıza… 

Her elimize aldığımızda bizleri idrake yolculuğa 
tüy yumuşaklığı ile götüren ve güçlü bilgilerle 
yaşamımızın yönünü değiştiren satırları her an 
hatırlayabilme farkındalığı ile…                        

 İMZA GÜNÜ  
03.02.2007/ Bilgi Paylaşım Merkezi- Taksim 

 

23.02.2007 / 19 Mayıs Kültür Mrk.-Kozyatağı 
Sevgi ERSOY’un “Mutfak Penceremdeki 
Hindistan”  adlı kitabının imza günleri Bilgi 
Paylaşım Merkezi ve 19 Mayıs Kültür 
Merkezinde gerçekleşti. İmza günlerini 
dostlarımızla paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. 

19.Mayıs Kültür Merkezinde imza günü 
öncesinde Sevgi ERSOY “Sürdürülebilir 
Mutluluğu Yakalamak” konusunda bir söyleşi ve 
meditasyon yaparak okurları ile buluştu. 

 BASINDA BU AY 

Haber ve Röportaj: Özge Esirgen 

Elimde ince, sade bir kitap tutuyorum. O kadar 
yumuşak tutmaya çalışıyorum ki kitabı, yoksa 
birdenbire kristal bir gözyaşına dönüşecek 
sanki... Bu gözyaşı benim mi? Yazarın mı? Kitap 
kahramanlarının mı? Yoksa insanlığın mı? 

İlk hikayeyi okumaya başlamamla, sanki başka 
bir boyuta, özlenen bir aleme, adeta nesli 
tükenmiş bir çiçeğin kokusuna doğru çekilmeye 
başladım. Hayatı, mutfak penceresinden, 
anlattığı o gözlerle gören ve deneyimleyen birisi 
vardı dünyada. Yalnızca bunu bilmenin verdiği 
doygunlukla ve tuhaf bir huzurla uyudum o gece. 
Diğer öyküleri sonraki günlere bırakarak... 

Ertesi günler okumaya devam ettikçe, kitap 
önümde bambaşka kokular açmaya, her bir 
hikâye beni bambaşka bir huzurla doyurmaya 
başladı.  Hikâyeler bir bir, geçmişimin ve 
bugünümün karanlıklarına ışık tutuyordu.  

Kitap, şifaydı.  

Kitabın adı: ‘Mutfak Penceremdeki Hindistan’.  
Yazarı: ‘Sevgi Ersoy’.  Kitabın kahramanları; 
sanki yaşayan her şey... Ve ben o gün Sevgi 
Ersoy’la konuşmaya gittiğimde, sanki yaşayan 
her şey için konuşmaya gittim.  

Sevgi Ersoy: Çok empati isteyen bir kitap, 
okuyacak olan insan balıklama atlamalı, kitabın 
içine bırakmalı kendini, kitabın dışında kalır 
yoksa. Kitabı anlamak için empati şart ve 
sorgulamak yerine 'evet öyledir' demek lazım. 
İşte o zaman kitapla yaşarsın.  Çünkü her hikaye 
çok yoğun yaşanmış şeyleri barındırıyor… Bu 
kitapta hep öğreniyorum ben. Olmuş bitmiş bir 
şeyi anlatmıyorum, olmakta olan bir şeyi 
anlatıyorum… Hayatı farklı yaşamak için çok 
büyük bir öğretmen, ya da çok bilge olmaya 
gerek yok. Hayatı farklı yaşamak için aslında 
çocuk olmaya gerek var... Bu benim önemli 
huylarımdan biridir. Bir olayla karşılaştığımda 
veya birini dinlerken onu tam bir çocuk gibi 
dinlerim, bir bilge olarak dinlemem ve 
karşımdakinin anlattıklarıyla büyürüm. Onun 
anlatımları bittiği anda ben artık olgun biriyimdir 
ve onunla konuşmaya başlarım… 

Kimseyi kendimden soyutlayamam. Bu eski 
enerji diyemem. Eğer bu dünyada yaşıyorsam 
insan deneyimlerinin en derinliklerine kadar 
esneyip en yükseklerine kadar yükselebilmeliyim 
ki gelişeyim. Yaşandığına göre bu hal var. Ve o 
ben’im... 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK ! 
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 Tempo dergisinin şubat ayı Kitap Köşesinde 

Mutfak Penceremdeki Hindistan’a da yer 
verilmiştir. 

 SEVGİLİ MİNERAL ÂLEMİ 
Bu ay da sizlere mineral dostlarımızdan birini 
tanıtacağız… 
 
LAPİS:  
İçinde beyaz kalsit çizgiler veya altın benekli 
piritler vardır. En güzeli Afganistan’da 
bulunmaktadır. Latincede “Lapis” taş, Arapça 
“Azul” gök manasındadır. Bu iki sözcük birleşmiş 
Lapis Lazuli olmuştur. En önemli Lapis Lazuliler 
Mısır’da Tutankamunun mezarını süsleyenlerdir. 
Düşüncelerimize yoğunlaşmamıza ve bilinçaltı 
çözülmelerine yardım eder. Beyaz kalsitli olanın 
enerjisi daha dingin ve dengelidir. Piritli olanın 
ise ateşli ve şiddetli bir enerjisi vardır. 
Onaylaması “Deneyimlerimi kabullenerek 
gerçeği bulmaya çalışıyorum” dur. Amacı 
arındırma ve oluşturmadır. En önemli 
özelliklerinden biri de niçin hastalandığımızın 
sebebini bize söyler. Ruhun hakikate ulaşma 
arzusunu artırır… 

    
RODONİT 
Rodonit gül demek. Çocukların fizik gelişimleri 
için çok önemli bir taş. Yaralar ve iltihapları 
şifalandırır, böcek sokmalarında da kullanılır. 
Fizik planda değişim, süptil planda realite 
değişikliğini getirir bizlere. Geçmişte kalmanın 
faydası olmadığını anlamamız ve yeni realitenin 
kapısını açabilmek için gerekli güç ve güveni, 
yeni realiteye doğmamız için gereken enerjiyi 
bize veriyor. En önemli özelliği an’a 
odaklanmasından dolayı An Taşı da deniyor. 
Üçüncü gözü açan bir taş. Algılamayı açıyor, 
odaklanmayı artırıyor özellikle sınav korkusunu 
yok ediyor. Halen rahatsız olduğumuz, 
unutamadığımız ruhsal yaraları iyileştirir…   

 
 TAŞ KURSU: Master Sevgi ERSOY / Bilgi 

Paylaşım Merkezi-Taksim 

KANSER ŞİFASI 
Şubat ayında yaptığımız bir diğer Healing Stick 
şifası da Kanser Şifası adı altında uygulamalı bir 
çalışmaydı. Eğer çevrenizde bu tarz bir 
çalışmaya ihtiyacı olan yakınlarınız varsa 10-17 
Mart’ta bu ders tekrarlanacak. Sizleri muhakkak 
bu çalışmaya bekliyoruz…  

 SEVGİ GÜNÜ MEDİTASYONU /14.02.2007 
/ Caddebostan Kültür Merkezi - A Salonu -
Caddebostan  

14.Şubat.Sevgililer Gününde tüm dünyaya 
Koşulsuz Sevgi ve Şefkatin  yayılması 
dileğimizle Caddebostan’da dostlarımızla 
buluştuk. Çikolatalar, rengarenk çiçekler ve 
içimizdeki umut ile Kalp çakrasının sesini, 
notaların rengini, ritmin bütünlüğünü kattık 
geceye ve dünyamıza meditatif halde…                          

 FENG SHUİ KURSU /Tülay AYDINOĞLU / 
Salı günleri / 19.Mayıs. Kültür Merkezi / 
Kozyatağı 

Kökeni Taoculuğa dayanır.5.000 yıldan beri 
Çin’de uygulanmaktadır. Yaşamınızı düzenleyen 
mekân düzenleme ve eşyaları kullanma 
sanatıdır. 

— Yeni bir ev veya iş yeri tasarlıyor ya da 
yapıyorsanız. 
— Kiralamak ya da satın almak için bir ev ya da 
iş yeri seçiyorsanız. 
— Refahınızı arttırmak, ilişkilerinizi düzeltmek, 
sağlığınızı iyileştirmek, yaşam standardınızı 
yükseltmek istiyorsanız. 
— Şimdiki ev ya da iş yerinizde taşındığınızdan 
beri önemli değişiklikler olduğuna inanıyorsanız. 
Feng Shui prensiplerini uygulayabilirsiniz. 

— Tüm yönleri düşünün. 
— Esnek olun. 
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 — Küçük değişiklikleri küçümsemeyin. 

— Gerçekçi olun. 
— Açık fikirli olun. 

 QUAN YİN MEDİTASYONU / Master Sevgi 
ERSOY / 01.02.2007  / Kadıköy Belediyesi 
Brifing Salonu 

Quan Yin uyumlaması almış olanların 
katılabildiği çalışma her ayın ilk perşembesi 
yapılmaktadır.  

 PERŞEMBE MEDİTASYONLARIMIZ: 
Her Perşembe 19.30-21.00 saatleri arasında 
Kadıköy Evlendirme Dairesi Büyük Salonda Sn. 
Sevgi Ersoy tarafından toplu Reiki Şifa 
Meditasyonları yaptırılmaktadır.  

 SEMİNERLERİMİZ:  Sn. Nurettin Ersoy 
Konferansı / Yaşamı Kolaylaştırıcı Bilinç 
Semineri / 19.Mayıs Kültür Merkezi  / 
Kozyatağı 

Dikkatimizi yaşam durumumuzdan ziyade 
yaşamımıza vermeliyiz… Yaşam durumumuz, 
zamanda bulunur ve zamana tabii zihnin 
ürünüdür… Yaşamımız ise, Şimdi’dedir… 
Yaşam durumumuz, gerçekliğimizdir… 
Yaşamımız ise, hakikatimizdir… 

“Ben, düşüncelerim değilim… 
 Ben, duygularım değilim… 
 Ben, duygusal algılarım değilim… 
 Ben deneyimlerim değilim… 
 Ben yaşamın içeriği değilim… 
 Ben yaşamın kendisiyim... 
 Ben, içinde her şeyin olup bittiği alanım… 
 Ben An’ım-Şimdi’yim… 
 Ben Ben’im…” 

 PERŞEMBE KONFERANSLARIMIZ/ Sn. 
Nurettin Ersoy Konferansı/ Sürdürülebilir 
Mutluluğu Yakalamak 

15.02.2007 / Kadıköy Evlendirme Dairesi 
20.02.2007 / Şişli Kültür Merkezi 
Mutluluk nedir? Kendimizi güvende ve güçlü 
hissettiğimiz ve bunlardan doğan güzel 
duygularla beynimiz mutluluk hormonu salgılar 
ve de biz mutlu oluruz. Dünya yaşamımız 
güven-güç-duygu bağımlılıklarımızın doyumunu 
sağlama isteğidir. İnsanları mutsuzluğa sevk 
eden yanlış algılayışlarıdır. 

“Kendimi karşılaştığım durumları zorla kabul 
etmeye çalışmama neden olan ve böylece 
huzurumu bozan, kendimi ve diğerlerin, 
sevmemi engelleyen güvenlik, güç ve duygu 
bağımlılıklarımdan özgür kılıyorum.” 

 MEDİTASYON EĞİTİMİ / Master Sevgi 
ERSOY / Kadıköy Belediyesi / Kozyatağı 
Kişisel Gelişim Derneği 

Her gün yapacağınız 20 dakikalık meditasyonla 
stresten kurtulabilir, huzuru, sükuneti bulabilir, 
kendinizi ve bütün insanları daha çok 
sevebilirsiniz. Yakınlarınızı ve yaşadığınız 
dünyayı daha güzel algılayabilirsiniz. Sağlıklı ve 
sürekli başarılı bir yaşam sürebilirsiniz.            

 KISSADAN HİSSE 

"Bir gün, bir bilge, kendi türleriyle uçmayı 
reddeden iki ayrı cins kuşa rastlar yol kenarında. 

Hayli merak eder bu iki farklı yaratığın nasıl olup 
da kendi aileleriyle, ait oldukları yerlerde 
yasamak istemediklerini, nasıl olup da bir 
yabancıyı kendi kardeşlerine yeğlediklerini.  

Biri karga, biri leylek... 

O kadar farklıdır ki kuşlar ihtimal veremez 
birbirlerini sevdiklerine, türdeşleriyle değil de 
birbirleriyle uçmayı yeğlediklerine. 

Oyle ya, karga dediğin kargalarla uçmalıdır, 
leylek dediğinse leyleklerle.  

Yaklaşır ve merakla inceler kusları.  Ta ki her 
ikisinin de topal olduğunu keşfedinceye kadar. 

O zaman anlar ki, birlikte kaçar, birlikte uçar, 
beraber yasamaları beklenenlerin yanında 
tutunamayanlar. 

O zaman anlar ki, sahip oldukları değil, sahip 
olmadıklarıdır kimilerini birbirlerine yakın kılan. 

Topal kuşlar birbirlerinin arızalarını bilir ve 
sömürmek ya da örtmek yerine kabullenirler 
öylesine. 

En sahici dostluklar ortak varlıklar üzerine değil, 
ortak yoksunluklar üzerine kurulanlardır.  

Aynı şekilde zengin, aynı şekilde mesut olanların 
ortak paydaları sabun köpüğü gibidir, uçar. 

Ortak acı, ortak hüzün, ortak pürüzdür esas 
yakınlaştıran, yaklaştıran...." 

Mesnevi'den  

mailto:merkez@mbavakfi.org.tr�
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MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999 
 ----------------------------------------- REİKİ ve QUAN YIN KÖŞEMİZ ------------------------------------------

 REİKİ 1.DERECE İNİSİYASYONLARI: Master 
Sevgi ERSOY / Vakıf Merkezi 

Bu ay Reiki 1. derece ailemize 14 yeni Reiki öğrencisi 
katılmışlardır… 

 REİKİ 2. DERECE DERİN ŞİFA TEKNİKLERİ 
KURSU / Master Sevgi ERSOY / Vakıf Merkezi 

Bu ay Reiki 2. derece ailemize 11 yeni Reiki öğrencisi 
katılmışlardır… 

         
 

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

 PERŞEMBE KONFERANSLARI / Kadıköy 
Evlendirme Dairesi Büyük Salon / Saat: 
19.30 - 21.00 
☼ 15.Mart.2007 / Yaşadıklarımızı 

kontrolümüze alabiliriz / Nurettin 
ERSOY 

☼ 19.Nisan.2007 / Enerjimizi kaptırmadan 
yaşama tekniği /  Nurettin ERSOY 

☼ 17.Mayıs.2007 / Herkes neden 
kıyametten söz ediyor? /  Nurettin 
ERSOY 

 
 YAŞAMI KOLAYLAŞTIRICI BİLİNÇ 

SEMİNERİ / Kadıköy Belediyesi Kozyatağı 
Kişisel Gelişim Merkezi / Nurettin ERSOY 
☼ Her Perşembe / Saat: 16.30 – 18.30 / 

(Değişik Müfredat Konuları Şeklinde) 
 

 TEBLİGAT BİLİNCİ SEMİNERİ / Bilgi 
Paylaşım Derneği / Nurettin ERSOY 
☼ Her Çarşamba / Saat: 19.00 – 21.00 /  

 
 PERŞEMBE MEDİTASYONLARI / Kadıköy 

Evlendirme Dairesi Büyük Salon / Sevgi 
ERSOY 
☼ Her ayın 2. ve 4. Perşembesi/ S 

aat:19.30 - 21.00 
 

 QUAN YIN ÜST DÜZEY KANALLAMASI / 
Vakıf Merkezi / Sevgi ERSOY 
☼ 05.Mart.07 / Pazartesi / Saat: 14.00 – 

16.00 

 

 QUAN YIN MEDİTASYONU / Kadıköy 
Belediyesi Brifing Salonu / Sevgi ERSOY 
☼ Her ayın 1. Perşembesi / Saat: 19.30 – 

20.30 

 REİKİ 1. DERECE SEMİNERLERİ / Vakıf 
Merkezi / Sevgi ERSOY 
☼ 07.Mart.2007 / Çarşamba / Saat: 13.00 

☼ 24.Mart.2007 / Cumartesi / Saat: 13.00 
 

 REİKİ 1. DERECE EĞİTİM TOPLANTISI / 
Vakıf Merkezi / Sevgi ERSOY 
☼ 14.Mart.2007 / Çarşamba / Saat: 14.00 

☼ 31.Mart.2007 / Cumartesi / Saat: 14.00 
 

 REİKİ 2. DERECE SEMİNERLERİ / Vakıf 
Merkezi / Sevgi ERSOY 
☼ 21.Mart.2007 / Çarşamba / Saat: 13.00 

☼ 14.Nisan.2007 / Cumartesi / Saat: 13.00 
 

 REİKİ 2. DERECE EĞİTİM TOPLANTISI / 
Vakıf Merkezi / Sevgi ERSOY 
☼ 28.Mart.2007 / Çarşamba / Saat: 14.00 

☼ 21.Nisan.2007 / Cumartesi / Saat: 14.00 
 

 TAŞ KURSU / Bilgi Paylaşım Merkezi / 
Sevgi ERSOY 
☼ Her Cumartesi / Saat: 13.00 – 16.00 

mailto:merkez@mbavakfi.org.tr�

