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

YAŞAM PLANIMIZI HAZIRLAYIŞIMIZDAKİ 
KARMİK FAKTÖR... 

Yaşam planının hazırlanışında karmik 
faktör çok önemli bir yer tutar... Varlığın 
yaşaması zorunlu olan haller, karmasının 
sonucudur... Çünkü eski hayatlarımızdan 
getirdiğimiz bazı birikimlerimiz vardır... Bu 
birikimler, bazı yetenekler, olanaklar, 
rüçhaniyetler şeklinde olabilir... Hiç şüphesiz 
bunlar yeni programda göz önünde 
bulundurulur... Yani hak etmediğimiz hiçbir 
pozisyon söz konusu değildir... Gerçek ilahi 
adalet buradadır... Dünyaya layık ve de 
müstahak olduklarımızla ineriz... Yaşam 
programımızın uygulamasında, rölatif değerler 
taşısa da, iyi ve kötü hallerin hepsi bizim kendi 
elimizin emeğiyle ortaya çıkmıştır... Yani 
ektiklerimizi bu şekilde biçmek 
mecburiyetindeyiz... Yeryüzüne bilgi ve tatbikat 
yapmak ve karmalarımızı gidermek dolayısıyla 
tekâmül etmek için inmiş olan bizlerden intikam 
alacak hiç kimse yoktur... Yaşadığımız tüm 
sarsıcı olayları ve şokları biz kendi elimizle 
özene bezene hazırlamışızdır... Elde ettiği 
sonuç, çabasına nazaran çok büyük olan, şanslı 
dediğimiz kişilerse geçmiş fiillerin karmik 
sonuçlarını devşiren kişilerdir... 

Geçmiş yaşamlarda işlediğimiz fiillerin 
yankıları (karmalar), yaşam planının 
oluşmasında önemli bir faktördür... 

 

YAŞAM PLANLARI KESİŞEN VARLIKLAR / 
YER VE ZAMAN FAKTÖRÜ... 

Yaşam planı hazırlanırken, bu plana 
iştirak edecek varlıkların onayını almak şarttır... 
Diyelim ki, bir varlık Dünya’da Ali olmak istiyor... 
Kendisini bu yaşamına nakledecek yani anne ve 
babası olacak iki varlığı bulacak ve onların 
kabulünü alacaktır... Yaşayacağı bir çevre 

olacak ve orada çeşitli derecelerde 
alâkalanacağı kimseler olacaktır... Onların da 
ruh âleminde onaylarını almak gerekir... Örneğin 
evlenip bir oğlu olacaktır... Oğlunun ruhunu 
spatyomda ikna edebilmişse ona baba olabilir... 

Varlığın cinsiyeti, enkarne olacağı zaman 
ve mekân, genel ve kendi özel tekâmül 
icaplarına göre tespit edilir... 

Dr.Helen Wambach’n “Doğmadan 
Önceki Hayatımız” (Life Before Life) adlı 
kitabından, cinsiyet ve zaman tespiti ile ilgili 
tespitleri, süjelerin kendi ifadeleriyle şöyledir: 

“Şuur dereceleri bu yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren yükselecek ve ben daha 
fazla öğrenmek istiyorum...” 

“Yeni bir devrenin şafağındayız ve 
birçok ruh, birlik halinde bir başka plana 
doğru yükselecekler...” 

“Yeni bir çağda bütün ruhların birliği 
sayesinde tamamlanmak zorunda olan işe 
pek uygun düşüyor...” 

Helen Wambach’ın süjelerinin büyük bir 
çoğunluğu, doğacakları zaman bakımından 
ısrarla “yeni çağ” teması üzerinde dururlarken, 
gene süjelerin % 30’u yirminci yüzyılın ikinci 
yarısını şahsi sebeplerden seçmiş olduklarını 
ifade etmişlerdir... Çünkü genellikle önceki 
hatalarında önemli olan kişilerin, bu devrede 
yaşamak istemelerindendir... 

“Bazı kişilerle olan ilişkilerimi 
iyileştirmek ihtiyacındayım ve onlara yeniden 
dönmeyi arzuluyorum...” 

“Bir başka hayatta bana dostluğun en 
iyisini gösteren annemi daha iyi tanımak 
istiyordum...” 
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İfadelere göre, cinsiyet seçim nedenleri 
de şöyledir: 

“Varlığımın dişi yanını çalıştırmak 
ihtiyacında olduğumu düşünüyorum... Bu 
devreyi seçişim, kadınların çok 
gelişmesidir… Bu tekâmüle katılmayı 
arzuluyorum...” 

“Cinsiyetimi kendim seçmedim... Eğer 
bunu yapabilseydim, beni bekleyenleri 
memnun etmek için oğlan olurdum... Sadece 
onlarla olmak bana yetiyordu...” 

“Erkeğin hâkim olduğu bir topluma 
giriyordum, bu görevimi tamamlamama izin 
veren bir durumdu...” 

“Önceki hayatımda da erkektim, geri 
kalan şeyleri tekrar elde etmek istiyordum...” 

“Erkek olmayı seçtim... Çünkü böylece 
bilimsel çabalara daha kolayca 
katılabilecektim... Bilimin bu çağda getirdiği 
değişikliğe katılmak istiyordum...” 

 

İçimdeki Rabbimin Işığı, içinizdeki Rabbimin 
Işığını selamlıyor… 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 
Nurettin ERSOY 

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

 Kıyam etmek; varlıkların, birbirlerine, 
Dünya koşullarının tabiatı itibariyle, hak 
etmedikleri yerleri lâyık görüp 
gösterebildiklerinin; bu tutumun, son 
derece zararlı olup varlıkların gelişimlerine 
ket vurucu tarzda olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:123) 

*** 
 Kıyam etmek; bir varlık, liyakatine 

erişmediği bir mertebenin bir diğer varlık 
tarafından kendisine sunulmasına izin 
verirse eğer, kendisine bu sunuşu yapan 
ile birlikte aynı sorumluluklar altına 
gireceğinin; zira açıkça ortada olan, 
mevzuu, isteyerek, menfaatleri 
doğrultusunda çarptırması veya kendisine 
yöneltilen şekliyle kabul etmesi, kendi 
gelişimi açısından sakıncalı olacağı gibi, 
diğer varlığın yanlış yönlendirmesine de 
ortaklık teşkil etmekte olduğunun; buradaki 
ince noktanın, iki varlığın, egoizmalarını ön 
plana çıkartarak, kendilerine hazırladıkları 
imtihan platformunu görememiş olmaları 
olduğunun; böyle bir hazırlık devresinin, 
varlıkları, ummadıkları kavşaklara 
sürükleyebilir olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:123) 

*** 
 

 
 Kıyam etmek; liyakat’in, devamlı şekilde 

taşınan bir ayrıcalık olmadığının; liyakat’in, 
bazı hallerde çok net olarak da açığa 
çıkmayabileceğinin, belki birçok başlangıca 
yayılmış veya birçok sonucun içerisine 
gizlenmiş olabileceğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:123) 

 Kıyam etmek; kimsenin değeri hakkında 
kesin hüküm getirilemez olduğunun; varlık 
için vazife hissiyatı gerçek değerini 
bulduğu anda, liyakatin, kendisini ifade 
edecek zemini bulamaz olduğunun; o 
varlığın, farkında dahi olmadığı bir hâl 
içerisinde olduğunun, o’nun için, o’nu 
oraya getiren olguların hiçbir ehemmiyeti 
olmadığının bilincine varmaktır… 
(MYP/C:123) 

*** 
 Kıyam etmek; eğer varlık, hakiki seviyesi 

dışında, sahte mertebelere layıkmış gibi 
haller içerisine itilmişse, onun gerçek 
vazifesini bu karmaşadan çekip 
çıkarabilmesinin çok zor bir husus 
olduğunun; burada, yapan, yaptıran ve 
ortaya çıkan zemin tarzında bir hadise 
yaşanmakta olduğunun ki, gayet net bir 
epröv çağırıcı hâli ifade etmekte 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:123) 

*** 
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----------------------------------------------- ŞUURDA UYANIŞ (20)------------------------------------------------ 
Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

“Her şey birbirinin devamı olarak ve 
birbirinin özelliğini taşıyarak kendisinden 
sonrakini meydana getirirken, kendi özelliğini, 
öncekileri ve sonrakileri de ifadeten orada 
bulunmaktadır… Zaman Enerjisi’ni ihtiva 
etmeyen hiçbir oluş yoktur… Oluşların 
oluşum haline gelebilmeleri için mutlak 
surette bu enerjinin mevcudiyeti 
gerekmektedir...” 

Yani buna kısaca tezahüratın yani 
yaradılış eyleminin oluşması için ya da oluşların 
oluşum haline gelebilmeleri için mutlak surette bu 
enerjinin mevcudiyeti gerekmektedir… 

“Var eden, şekil veren ve devamlı 
devam ettiren, sonsuzluk anlayışını ifade 
eden de bu enerjidir... Ruha ait olanın da aslı 
Zaman Enerjisi’dir...” 

Süreç, an’ın yayılmış halidir… Mesafe ise, 
Dünya fizik âlemindeki Zaman Enerjisi’nin bir 
oyunu olarak karşımıza çıkar… An yayılır, sürece 
dönüşür… Mesafe, Geçmiş, şimdi, gelecek gibi 
bir illüzyon bize sunar… Aynı Zaman Enerjisi 
özellikle bunu bize sunar…  

Zaman Enerjisi’nin, esas orijine yakın 
bölümü ile Dünya fizik âlemine temas ettiği yapısı 
arasında büyük farklılık vardır… Zaman Enerjisi, 
çok kaba seviyedeki maddi kesafet olan Dünya 
fizik alemine girerken yani onunla temas edip de 
onunla haşır neşir olurken, burulma diye ifade 
edilen bir şekilde üçlü bir sahneleme yapar… Bu 
üçlü sahnelemeyi zihinlerimizde, geçmiş-şimdi-
gelecek şeklinde algılarız… Bu üçlü geliş 
esnasında tezahürat, önce geçmişte oluşla 
başlar, şimdide oluşuma dönüşür… Yani bir 
tezahürat böylesine Zaman Enerjisi’nin üçlü 
olarak kendini temsil ettiği sahne içerisinde bir 
anda meydana gelmez… Mesela bir gülün 
tohumundan, Zaman Enerjisi’nin sayesinde çıkıp 
da, goncadan normal gül haline gelişi… Hatta 
oradan dökülüp tekrardan tohum devinimini 
yapabilmesi, o oluşun ki, tohumun yani tüm 
bilginin saklı olduğu o nüvenin, oluşuma 
dönüşmesi yani gül bilgisini tamamen tezahür 
ettirmesi hali, oluşların oluşum haline gelmesi 
meselesidir… Bir buğdayın oluşumu olan yani 
tezahürat bilgisinin tamamını sakladığı 
tohumunun buğday başağına dönüşmesi ve 
buğday olarak beşerin hizmetine gelmesi, oluşun 

oluşum haline gelmesidir… Çiçeğin tohumdan 
çiçek haline gelmesi, ağacın meyve haline 
gelmesi gibi... Zaman Enerjisinin Dünya fizik 
âleminde, seyreltik olarak faaliyetini 
göstermesinin adıdır bu… 

Dünya dışı bir ortamda eğer bir gül 
tezahür edecekse, onun öz bilgisine ve oluş 
bilgisine sahip olan tohumundan yavaş yavaş 
olmaz… O bir an içerisinde olur… O vardır, ne bir 
başı vardır, ne bir sonu vardır… Dünya fizik 
âleminin ötesindeki âlemde o vardır zaten ve o 
tezahür etmiştir... Zaten daha önceden de etmişti 
gibi… 

Zaman Enerjisi bizim anladığımız 
anlamda bir lineerlik illüzyonu sunmaz… O 
sadece Dünya fizik alemine aittir... İşte bizim 
Dünya beşeri olarak zaman enerjisi ile baş 
etmemiz gereken nokta bu noktadır, hangi 
nokta..? Onun bizi kandırmak üzere kendisini 
yaydığı geçmiş-şimdi-gelecek illüzyonudur… 
Başımızın derdi budur... Eğer biz Zaman Enerjisi 
ile meselemizi lehimiz çerçevesinde bir baza 
oturtacaksak, onun özellikle yarattığı illüzyon 
dediğimiz geçmiş-şimdi-gelecek gibi bir 
kandırmacadan, kendimizi kurtarmamız lazım… 
Bizim bütün hayat içerisindeki baş edilemez, 
anlaşılamaz, içinden çıkılamaz gibi 
yaşadıklarımızın hepsi Zaman Enerjisi’nin bizlere 
özellikle yaşattığı illüzyon ortamlarıdır… 

Bizim, Zaman Enerjisi ile meselemizi 
çözemeyişimiz, belki de Dünya beşeri olarak 
milyonlarca yıldır halledemediğimiz bir 
mevzudur… Devreler boyu dünya beşeri, bütün 
probleminin Zaman Enerjisi’nin üzerimizdeki 
oyunundan kaynaklandığını bir türlü 
çözememiştir… Çözebilenler bunu çok okült gizli 
bir tarzda genelden saklı tutmuşlardır… Ve 
çözmüşlerdir de… 

Bugün yeryüzünde Zaman Enerjisini bu 
manada çok pratik kullanan varlıklar vardır… 
Bunların bu enerjiyi kullanırken hiçbir mistik 
özelliğe sahip olacağını da düşünmeyin… Bu bir 
kozmik yasadır… Bazı varlıklara özellikle 
kullanmaları için teslim edilmiş bazı konforlar 
vardır… Ve bu insanlar hiçbir mistik, hiçbir ilahi 
özellik taşımamalarına rağmen Zaman Enerjisini 
bu yönde emsal olmak adına kullanmaktadırlar… 
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Mesela bunlardan en belirgin bir tanesi, 
şu anda pasivize olmuş çağdaş Thomas var... 
Brezilyalı, hiçbir mistik ve ilahi bir anlayışı yok, 
hatta tipine baksanız sıradan, içki içen, hayatı 
yaşayan bir insan bu adam… Zaman enerjisini 
diğer enerjileri de takviye alarak öylesine 
kullanıyor ki, ben bunun videoda şovunu 
gördüm… Bilim adamlarının önünde yapıyor, 
yaptığı şu, hiçbir özelliği olmayan tavuk 
yumurtaları alıyor, bu yumurtaları bir plastik 
leğenin içine koyuyor, kabukları ile birlikte kırıyor, 
yoğuruyor... Bu yumurtalara belirli bir 
konsantrasyona giriyor, yarı trans haline giriyor, 
altı dakika sonra avucundan civcivler çıkıyor, hiç 
bir hile yok, bu konu ile ilgilenen, bilimsel 
inceleme yapanların kabul ettiği bir olgu… Hiçbir 
hile yok… Zaman Enerjisi’ni bu varlık özellikle 
buranın müsaadesi ile özellikle insanlara, bu 
devre sonuna hazırlanan insanlara bu mesajı 
aktarması için görevlendirilmiş varlık… 

Literatüre de geçti… Fotoğrafları basıldı… 
Bunun yaptığı ilahilikle ilgisi olmayan, bir kozmik 
yasanın kendisine pencere açtığı bir konforu, bir 
imkânı yeryüzünde emsal olmak üzere 
kullanıyor... 

“Var eden, şekil veren ve devamlı 
devam ettiren sonsuzluk anlayışını ifade eden 
bu enerjidir...” 

Bazı medyumsal faaliyetlerde, çeşitli 
tezahürler de meydana getirilir… Güçlü 
medyumlar bunları meydana getirirler… Bir gül 
goncasının birdenbire masanın üzerinde tezahür 
etmesi gibi… Bunların hepsi zaman enerjisinin o 
varlık tarafından tasarruf edilerek 
kullanılmasıdır… Yavaş yavaş bu konuda 
kendinizi geliştirdiğiniz oranda hayat içerisindeki 
gidişatlara hükmetmeye başlayacağınızı ben 
şimdiden söyleyeyim… 

Yani oluşların oluşum haline gelmesi için 
mutlak surette bu enerjiye ihtiyaç varken, hayat 
içerisinde sizin için oluştan oluşuma doğru giden 
hadiselerde, siz eğer bu yönde bir konsantrasyon 
içerisine girebilirseniz, bu yönde müdahil olmaya 
başlarsınız ki, olaylar sizin alışık olduğunuzdan 
çok daha kısa sürede ve hatta sizin tam arzu ve 
isteklerinize tabi olarak meydana gelebilir…  

“Zaman enerjisinin sizlerle teması yani 
beşer şuur alanlarınıza teması çok yoğun 
katmanlardan süzülerek gerçekleşmektedir...” 

Demek ki buradan, orijinden yavaş yavaş 
gelen bu enerji çok yoğun katmanlardan geçe 
geçe fizik alemde Dünya’daki biz beşerlere 
ulaşıyor… 

“ve bulunduğunuz kesafetteki gidişat 
ise, esas ana çerçeveye bağlı kalmak üzere, 
sizlerin gidişatına paralele bir tarz arz eder…” 

Yani, demek ki bu enerji bizlerin tarzımıza 
uygun bir tarz, arz eden bir tarz… Yani bizlerden 
ayrı, kopuk değil, bizlerle bağlı… Biz madem o 
enerjiyiz, bizim tavrımız, tarzımız, yaşam 
içerisindeki beşeri konumdaki durumumuz, o 
enerjinin tarzını ve tavrını ifade ediyor… 

“Şuurlu bir şeklide aldığı etkilere 
tepkiler verir ve etkileşimlere girer...” 

Eğer bizler beşer varlıkları olarak onunla 
temasımızı şuurlu bir şekilde ele alırsak yani 
onun varlığını bileceğiz, kabul edeceğiz, onun 
varlığının var olduğunu idrak etmiş olacağız ve 
şuurumuzda zaman enerjisinin biz olduğu, 
bizden ayrı bir şey olmadığı idraki ile hareket 
edersek, etkilere tepkiler verir… Şuurlu bir 
şekilde ondan ne talep ederseniz cevap 
alıyorsunuz… Sizin ona karşı olan yolladığınız 
etki ne ise, talebiniz ne ise, size o paralelde 
cevap veriyor… Zaman enerjisi resmen hami 
varlığımız… Resmen yol göstericimiz, şah 
damarımız kadar yakın olan... 

“Etkileşimleri, bahsedildiği şekilde 
sevk eder, esnetir ve açar, taleplere harfiyen 
en uygun tepkiyi verir…” 

İşte sebep sonuç yasasının müsebbibi… 
İşte karma mekanizmasının müsebbibi… Ne 
ekersen onu biçersin müsebbibi… İslam’da sağ 
omzunuzda sevap melekleri, sol omzunuzda 
günah melekleri, şimdiki çağdaş versiyonu 
Zaman Enerjisi’nin ta kendisi… . Bunları 
birleştirin… Bu bilgiler çok içime sindi… İslam’ın 
bilgilerini atayım demeyin akın, orada söylenenin 
burada neyi ifade ettiğini, burada söylenenin 
orada neyi ifade ettiğini birleştirirsek, ölümsüzlük 
bu manada… Yani bizi bugünlere getiren 
İslam’ın, Hıristiyanlığın bilgisi ise, Museviliğin 
bilgisi ise, her neyse, bugünlere getirenleri bir 
kalemde silip atarsak yepyeni bir ışığın etkisi ile, 
ölüm bu manada, çok ciddi bir mahsurlu şekli ile 
karşımıza çıkar… Ölüm bu manada 
istenmeyendir, biz buna esas ölüm diyoruz… 
Bizlerin ölümsüzlüğü yakalamamız için, bütün 
geçmiş realitelerin bilgilerini, nemalarını, 
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bugünün realitelerinin bilgi ve nemaları ile 
birleştirebilmeliyiz… O zaman ölümsüzlük 
başlar… O zaman… 

İşte Zaman Enerjisi’nin taleplere harfiyen 
en uygun tepkiyi vermesi, sevap mahiyetinde 
sevap, günahların günah mahiyetinde yazılması 
ve bunun faturası ne ise bize çıkarılması 

meselesidir... Harfiyen diyor… Ne bir eksik ne bir 
fazla… Buranın yasası ne koymuşsa, Yaradan 
kanunlar ne koymuşsa böyledir… 

“Zaman enerjisinin mahiyeti hakkında, 
bu doğrultuda yapacağınız tefekkürler, sizlere 
açıklıklar getirecektir…” (Devam.Edecek)

 
-------------------------- KENDİNİ BİLME – KENDİNİ TANIMA HAKKINDA (50) -------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Bizlere, eşik geçiriciler vasfı altında 

yardımcı olma niyetiyle aramızda bulunurken 
yine Dünya vasıflarında varlıklardır... Yine belirli 
bir örtüler dizisi takınmışlardır... Vazifeleri 
onlarca bilinmektedir ya da çok kısa zamanda 
önlerine çıkacak olan hatırlatma prosesleriyle 
kendilerine bildirilecektir... Bu varlıklar 
vazifelerini bilirler ve bilerek ifşa ederler 
genelde... Ve onların zaten sevk edildikleri nokta 
da hiç kaçamaksız vazifelerini dominant bir 
şekilde ifa etmeleridir... Böyle varlıklar kıyamet 
işçileri vasfındaki varlıklardır… 

Devre sonunun özelliği, kıyametin 
mahiyeti nedir..? Bu kıyamete nasıl 
hazırlanacağız ve bu kıyamet içerisinde rol alan 
bizlerin yani örtünün bir kenarından tutanlar 
olarak nasıl vasıflarda olmamız gerekiyor..? 
Bunu teşhis ve tespitte hangi donelere özenle 
göz kulak olmamız gerektiği konularında da 
sizlerle paylaşımda bulunacağız inşallah... 

Böylesine kişilik özellikleri bakımından 
çok zengin, hatta baş edilemez çeşitlilikte bir 
alan içerisinde, arazi içerisinde sonsuz 
denebilecek kadar çeşitlilikte kişilik özellikleriyle, 
bizler aslında kendimizi arıyoruz... 
Kaybolmuşluğumuzun, o kozmik 
kaybolmuşluğun yeniden bulunması şeklinde 
işte bu Dünya tatbikat sahasında kendimizi 
arıyoruz... Aslında bu Dünya fizik tatbikat 
âleminin, enkarnasyon sahasının maksadı, 
kaybolmuşluğun yeniden bulunmasıdır... 
Kaybolmuşluğun giderilmesine hizmettir... 
Yaşam dediğimiz Dünya tatbikat sahasındaki bu 
zaman dilimleri içerisindeki bütün operasyonlar, 
prosesler, bütün senaryolar bizlerin 
kaybolmuşluğunun giderilmesine hizmet eder... 
Yani varlığımızı yeniden var etme, 
kaybolmuşluğumuzu yok etme ve yeniden var 
etme şeklinde bir hizmetten başka bir şey 
değildir yeryüzünde yaşadığımız bütün olaylar... 

Güncel yaşam içerisinde yüzeysel bilgi 
şeklinde bizlerin muhatap kılındığı tüm 
operasyonlar, prosesler bizi bize yeniden 
kazandırmak içindir... Yani mevzuumuzla alakalı 
olarak eğer dile getirecek olursak, bütün kişilik 
özelliklerimizin bizler tarafından mümkün 
olduğunca tespit edilebilmesi içindir bütün bu 
dünyasal operasyonlar... Yani yaşadığımız 
hadiseler, epröv dediğimiz tesirlerle karşı 
karşıya gelişimiz, acı veren, tatlılık, huzur veren, 
sevinç, hüzün veren her ne operasyonla karşı 
karşıya isek, bunların amacı bize işte burada 
görüntüsünü sunduğumuz o kişilik özelliklerimizi 
yani asıl kimliğimizi bulmamızı temin etme 
maksadını taşır... Yani maksadın bizi bize 
tanıtmak olduğunu, bizim kimliğimizi bizlerin 
yeniden tespit etmemiz olduğunu düşünürseniz 
ne büyük bir hayrın, rahmetin, gözetimin, 
sakınmanın veyahut da korumanın altında 
olduğumuzu, ne muhteşem bir itinalı şemsiyenin 
altında olduğumuzu hissetmemek mümkün 
değildir... Çünkü her olan, her devasa 
operasyon, bu doğa olaylarından tutun da, bu 
her türlü sosyal senaryoların hazırlanışı, bireysel 
etkileşimlerin oluşması için bereketli epröv 
alanlarının tesisi hep bizi bize tanıtmak içindir... 
“Hadi bir an önce bilin ne olduğunuzu, bir an 
önce asıl kimlik özelliklerinizi bulun, o yapma, 
sahte ve size ait olmayanların teşhis edilmesini 
başarın, temin edin, dönün gerçek kimliklerinize” 
dercesine bu şiddetli, itinalı, şaşmaz fakat bize 
kaotik gibi gelen operasyonlar vuku bulur... 

Şimdi içinden çıkılması çok zor gibi 
görünen bu tablonun bir ucundan daldık... Önce 
dedik vazifelerimiz, ifade ekseninde, ilham 
ekseninde ve eylem ekseninde... Bakınız bunlar 
bütün bedenlere karşılık geliyor... Mesela eylem 
ekseni tamamen hareket bedeninin 
vazifedarlarıdır... Biz bunu ne aldık..? 
Mücadeleci aldık, lider aldık... Yani varlık bayağı 
fiziki bir eforla, fiziki bir aksiyonla vazifesini icra 
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ediyor... Eylem dedik biz ona... Hareket 
bedeninin aktif olduğu, aksiyonel olduğu, etkin 
olduğu bir vazife grubudur mücadeleci ve lider... 
Ondan sonra ifadeci var… Yine hareket 
bedeninde ama daha çok sözsel olarak, daha 
süptil seviyede eylemci... Bunun birine sanatçı 
dedik işte mekân ve perspektif, atmosfer 
oluşturan, dekor değişiklikleri yapan yani yaşam 
içerisindeki dekorları değiştiriyor... 

Bir diğerine de Bilge dedik... Bu da 
sözsel olarak insanlara ifadeci bir eylem, 
aksiyon vazife aksiyonu... Bir de ilham var 
tamamen içe doğuşlarla, içsel itilimlerle vazife 
yapan varlıklar… Bunlara da “Maddi ve manevi 
hizmetkâr” dedik... 

Sonra geçtik “Hedefler” dedik... Burada 
varlık, vazife gibi hiç değişmeyen değil, her 
enkarnasyonda başka bir hedefi kendine hedef 
olarak alıp öyle enkarne olur ve değişmeyen 
vazifesini bu kez de bu hedefin ışığı, lezzeti, 
çeşnisi ile deneyimlemeye çalışır... Bunlar 
içerisinden ayırt edici, kabullenme, kendini 
yeniden değerlendirme, gelişme, kendini adama 
ve hükmetme gibi hedefler seçer varlık... Bu 
hedefleri yakalamak üzere gelir ve her 
enkarnasyonda bu hedefi yakalamak, varlığın 
oldukça önemli olan boynunun borcudur... Fakat 
tabii bu vazife ve hedefi yakalamakta varlığın 
çok önemli bir başka aracı ise, kişilik özelliği 
olarak Tutumudur... Yani benim hedefimi ve 
vazifemi yakalamak veyahut da yakaladığım 
hedefle vazifemi daima geliştirici ve onun 
üzerinde verimli çalışmam için “Tutum” diye bir 
kişilik özelliği taşımam gerekir... Bu tutumlar da 
bana bağlı, her enkarnasyonumda 
değiştirebilirim onu... 

Hatta dedik ki; “Hedef oldukça zor 
değiştirilirken, kişilik özellikleri olan tutum gün 
içinde değiştirilebilir... Hedefimi ve vazifemi 
yakalamak ve onu geliştirmek adına ben 
tutumumu değiştirebilirim... Hatırlarsanız ifade 
ekseninde septik ve idealist tutumlar vardı... 
Bunu varlık şuurlu olarak değiştirebilir... Hedefini 
yakalamada ve hedefini geliştirmede hangi 
tutum uygunsa birini deneyimler hemen biraz 
sonra başkasını deneyimleyebilir... 

Stoik ve spiritüel tutum vardı... Stoiki 
biliyorsunuz ki gizlilik ilkesine bağlı kalarak, 
kendini gizlemeye çalışan bir tutum özelliğiydi... 
Kinik ve realist vardı... Kinik de daima negatifi 
deneyimler... Hiç hayatınızda, çevrenizde bu 

geçen hafta çalıştığımız tutum özelliklerinde 
kişiler tespit ettiniz mi? Nötr’de de pragmatist... 
Yani, pratik çözümler üreten ve daima kolaylıklar 
oluşturucu yapıda olan bir varlık... 

Ben bu hafta en büyük oğlumda stoik ve 
kinik özellikler sezdim ve kendisiyle de bunu 
uzun uzun konuştuk... Kendisi kinik özelliği, yani 
negatifi görme özelliğini hayat içerisinde 
negatiften sakınma adına kullandığını beyan 
etti... Fakat bunu kontrolden çıkarmaması 
gerektiğini kendisiyle konuştuk ve ilginç 
sohbetlerimiz oldu... Tavsiye ederim, bu 
konulara özen gösteriniz… Bu sayede kendinizi 
ve çevrenizde gördüklerinizi kendi aynanız 
olarak kendi üzerinizde de aplike edeceğiniz için 
kendinizi tanımada çok büyük, çok önemli 
çalışmalar olduğunu bilmenizi istiyorum... Çok 
baskı da yapmak istemiyorum açıkçası ama 
mutlaka sizlerden bir karşılık bekliyorum... Bunu 
da kendi bireysel çıkarım adına değil, sizlerin bu 
emeklerinizin karşılığını görüp görmediğinizi 
bilmek istediğim için arzu ediyorum… Benim de 
belki negatif olmasına rağmen bu akşamki ana 
özelliklerden biri; belki gurur duyacağız, belki 
iftihar edeceğiz... Bu akşamki bütün negatiflerin 
hepsinde var bu... Böyle yapmazsanız negatife 
düşeceğim... Kendimi kurban göreceğim belki 
de, kendimi aşağılayabilirim de…  

Bu kişilik özelliklerinin bundan önce 
bahsettiğimiz kişilik özelliklerinden çok büyük bir 
farkı var... Ana özellik bunun adı... Çok büyük 
farkı nereden geliyor? Bu ana özellik, kişilik 
özelliği enkarnasyon öncesi varlığın seçip 
yüklenmediği bir özellik... Tamamen 
enkarnasyondan sonra yani dünyaya enkarne 
olduktan sonra kendisinin hizmetinde olan kişilik 
özelliğidir... Ana özelliğin en büyük özelliği 
enkarnasyonla diğer kişilik özelliği gibi 
doğmadan önce tespit edilip varlığın programı-
planıyla getirdiği bir özellik değil... 

Bu ana özellikler varlığın enkarne 
olduktan sonra vazifesini, hedefini, tutumunu, 
davranış biçimini ve diğer kişilik özelliklerini 
yakalamasında çeldirici, engelleyici, zorluklar 
çıkarıcı ve tamamen dünyaya geldikten sonra 
edindiği kişilik özellikleridir... Bu ne demektir? 
Tamamen dünyaya geldikten sonra kendisine 
giydirilen sahte kişiliklerin tezahürü olarak, bu 
varlığın kullandığı ve sahte kişiliklere hizmet 
eden kişilik özellikleri... Bu çok önemli bir 
husus... 
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Ana özellikleri genel manada böyle 
anlamamız lazım… Yani dünyaya gelen bir 
varlığın, kendi asıl enkarnasyon kişiliklerinin 
kendi varlığının dışındaki tesir odaklarının 
yüklediği ve onun asıl kişiliğini örten özelliklerdir 
bunlar... Ve asıl kişiliği bulmada zorluklar 
çıkaran özelliklerdir ana özellikler... Fakat bu 
ana özelliklerin o kadar çeldiricidir ki, varlığın 
buna rağmen kendini bilmesi, kendi asıl kimliğini 
tespit edebilmesi demektir. O varlığın insan-ı 
kâmil olması demektir... Çok önemlidir... 
Geleneksel insan-ı kâmil tarifinin dışına çıkıyor 
ama doğrusu budur... Yani, o enkarnasyonda 
seçtiği kişilik özelliklerini tespit etmek ve onları 
tam o enkarnasyon tatbikatlarında kullanma 
halidir insan-ı kâmil hali... Mademki varlığın 
hedefine varmasına engelse niçin varlık bunları 
giyiniyor? Varlığın bunları giyinmesinin sebebi 
sahte kişiliktir... Eğer varlık doğduktan sonra 
hiçbir anne-baba, örf, adet, gelenek, ahlak 
kuralları ve folklorik kurallar, yöresellik ve 
inançsal, şeri, dinsel kurallar ve bunun gibi bir 
takım ritüeller vs. kurallarla muhatap edilmese, o 
varlık asıl kişilik özelliğini çok az kaybederek 
tezahür ettirebilir... Ve böyle bir varlık, yani 
eğitim, örf, adet, geleneklerle, ahlak, etik 
kurallarla koşullandırmalar yok, hiçbir inanç, 
kurum, kavram ve kuralına koşullandırılmamış 
bir varlık gerçek kimlik özelliklerini tezahür  

 

ettirmede çok şanslıdır... Ama bir mahsur var 
cahildir... Bu varlığın toplum içerisinde yaşama 
ve bir de dünyasal kültürü alma yönünde çok 
zayıf olduğu kesindir... Çünkü niye? Çünkü 
eğitim yok, geleneksel kültürün kendi üzerindeki 
etkinliği yok, bu varlık cahil varlıktır... Ama 
nasıldır? Asıl kişiliği oldukça belirgin bir 
varlıktır… Yani kendi varlık özellikleri, kişilik 
özellikleri dominanttır... Böyle bir varlığın cahil 
olması yani kültürsüz, dünyasal entelektüel 
gelişiminin çok geri planda olması bunun 
mahsurunu teşkil eder... 

Şimdi demek ki, varlık dünyasal tatbikat 
sahasının bilgisine sahip olup o saha içerisinde 
en uygun deneyimleri yapmak için dünyasal 
entelektüellik vasfına doğru bürünmelidir… 
Ancak buna bürünmesi de tatbikatını yapacağı 
kişiliklerden mahrum kalmasına sebep oluyor... 
Yani birbirinin kısır döngüsü şeklinde meydana 
gelen bir mekanizma var... Dolayısıyla da ikisi 
de ekstrem olup, ikisi de tercih edilmeyecek 
noktalardır... Şimdi burada çok önemli bir husus 
kalıyor… Dünya tatbikat sahasında benim en 
uygun tatbikatları yapabilmem için bir kere 
dünya tatbikat sahasının bilgisine sahip olmam 
lazım... Ve bu bilgiye sahip olurken öylesine bir 
ölçüt tutturmalıyım ki bu bilginin bana yüklediği 
sahte kişilikler benim bu tatbikatta kullanacağım 
asıl kimlik özelliklerimi örtmemeli... 

(Devam edecek) 

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

                       

 
 V. ÇAKRA    

• VİSHUDDHA ÇAKRA  
• BOYUN ÇAKRA  
• BOĞAZ ÇAKRA  
• GIRTLAK ÇAKRA  
• İLETİŞİM MERKEZİ  

Alın çakranın rengi açık mavidir, kalp çakranın 
pembesi, yeşili veya altın sarısı karışabilir.  

İlgili unsur; Esir 

İlgili duyusu; İşitme.  

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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İlgili bölgeleri; Boyun. Ensede alt çakrası var. 
İki çakra kombine çalışıyor, ikisinin de açık 
olması gerekiyor.  

İlgili organlar; Boğaz, çene, kulaklar, ses, soluk 
borusu, bronşlar, ciğerlerin üst kısmı, yemek 
borusu ve kollarımız.  

İlgili salgı bezi; Trioid bezi. İskelet ve iç 
organların gelişiminde, bedensel ve ruhsal 
gelişimde çok önemli. Beden ile ruhsal alem 
arasındaki kapı. Kandaki kalsiyumu, iyot 
metabolizmasını ayarlıyor.  

Sembolü; 16 yapraklı lotus.  

Temel ilkesi; Varlığın “Bir” likte titreşmesi.  
İfade, iletişim ve esinlenme merkezi. Düşünce - 
duygu, dürtü - tepki arasında köprü görevi 
görüyor. Gülmek, ağlamak, sevinmek vs. bütün 
duygularımızın, tepkilerimizin merkezi bu çakra. 
Açıksa bu tepkilerde kontrollü, kapalıysa 
kontrolsüz oluyoruz. Rehberlerimizle iletişim 
kurabiliyoruz. Üst boyutlardan bilgi alıp 
yayabiliyoruz. Süptil ile kaba enerjilerin 
köprüsünü bu çakra kuruyor. Geliştikçe ruhsal 
âlemle irtibat içine giriyoruz.  

Dengedeyse; Duygular, düşünceler ve iç bilgiler 
özgürce ifade edilirler. Kendilerine ve 
başkalarına dürüst olurlar. Konuşmaları renkli, 
canlı kişiler, sesleri gür ve melodilidir, ahenklidir. 
Öteki insanların düşüncelerinden etkilenmezler, 
doğru yolda emniyetle ve güvenle ilerlerler. 
Bağımsız, özgürdürler, önyargıdan kurtulmuş, iç 
seslerine göre hareket ederler. Tamlık, bütünlük 
ve neşe içinde olurlar.   

Uyumsuzsa; Zihin ile beden arasındaki iletişim 
bozuk oluyor.  

Kapalıysa; Duygularını düşüncesizce eyleme 
dökerler. Bilinçsiz bir suçluluk duygusu 
hissederler. İçten kaynaklanan korkularıyla 
ihtiyaçlarını ifade edemezler. Gerçek varlıklarını 
söz ve hareketlerle gizlerler. Kendilerini 
olduklarından başka gösterirler. Dilleri kaba, 
soğuk, sivri dilli oluyor, iğneleyici konuşurlar, 
mesafelidirler. Konuşurken kekelemeye 
başlarlar. Zayıflıklarını saklamak için çok 
bağırarak konuşurlar. Ne pahasına olursa olsun 
güçlü görünmeye çalışırlar. Omuzlar kalkık, kafa 

içeride dolaşan insanlar. Çevresindekileri 
kandırarak, yalan söyleyerek ilgi çekmeye  

çalışırlar. Kendi kendilerini baskı altına alırlar, 
hep eziktirler. Çok derin bilgilere sahip 
olabiliyorlar, iç sezgileri güçlü ama dışarıdan 
korktukları için bilgiyi içeride saklıyorlar.  

Yetersiz çalışıyorsa; İç benlik kapanıyor, 
yukarının sezgisini kapatıyor. Yüzeysel, saçma 
konuşmak. Derin duygu ve düşüncelerini bir 
türlü anlatamaz, sanki boğazı düğümlenir. 
Duyguları belirsiz, sezgilerine bir türlü 
güvenemez. Sadece dış dünyayı gerçek 
zanneder, ruhsallık ve sezgi yoktur.  

TEMİZLEMEK İÇİN 

Nasıl dengelenir; Gökyüzü, bulutsuz açık mavi.  

MANTRASI; HAM 

RENK TERAPİSİ; Açık berrak mavi.  

SES TERAPİSİ;  E sesi SOL tonundan. 
Meditatif danslar - müzikler. New age.  

TAŞLAR; Aquamarin, Kadıköy taşı 

AROMA TERAPİSİ; Ada çayı veya tütsüsü. 
Okaliptüs yağı ile çakra ovulur, açılmasını 
sağlar. Yakıldığında negatif enerjileri yok eder. 

 ÇOCUKLAR İÇİN ARAGONİT KURSU 
01 Şubat 2008 
Yoğun istek üzerine açmış olduğumuz bu kursa 
ne yazık ki katılım beklediğimizden az oldu. Her 
şeye rağmen Aragonit taşı ile şifa tekniğini 
öğrenen minikler için çok değişik bir gün oldu. 
Hepsi sanki uzun yıllardan beri bu işi 
yapıyormuş gibiydiler. Ne bir yabancılık ne de 
anlama zorluğu yaşadılar ve taşları ile tam bir 
uyum içinde şifa tekniklerini uyguladılar.  

 QUAN YİN KURSU 

Şubat ayı içinde devam ettiğimiz Quan Yin kursu 
çok yoğun bilgi akışları ile devam ediyor. 
Zamanın nasıl geçtiğini anlayamadığımız bu 
derslerde çok farklı bir boyuttan bilgi enerjisi işle 
temasa geçiyoruz. Her an’ın çok değerli olduğu 
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bu derslere Quan Yin almış bütün 
arkadaşlarımızı ve her zamanki gibi eğer Quan  

 

Yin inisiyasyonu almayı düşünüyorsanız sizleri 
de bekliyoruz. Öğleden sonra 15.00’da 
çalışmamızın teori bölümü başlıyor. 17.00’a 
kadar süren bu süre içerisinde Quan Yin 
hakkında daha derin bilgilere ulaşırken 
sembolizmi hakkında da oldukça bilgiler 
ediniyoruz. Saat 17.30’a doğru Magnified 
Healing meditasyonuna geçiyoruz.  Bu çalışma 
ise yaklaşık kırk beş dakika sürüyor. Daha 
detaylı bilgi için bizlerle temasa geçebilirsiniz.    

 ARAGONİT  KURSU  05 Şubat 2008 
Şubat ayı içerisinde Aragonit taşına uyumlanma 
çalışması tek bir tarihte gerçekleştirildi. Böylece 
bu yüksek enerjili minerale uyumlanan toplam 
sayımız 200’ü aşmış bulunmakta. Hayatınıza 
müthiş bir ivme kazandıracak olan bu taşı 
uyumlanmamış arkadaşlara öneriyoruz. Bu 
değerli taşın en büyük özelliği ise 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. Bunun 
yanı sıra bu taşı kullanabilmek için Reiki 
bilmeniz gerekmiyor. Dolayısıyla Aragonit 
taşının kullanıcı kitlesi çok geniş. Her ay düzenli 
olarak kurslarımız devam etmekte. Yeter ki 
hangi tarihte aramıza katılacağınıza karar verin 
ve bizi arayarak ön kayıt yaptırın… Aragonit 
kursunun ilki 1. Mart’ta yapılacak hemen kayıt 
yaptırmayı unutmayın. Herkesi bekliyoruz.   

          

 REİKİ III İLERİ SEVİYE KURSU  
20 ve 27 Şubat 2008 
İki ayrı tarihte yapılan bu eğitim çalışmamız Sn. 
Sevgi ERSOY rehberliğinde yapıldı. 18 kişinin 
katıldığı bu çalışmada Reiki enerjisi ile şifa 
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.  

 REİKİ BOLLUK VE BEREKET 
UYUMLAMASI 26 Şubat 2008 

Bu ayki Bolluk-Bereket Uyulmamamıza 12 
arkadaşımız katıldılar. Bolluk ve bereketi sadece 
bilgide değil duyguda ve maddi alanda da 
hayatınıza çekmek isterseniz bu uyulmamaya 
sizleri de bekliyoruz. Rezervasyon için vakfımızı 
arayabilirsiniz. 

  CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ 
PERŞEMBE MEDİTASYONLARI 
Her ayın 1. 2. ve 4 perşembesi saat 19.30’da 
başlayan meditasyonlarımız devam etmekte. 
Hayatınızı ve bedeninizi Reiki enerjisinin 
şifasına açmak istiyorsanız veya enerji 
kanallarınızı tekrar aktive etmek istiyorsanız 
sizleri bu meditasyonlara bekliyoruz.   

----------------------------------------- REİKİ ve QUAN YIN KÖŞEMİZ ------------------------------------------
 REİKİ I. DERECE İNİSİYASYONLARI 
02 Şubat 2008 
Bu ay Reiki I  ailemize 25 arkadaşımız katıldılar. 

 REİKİ II. DERECE İNİSİYASYONLARI 
06  Şubat 2008  
Bu ay Reiki II. derece inisiyasyonu alan 
arkadaşlarımız  15 kişi.  

 REİKİ III. DERECE İNİSİYASYONLARI 
15 Şubat 2008 

Bu ay Reiki III. Derece inisiyasyonunu 9 
arkadaşımız aldılar. Kendilerine hayırlı olmasını 
diliyoruz. 

 MAGNİFİED HEALİNG İNİSİYASYONU 
23 – 24 Şubat 2008 
Bu ay Magnified Healing inisiyasyonunu alan 
arkadaşlarımızın sayısı 12 kişi. Bu şifa tekniğini 
aldıkları için kendilerini tebrik ediyoruz. 

 ARAGONİT UYUMLAMASI 
05 Şubat 2008 
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Bu ay 38 arkadaşımız kendilerini ve hayatlarını 
Aragonit taşının şifasına açtılar.  

 ARAGONİT ÜSTDÜZEY UYUMLAMASI 
16 Şubat 2008 
Bu ay Aragonit taşının üst düzey kullanımını 
öğrenen arkadaşlarımızın sayısı 22 kişi. 

 
 
 
 

 

 
 

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

görebilirsiniz. 
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