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

Bu yaşamınızı zor şartlar altında 
sürdürüyor olabilirsiniz... Geçim zorluğu, hastalık 
ve türlü sıkıntılar, peşinizi bırakmıyor olabilir... 
Ama nasıl bilebilirsiniz ki, önceki yaşamınızda 
refah içinde sağlıklı bir hayat sürmediniz ya da 
gelecek yaşamınızda daha rahat bir hayatınız 
olmayacak… Bilemezsiniz... Kaldı ki, para gibi, 
sağlık gibi, güzellik, çirkinlik gibi maddi değerler 
insana göredir, izafidir, geçicidir... Bütün 
bunların varlığı ya da yokluğu, azlığı ya da 
çokluğu tamamen insanın tekâmülüne hizmet 
için birer araçtır... Bunlar, insan terbiyesi için 
gerekli oyuncaklardan başka bir şey değildir... 
Bu tekâmül araçları ile insanın tekâmül seviyesi 
arasında bir ilişki yoktur... İnsan, bu araçları iyi 
kullanabildiği, kendini geliştirebildiği ölçüde 
tekâmülde hız kazanır... O değerlere sahip 
olanlar kayrılmış, sahip olmayanlar ise, 
aşağılanmış değildir... Bu Dünya nimetlerinin 
dağılımı, İlahi İrade Yasaları gereği, şaşmaz bir 
adalet üzeredir... 

Çeşitli hayatlar boyunca, varlığın 
gelişimine hizmet etmek üzere bu maddi 
nimetlere değişik ölçülerde sahip olunur ve 
çeşitli olaylar yaşanır...  

Varlıklara, eşit şekilde, tekâmül etme 
fırsatı verilmiştir... Bu fırsat üzere, varlıklar tekrar 
tekrar doğarak kendilerini geliştirirler... Bundan 
daha büyük adalet olur mu..? Bu bakımdan bir 
eşitsizlik ve adaletsizlik düşünülmemelidir... 
İnsan bedenindeki dar şuurumuzla, zamanın ve 
mekânın üzerinde faaliyette bulunan ve İlahi 
Murad’ a hizmet eden varlıkların düzenlerindeki 
adaletten şüphe etmek, bilgisizliğin ta 
kendisidir...  

Görülüyor ki, yenidendoğuş bilgisi 
insanlara çok büyük ahlaki bir sonuç 
vermektedir… İlahi adalet vardır... Öyleyse hiçbir 
şeyden şikâyete hakkımız yoktur... Hakkımız ne 
ise, o önümüze konmuştur... Onunla yetinip, o 

sınırlar içinde bize verilmiş olan araçlardan 
maksimum yarar sağlamaya çalışmalıyız... Bu, 
atalete düşme şeklinde düşünülmemelidir... Hiç 
şüphesiz, maddi ve manevi kazançlarımızı 
genişletme, geliştirme çabası içinde olmaktan 
hiçbir zaman geri kalmayacağız... Yeter ki, 
elimizdekilerin ve elde etmek istediklerimizin, 
sadece birer tekâmül aracı olduğunu bilelim... 
Çünkü maddi kazançların hepsi geçicidir... Eğer 
onları hayır üzere kullanmıyorsak, bizim için 
sadece taşıması gittikçe zorlaşan yük olurlar... 
Ama eğer maddi değerleri egomuzu tatmin için 
toplamıyorsak, onlar çoğaldıkça bizi hafifleten bir 
nitelik kazanırlar... Varlığı ya da yokluğu bizi 
etkilemez... Bundan büyük içsel tatmin, gönül 
genişliği olabilir mi..? 

“Ne yokluğa yerinirim; ne varlığa 
sevinirim…” diyenler gibi… 

Şu aktüel hayatımızda sahip olduğumuz 
şahsiyet, öz varlığımızın bir tezahürü değildir... 
İnsan olarak taşıdığımız sıfatlar, çok çeşitli 
özellikler aynı zamanda ruhumuza ait özellikler 
değildir... Öz varlığımız, kim bilir kaç kez 
birbirinden çok farklı, hatta birbirine zıt kimlikler 
altında Dünya sahnesinde rol almıştır... 

Hırsla sarılıp benimsediğimiz dünyasal 
rütbeler, çok sınırlı bir zaman dilimi içinde 
kullanılıp bilgi edinelim diye bize emanet 
edilmiştir... Çok geniş maddi imkanlara sahip 
olabilirsiniz, toplumun üst seviyesinde elinizdeki 
güçlerle insanlar üzerinde çok etkin olabilirsiniz, 
ama bunların hepsi, çok sınırlı bir zaman süresi 
için size teslim edilmiş geçici Dünya 
oyuncaklarıdır... Onlar, insanın uyanmasına 
yardım edebilecek birer araçtırlar... O araçları 
kullanabilme marifeti, şuurun uyanıklığı ile 
paraleldir... Yani, onlarla olan nefsanî ilgimiz 
çözülmeye, yok olmaya başladıkça, şuurdaki 
paslar siliniyor demektir... Nefsanî bağların 
gevşemesi yani yavaş yavaş uyanmak ıstırap 
verici bir olaydır... Sanki etinizden et 
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 kopuyormuşçasına acı çekersiniz... Maddeye 

bağımlılığınız yani gurur, kıskançlık, alınganlık, 
menfi imajinasyonlar, biriktirme, çatışma, 
rekabet, bireysellik gibi hallerimiz ne kadar 
yoğun ise, bütün bunlardan kurtulma, sıyrılma ya 
da kontrol altına alma çabamız da o kadar 
ıstıraplı olacaktır... 

 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 
Nurettin ERSOY 

---------------------------------------------------------- DİYOR Kİ ; ---------------------------------------------------- 
 Kıyam etmek; dolgun başakların da 

rüzgârda sallanabileceğinin; fakat onların 
hareketinin, boyun eğiş değil, sadece 
rüzgârı geçiştirme şeklinde olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:162) 

*** 
 Kıyam etmek; dünyasal şuurların mutlak 

surette eşkâl arayacak olduklarının; oysaki 
bizim için sayı ve şekil olmadığının; sadece 
tesir ve yön olduğunun; herkesin, kendi 
yönünü kendisinin tayin ettiğinin; bilincine 
varmaktır…(MYP/C:163) 

*** 
 Kıyam etmek; Dünya Plânı’nın bir perde 

olduğunun; bizlerin, ancak bu perdeye 
yansıyanları, gösterilirse görebileceğimizin; 
her göremeyen, mutlak görecek diye de bir 
şart olmadığının; bilincine varmaktır… 
(MYP/C:163) 

*** 
 Kıyam etmek; tayin olmadığının; taltif 

olmadığının; rütbe olmadığının; sadece 
Nasip olduğunun; Yol’un tek olduğunun; 
açık ve net olana ulaşmanın; tamamen, 
varlıkların seçme özgürlüklerine ait bir 
husus olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:163) 

*** 
 
 
 

 Kıyam etmek; gelenin, tamamen, gelecek 
olanın habercisi olduğunun; elindekini 
bilmeden ve sahiplenmeden gelecek olana 
bakabilmenin imkansız olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:164) 

*** 
 Kıyam etmek; sahiden kendinden geçmiş 

olanlarla, bir de kendinden geçmiş gibi 
davrananların tefrikini iyi yapabilmenin; her 
şey ayyuka çıkınca, edeplilerle, 
edepsizlerin iyice kendilerini belli edecek 
olduklarının; tabii, çerçöp ayrılana kadar 
rüzgârın, bazen yüzeyden, bazen de 
derinden esecek olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:164) 

*** 
 Kıyam etmek; kendinden ve 

elindekilerden emin olup, bir Minder, bir 
Beyaz Kâğıtla beklemek bilincine 
varmaktır…(MYP/C:164) 

*** 
 Kıyam etmek; çaresiz, bulunduğumuz 

planın icaplarına uymak zorunluluğunda 
olmamız icabetmekte olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:165) 

*** 
 Kıyam etmek; yüzümüz ışığın 

hissettiğimiz yönüne doğru, başımız dik, 
emin ilerlemek bilincine varmaktır… 
(MYP/C:166) 

*** 
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 ------------------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (04)------------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Dr. Bedri Ruhselman, bizim bu alanımızın 

ilk temelini atan o ulvi, muhterem, vazifeli zat, 
böylesine, bir başka ulvi ve muhterem, vazifeli 
zat ile zaman zaman yolları kesişiyor ve onu, bu 
ruhsal vazifesini yapmaya yönlendiren, yine, Türk 
Ulusunun fiziki zemini kurtaran Mustafa Kemal 
oluyor... Bunlar çok kozmik karşılaşmalardır... 
Mustafa Kemal’i de, bizim şu an huzur içinde 
oturduğumuz fiziki ortamın hazırlayıcısı olarak, 
Dr. Bedri Ruhselman’dan ayrı görmüyoruz… 
Hepsini de şükranla anıyoruz, bu çalışmalarımıza 
da katılımlarını bekliyoruz... 

03.06.1992/ 
“İnsan gücünün, gerek psişik, gerekse 

fizik olarak ortaya tam manada 
çıkamamasının sebebi, daimi olarak 
beyninize, düşüncelerinize sınır koymanızdan 
ileri gelmektedir... 

Ufkunuz, koyduğunuz sınırlara kadar 
uzanan kısır bir saha olmaktan ileri 
gidememektedir... Yaradan’dan haberdar 
olmak ve o bünyeye dahil olduğunuzu 
anlamak için, bu sınırları elden geldiğince 
itelemek gerekir... Ruhun sizin anladığınız 
manayı ifade etmediğini, esas olanın tek bir 
ruh olup, başlangıcın ise, bu şekilde 
oluşmakta olduğunu yani tek olan, üstün bir 
şekilde yaratıldıktan sonra, bu tekliğin 
çokluğu neticesinde adeta yapılan vakum 
esnemeler ile oluşumlar meydana getirilip, 
üzerlerindeki tatbikatlara ve bunlardan elde 
edilen bilgi ve görgüye sahip olunmuştur... 

Sizin esas yaradılışla bağlantınız 
sadece ilk hareketledir... Ondan sonraki 
vaziyet, tamamen, birliğin kendi içerisindeki 
merhaleleri teşkil eder ki, bunun da gayesi 
sizleri büyük neticeye ulaştırabilmek 
içindir...” 

Hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum... 
Zaten bu seminerin amacı, bir noktadan dalıp, 
neyi anlayabildiğimizi, neyi anlayamadığımızı, 
göstereceğimiz cehit ile kendimize ispat 
etmektir... Mümkün olduğu kadar sadeleştirip, 
basite indirip, hayatımızın içerisine indirme 
gayreti içerisinde olacağız... Çünkü bu Merkez 
Yüce Plan adı ile nasibimiz olan bilgi akarının 
böylesine bir özelliği var ki, meseleye çok külli 

bakıyor... Yani öylesine külli bakıyor ki, bilgiyi tam 
Dünya beşeriyetinin tamamını kapsayacak bir 
seviyede, vibrasyonda veriyor... Bizim de bunu 
küllilikten cüzi hale getirme gibi bir zorluğumuz 
var... Bu seminerin, bu zorluğu aşma gibi bir de 
gerekliliği var... 

“İnsan gücünün gerek psişik gerekse 
fizik olarak ortaya tam manada 
çıkamamasının sebebi…“ 

Demek ki, insan denilen bizlerin, (biz 
buna beşer diyeceğiz, daha sonraki celselerde 
de neden beşer dendiğini de paylaşacağız), 
insan olarak bizlerin, sözünü etmeye değer, 
işaret etmeye değer, uyarmaya değer bir gücü 
var... Bir gücümüz var ki, bu tebligat bunu işaret 
ediyor, insan gücü... Açığa çıkartılması gereken, 
buna değer olan, hatta sonunda da neticeye 
ulaştırılması diye ifade ettiği böyle bir hedef güç 
var... Belki de Dünya tekâmül okulunda, bu 
nefsanî donanımlarımızla batırıldığımız bu dünya 
maddi ortamında açığa çıkartmamız gereken bir 
güç, hedef olarak bizlere gösteriliyor... Bunu 
çıkarın açığa diyor... Önce bu güç kaybettiriliyor 
bize, maddenin derinliklerine kadar indiriliyor ve 
diyor ki, şimdi bu gücü açığa çıkarın... İşte bu 
gücü açığa çıkarttığımız anda, o yüce mercie 
taahhüt ettiğimiz o vazifemiz de realize olacak... 

Bu gücü açığa çıkartamamak demek, 
maddenin güdümü altında kalıp, güçsüz bir 
vasıfta vazifeyi yapamamak demek... Fakat 
ortaya çıkartılmasına değer olan gücün, gerek 
psişik manada, gerekse fizik manada iki unsuru 
var... Yani demek ki, biz buna tekâmül dersek, 
Dünya tekâmül okulunun bizi ulaştıracağı nihai 
nokta... Bunu sadece fizik gelişim ya da sadece 
psişik gelişim olarak da anlamamak lazım... Hem 
fizik, hem de psişik... Az önce onun için fiziki 
manada Mustafa Kemal’i, psişik manada Dr. 
Bedri Ruhselman’ı bir araya getirmeye çalıştım... 
Bu tebliğdeki psişik yönden ve fizik yönden 
gücün açığa çıkartılmasındaki zeminleri 
hazırlayan iki tane yüce varlık... Biri fiziki manada 
kaybedilmiş bir gücü açığa çıkartmak için vazifeli 
geldi, daha doğar doğmaz askerdi, kurtarıcıydı 
o... Yakınları, onun, çok küçük yaşlarda silahla, 
fiziki mücadele ile muhatap olduğunu söylerler... 
Öteki de doğar doğmaz psişik... Bu demek 
değildir ki, Atatürk’ün psişik gücü yok... 
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 Atatürk’ün psişik yani spiritüel yönünü anlatan 

konferanslarımız oldu... 1937 yılında söylediği 
muhteşem bir ifadesi var... Bakın ne demiş yüce 
önder; diyor ki; 

“YORGUNLUK, HER İNSAN, HER 
MAHLÛK İÇİN TABİİ BİR HALDİR... FAKAT 
İNSANDA YORGUNLUĞU YENEBİLECEK 
ÖYLE BİR MANEVİ KUVVET VARDIR Kİ, İŞTE 
BU KUVVET ONU DİNLENDİRMEDEN 
YÜRÜTÜR…” 

Yorgunluk ki bu da gücün açığa 
çıkarılamamış halidir denebilir... Tebliğ söylüyor 
burada, insan gücünün tam manada açığa 
çıkamamasının sebebi derken, Mustafa Kemal’in 
söylediği, yorgunluk halini ifade ediyor... Fiziki 
manada söylüyor, çünkü fizik yönün elçisi, 
vazifedarı, meleği, ne derseniz deyin… Böylesine 
yoğun ve üstün bir maksadı, böylesine yoğun ve 
üstün bir vazifeyi üstlenmiş bir varlığa ne 
derseniz deyin ve enkarne olma maksadını ve 
vazifesini küçücük yaşta hatırlayabilen ve bütün 
yaşamını ona endeksleyen bir varlık... 
Değerlendirmeleri böyle yapın... Hayatını barut 
kokuları içinde geçirmiş, hayatını bir ulusun 
yeniden var edilişine adamış, her taraftan 
sarılmış o negatif güçlerin arasında kendini değil, 
bir ulusu kurtarmaya çalışan bir vazifeli... 
Yorgunluk tabii bir durumdur diyor… İnsanın 
içerisinde öyle bir manevi güç vardır ki, o güç 
açığa çıktığında onu hiç dinlendirmeden yürütür 
diyor... Bu tebliğden bu sözün ne farkı var, tebliğ 
vermiş... Yorgunluk onun için mevzuu bahis 
olmaz demiş... 

Bu tebliğ de diyor ki, başına şunu 
ekleyeceğim gibi geliyor; Yüce Önder Mustafa 
Kemal’in dediği gibi; “İnsan gücünün, gerek 
psişik, gerekse fizik olarak ortaya tam 
manada çıkamamasının sebebi”, tebliğ de 
bunun sebebi nedir diyor? Bunun sebebi 
şuymuş; daimi olarak beynimize, 
düşüncelerimize sınır koymamızdan ileri 
geliyormuş... Sınırlar yani düşüncelerimize ve 
beyinlerimize, varlığımıza koyduğumuz sınırlar… 
Sınır koymayın, göreceksiniz bak, Yaradan’ın 
verdiği güç nasıl açığa çıkıyor, İNSAN’IN 
GÜCÜ... 

Ufkunuz, ufuk nedir? Bir varlığın 
görebildiği en uzak nokta, ama bu herkes için 
farklıdır… Benim ufkumla sizin ufkunuz farklıdır... 
Diyeceksiniz ki, fiziken ufuk gökle, denizin veya 

karanın çizgisidir... Onu herkes görür... Herkes 
göremez... Benim gözüm bozuksa, sizin 
gördüğünüz ufku ben göremem... Fiziki manada 
bu böyle... Siz ufukta gemi görebilirsiniz, ben 
göremem... Çünkü görüşüm sınırlanmıştır 
fiziken... Bunu psişik olarak, düşünsel olarak ele 
alın... Ufkunuz yani ileriyi görme yetinizi, 
becerinizi, gücünüzü maksimum açığa çıkartma 
yetiniz de denebilir… Koyduğunuz sınırlara kadar 
uzanan kısır bir saha olmaktan ileri 
gidememektedir... 

Ben, tabii ki, bu konular içerisinde 
sizlerden biraz daha yoğun bulunduğum için, bu 
konuları paylaşırken çok tecrübeler yaşadım... 
Çoğu insan, kendi zaman ve mekânındaki 
bilgisini ya da kapasitesini aşan bilgi ile 
karşılaştığında, şöyle bir tevile gider ki buna biz 
kendi kendine yalan diyoruz... Şöyle ki, diyoruz 
ki, tekâmül etmek için bu bilgileri hazmetmek, 
anlamak, hayata geçirmek lazım... Bunu 
beceremeyeceğini hisseden bir varlık şöyle der; 
“Ben peygamber mi olacağım, evliya mı 
olacağım, ben insanım...” Kendine hemen bir 
ufuk koyuyor, daraltıcı, sınırlandırıcı, küçücük... 
Diyor ki, “beşerim, ben dürüstüm, ben 
çalmıyorum, insanlarla irtibat kuruyorum, çok 
şükür sağlığım da yerinde...” Sınırını koydu, o 
sınırın içine gayet güzel girdi, kendini de hapsetti 
ve onun gerçek gücünü, gerçek ufkunu 
görebileceği maksimum en ileri noktayı ve 
tezahür ettirebileceği en yüksek gücü açığa 
çıkartmasına sebep olacak bütün bilgileri, bütün 
tesirleri, bütün imkânları kendinden uzaklaştırdı... 
Gerçek gücünü erteliyor… O güç çıkacak... O 
gücün, enkarnasyonların birinde veya siklusların 
birinde çıkmaması mümkün değil... Çünkü 
tepeden inme bir yasa var... “Dönüşünüz 
banadır...” Bu kanun, Yaradan’ın kanunu... Ne 
demek bu..? 

“Benimle bir olduğunu mutlaka fark 
edeceksin, mutlaka benimle birlik olacaksın... 
Yani bendeki güç, bir gün sende de çıkacak... 
Sen, Ben; Ben, Sen olacaksın... Öyle olduğunu 
fark edeceksin ve dolayısıyla bendeki gücü 
kendinde bulacaksın... DÖNÜŞÜNÜZ 
BANADIR...” bu şekilde... 

Kendimize, beynimize ve düşüncelerimize 
sınırlar koyduğumuz için de, bize kadar gelmiş 
diyerek, bize dokunmak üzere olan birçok 
rahmeti de dışlıyoruz, engel oluyoruz... Buradaki 
rahmet, bilgi... 
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 Aslında bu söylediğim husus iki sebepten 

meydana gelir... Yani kendini geliştirici, içindeki 
gücü açığa çıkarıcı bir rahmet olacak olan bir 
sebebe sınır koyup, kendinden uzaklaştırma, iki 
sebepten kaynaklanıyor... Bunlardan bir tanesi, 
gerçekten, varlık yasaları çerçevesinde bir 
savunma, sakınma, korunma mekanizmasının 
devreye girmesidir... Gerçekten o varlık buna 

hazır değildir... Size taşıyamayacağınız yük 
vurulmaz taahhüdü var Yaradan’ın... Varlık 
gerçekten, samimi olarak o gücü kendinde 
bulamıyorsa, daha henüz o gelişim düzeyine 
gelmemişse, bu mekanizma derhal devreye girer 
ve varlık gerçekten sınırını koyar ve korunur... Bu 
varlık, gücünü elde edene kadar da eprövlerle 
sıkıştırılmaz... (Devam.Edecek) 

---------------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (10) ---------------------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Ergün Arıkdal hocamızın vefatından 
sonra, dedik ki, ismi yok bu bilgi akarının, bu 
bilgi kaynağının… Bugüne kadar Ergün Bey de 
merak içine girmedi… Sadece gelen bilginin 
mahiyeti ve içeriği ile ilgilendi... Böyle bir isim, 
adres, eşkâl, bu sonsuzluk içinde aramadık... 
Yok dediler isim lazım... 

1997 tarihinde Ergün Bey vefat etti... 
Şubat ayı tarihli şöyle bir tebliğ geldi; 

“Dünyasal şuurlar mutlak surette 
eşkal arayacaklardır... Onlara şöyle deyiniz, 
bir MERKEZ YÜCE PLAN muhataplarıyız... 
Bizim için sayı ve şekil yoktur... Sadece tesir 
ve yön vardır... Herkes kendi yönünü kendisi 
tayin eder...” 

Bu beşeri yapının kaçınılmaz bir talebi 
diyor... Mutat beşerin şuur yapısında bu vardır... 
Başlangıç arar, sonuç arar, sebebe, lineer bir 
sonuç arar, lineerlik onun kaçınılmaz talebidir ve 
dolayısıyla eşkâl arayacaktır... 

Onlara şöyle deyiniz; BİZ MERKEZ 
YÜCE PLAN MUHATAPLARIYIZ... MERKEZ 
YÜCE PLAN tebligatları ifadesini kullanma zihni 
başlangıcı bu tarih... O zamanlar bizim daha 
henüz ne vakıf kurma ne dernek kurma hiçbir 
niyetimiz yok... Sadece içimize dönme niyetiyle 
evimize çekildik... 

“Bizim için sayı ve şekil yoktur...” Fizik 
ötesi alemde sonsuz olan ve sadece tek bir 
enerjinin çeşitli kesafetlerle yayıldığı bu sonsuz 
alemde ne şekil bulabiliriz, ne isim bulabiliriz, ne 
adres bulabiliriz... 

“Sadece tesir ve yön vardır...” Ve 
yaklaşık olarak bu tarihten 10 yıl geriye 
gidersek, bir de bakıyoruz ki alınan tüm 
bilgilerde ne kaynak araştırmışız, ne adres 
araştırmışız… Sadece gelen bilgiye bakıyoruz… 
Varlığıma oturdu, şekli nasıl, mükemmel, tesiri 
nasıl, mükemmel, gösterdiği yön tam varlığımın 

sürur içinde kaldığı yönü gösteriyor… Benim 
burada o kaynağın sahibi kimdir demem 
abestir… Sahibi tektir onun... Her şeyin sahibi O 
değil mi..? 

İşte böylesine bir tesir ve yön tatmini, 
doyumu içerisinde biz ne adres sorduk ne de 
sayı ve şekli aradık... Altında da diyor ki; 

“Herkes kendi yönünü kendisi tayin 
eder…” Bu da tabii seçme özgürlüğü yasası 
gereği bütün varlıklara verilmiş ilahi bir haktır... 

“Dünya planı bir perdedir... Sizler 
ancak bu perdeye yansıtılanları, gösterilirse 
görebilirsiniz... Her göremeyen mutlak 
görecektir diye bir şart da yoktur... Bırakınız 
görmek isteyenler görsünler... Nasipsizler er 
geç nasiplilerin önünü tıkamaktan 
vazgeçeceklerdir... Tayin yoktur, taltif yoktur, 
rütbe yoktur sadece nasip vardır...” 

Bunu bu alanın ismini ve muhatap olduğu 
merciin adresini verildiği tarihten itibaren biz ilke 
edindik... Bizim bu alanda bugün dahi geçerli 
olmak üzere tayin yoktur, taltif yoktur, rütbe 
yoktur sadece nasip vardır... Yani ihtiyaç 
kesbetmiş yani ihtiyacını hissederek bu 
ihtiyacının peşine yönelmiş herkes bu alanın 
doğal olarak üyesidir... Ve bu alanın asıl 
varlığıdır... Bu alan, aslında beşeri sahibi olan 
bir alan değildir... Başkan, yardımcısı, kurucu 
üyeleri bunlar dünyasal icabat olarak vardır… 
Aslına, bunun asıl mahiyetine dönecek olursanız 
yani vakfın perde arkasına bakacak olursanız, 
arkasındaki mahiyet budur... 

Yani gerçekten ilgisi bilgide olup, 
gerçekten nasibini bilgide arayan yani ihtiyacını 
bilgiden sağlamaya çalışan ve bu yönde tesir ve 
yönü arayanların vakfıdır burası… Ben yönümü 
kaybettim, yönümü bulmak istiyorum diyen ve 
ben bu yönümü yükselen bir tesire tabi olarak 
bulup yürümek istiyorum diyen yani tesir ve yönü 
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 birinci planda önemseyen her varlık, bu alanın 

mensubu ve nasiplisidir... Çünkü bu alanda tayin 
yoktur, taltif yoktur yani ödül yoktur, rütbe de 
yoktur… Sadece nasip yani ihtiyaç vardır... 
Ruhsal ihtiyaçlarını bu alanda bulan, bu alanın 
sahibidir, varlığıdır… Ve bu alan, onu, bağrını 
açmış bir şeklide kucaklar... 

“Sizler sürekliliğin birer 
enstantanelerisiniz…” Yani sonsuz bir 
süreklilik, sonsuz bir yolculuğun 
enstantanelerisiniz... Nedir? Fotoğrafta kullanılır, 
olayı yakalar çeker, ne çıktıysa, objektifin açılıp 
kapanması kadar... 

“Bu sonsuz gidiş içerisine yerleşmeye 
çalışmayınız... Akışkanlığı temin ederek 
gidişe ayak uydurunuz... Kendinizi ağır 
yükler altında da hissetmeyiniz... Bunlar 

sadece dünyasal şuurun hevesleri 
hezeyanlarıdır... Vazifeyi sade ve temiz bir 
şeklide anlamaya çalışınız... Süsleyip 
bozmayınız...” Yani böyle bir vazifedarlık 
hissiyatı içerisinde vazifedarlık sahte kişiliği 
giyerek kendinize en tehlikeli maskeyi 
takınmayınız... 

“Her şey açık ve nettir... Yanlış olan 
bulanıktır, tortuludur...” 

“Şüphe yok ki, onlar ne istediklerini 
bilememektedirler... Gerçek ihtiyaçlarını 
anlayana kadar tali yollarda gezmeye devam 
edeceklerdi... Yol tektir... Açık ve net olana 
ulaşmak tamamen varlıkların seçme 
özgürlüklerine ait bir husustur...” 

(Devam edecek) 

 
 
 
---------------------------------------------------- ETKİNLİKLERİMİZ ------------------------------------------------
 ARAGONİT KURSU 
06 ve 16 Şubat 2010 
Aragonit kursumuz büyük bir hızla devam 
etmekte.. Uyumlanan arkadaşlarımızın sayısı 
1000’i aştı… 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… 

Aragonit ile cilt bakımı; eğer aragonitinizden 
küçük parçalar koparsa onları sakın atmayın. 
Çünkü bu parçacıklar daha sonra cildiniz için 
hazırlayacağınız sihirli formüllerde yer alacaktır. 
Aragonit parçacıklarını tunç bir havanda iyice 
dövün, toz haline getirin. Az miktarlarda yüz 
kreminize, el kreminize katarak kremlerinizin 
gücünü misli misli artırabilirsiniz. 

 ARAGONİT ÜST DÜZEY 
21 Şubat 2010  

Bu seminerimizde aragonit ile hayatımızı nasıl 
daha akıcı, daha sağlıklı bir hale getirebilmek 
üzerinde çalışmalar gerçekleştirdik. Eğer 
aragonit hakkında bilgileriniz size yetmiyorsa sizi 
de bu çalışmalarımıza bekliyoruz. 

 
 REİKİ I. DERECE İNİSİYASYONU 
03 Şubat 2010 
Bu eğitim çalışmamız Reiki ailemize 8 
arkadaşımız da dahil oldular. Onları kutluyoruz.  

REİKİ KAVRAMI... 
REİKİ; saf sevgi enerjisidir... 
REİKİ; istenmediği takdirde asla verilmez... 
Süjelerin kendi kendilerini şifalandırabilmeleri 
için, şifaya vesile olan kişi, sadece kanal vazifesi 
yapmaktadır... 
REİKİ enerjisini çekip alabilmek için; sadece, saf 
bir niyete ihtiyaç vardır... 
REİKİ enerjisi ile şifa'ya vesile olmak, bir meslek 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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 değildir... 

REİKİ enerjisi, üç planda kendini ifade eder ve 
aura seviyesinde şifayı gerçekleştirir... Enerji, 
bütün süptil bedenleri şifalandırır... 
REİKİ'nin herhangi bir dinle ilgisi kesinlikle 
yoktur... O, hiçbir dini temsil etmez... O, hiçbir 
dinin tasarrufuna girmez... O, Evrensel Şifa 
Enerjisidir... 
REİKİ enerjisine uyumlanmış kişiler, terapi 
yaparlarken, kendi enerjilerinden bir şey 
kaybetmezler, aksine enerji alırlar... 
REİKİ, şuurlu bir enerjidir, şifaya ihtiyacı olan 
bölgeye kendiliğinden akar... 

 REİKİ II. DERECE İNİSİYASYONU 
24 Şubat 2010 
Bu seminerimizde Reiki enerjisi ile şifa 
çalışmalarının semboller kullanılarak uygulanışı 
öğrenildi. Katılımcı arkadaşlarımızı tebrik 
ediyoruz.  

 REİKİ III. DERECE İNİSİYASYONU 
07 Şubat 2010 
Reiki III. Derece  sayın hocamız Sevgi Ersoy’un 
da söylediği gibi bir aydınlanma yolculuğu. Bu 
aşamaya gelindiğinde artık yolunuzu, hayatınızı 
Reiki enerjisinin prensiplerine tam olarak 
açmanız gerekmekte. Bu aşamayı alan 
arkadaşlarımızın yolu açık olsun…  

REİKİ UYGULANIRKEN HATIRLANMASI 
GEREKENLER…

 QUAN YİN MEDİTASYONLARI 

 
REİKİ, istendiğinde verilmelidir... 
Siz doktor değilsiniz, sadece süjenin 
iyileşmesine, REİKİ kanalı olarak yardım 
ediyorsunuz... 
Çalışmanın sonucuna kendinizi bağlamayınız... 
REİKİ'nin, sizin istediğiniz gibi çalıştığını 
düşünmeyin... Onun kendi şuuru vardır, şuurlu 
bir enerjidir... Hastalıklara karşı savaşmak bizim 
vazifemiz değildir... Enerji nakledilir ve netice 
beklenir, sonucun, süje için mümkün olanın en 
iyisi olduğu görülür... 
REİKİ çalışması sırasında, REİKİ prensipleri ve 
onu indiren Dr. USUİ hatırlanmalıdır, 
anılmalıdır... 
Şifa, sevgi ile, şefkat ile, müşfikçe ve nazikçe 
iletilmelidir... 
Öz varlığınıza REİKİ ile dokunabilirsiniz... 
Hayatın bir parçası olan 
REİKİ hediyesi, güçtür, onu besleyip onunla 
birlikte olun... REİKİ, sizi insanlara yaklaştırır.. 
Bu yeni dünyanız, her şart ve durumda 

yapacağınız seçimler için, size güç ve berraklık 
kazandırır... 
REİKİ, sevgiyi tanımayı, kendinizi ve 
etrafınızdakileri sevmeyi öğretir... REİKİ ile 
büyürken kendinize ve dünyaya barış ve ahenk, 
uyum dağıtırsınız... 

Her pazartesi saat 18.00’da başladığımız bu 
meditasyonlarımıza ek olarak aynı gün saat 
15.00’da bilgi çalışmasını da ekledik. 
çalışmamız her seferinde biraz daha renk 
değiştiriyor. Gittikçe mayalanan enerji katılanları 
çok farklı yönlere çekmeye başladı. Dileğimiz bu 
sezon sonuna kadar Kwan Yin enerjisine 
uyumlanmış arkadaşlarımızın katılabilmesi ve 
hatta yeni inisiyasyonların gerçekleşmesi…  En 
azından bu meditasyonu evde yapamıyorsanız 
da haftada bir kere burada bu meditasyonla 
enerji alanlarınızı aktive etmiş olursunuz. 
Bekliyoruz… 

 CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ 
SALI MEDİTASYONLARI 
Toplu meditasyonlar neden bu kadar önemli? 
Yaşadıklarınız ile oluşan düşük veya yüksek 
frekanstaki enerjiniz ile siz farkında olsanız da 
olmasanız da, inansanız da inanmasanız da, 
görseniz de görmeseniz de toplu bilinçteki 
yaşam enerjisini fazlası ile etkilemektesiniz. 
Kanadalı Doktor David Hawkins araştırmaları 
sonucu vardığı değerler şöyle: 
Pozitif ve her şeyi olduğu gibi kabullenen mutlu 
bir insanın yaydığı enerji doksan bin insanın 
yaydığı düşük enerjiyi dengelemektedir.  
Sevgiyi gerçek anlamda yaşayan bir insanın 
yaydığı enerji yedi yüz elli bin insanın yaydığı 
düşük enerjiyi dengelemektedir. 
Barış ve huzure içinde yaşayan bir insanın 
yaydığı enerji on milyon insanın yaydığı düşük 
enerjiyi dengelemektedir.  
Mevlanalığı yaşayan bir insanın yaydığı enerji 
yetmiş milyon insanın yaydığı düşük enerjiyi 
dengelemektedir.  
Peygamber, Buda seviyesinde yaşayan bir 
insanın yaydığı enerji ise tüm insanlığın yaydığı 
düşük enerjiyi dengelemektedir.  
Bugün, Peygamber, Buda veya Mevlana 
olmasanız da doksan bin insanı mutlu 
etmeye ne dersiniz? 
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 Her ayın 1. 2. ve 4 salısı saat 19.30’daki 

meditasyonlarımız devam etmekte… Hayatınızı 
ve bedeninizi Reiki enerjisinin şifasına açmak 
istiyorsanız veya enerji kanallarınızı tekrar aktive 
etmek istiyorsanız sizleri bu meditasyonlara 
bekliyoruz…  
 CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ 
KONFERANS 16 Şubat 2010 
Sunan: Nurettin ERSOY 
“KORKULARIMIZLA YÜZLEŞMEK” 
İNSANI BİLİNCİNİ HÜKMÜ ALTINDA TUTAN 
İKİ KOZMİK ANA EMİR… 
Sevgi Enerjisi’nde Kodlanmış Olan “AYDINLAN 
EMRİ”… 
SEVGİ / AHENK; Ölümseverlik…  
Korunma İçgüdüsü’nde Kodlanmış Olan “YAŞA 
EMRİ”… 
KORKU / PANİK; Yaşamseverlik 
Hata yapma korkusu, temkinli olmak duygusu, 
size daha çok müşküller yaratabilir… Mümkün 
mertebe doğal olmaya çalışınız… Sadece 
insanın hayatta kalması için gerekli olan 
“güvenlik kodu” bir canavara dönüşür… 
“Kendini Koruma İçgüdüsü” makul korkudan, 
paniğe, giderek de saldırganlığa dönüşür… 
Korku, en güçlü denge bozucudur… Korku, 
yeryüzündekilere ilâve olarak, yepyeni 
savaşçılar yaratır… 
BEYNİMİZE BİLİMSEL BAKIŞ… 
Amigdala / Limbic Sistem: Duygularımızın 
Merkezi / Nedensel ve Duygusal Tepkiler / 
Korku / Panik / Savunma / Saldırma / Savaş ya 
da Kaç… Tehdit unsuru ile karşılaştığımızda, 
duyularımızdan gelen bilgilere amigdala tepki 
veriyor… İçgüdüsel olarak vücudumuzun “panik” 
düğmesine basıyor… 
Suçlu; Amigdala… 
İnsanın tüm hataları korku ve panikle ilgilidir ve 
korku, sonrasında panik, bilinmeyene karşı 
oluşur… En büyük korku, ölüm korkusu’dur… 
İnsan için nefes alamamaktan daha korkuncu 
yoktur… 
Beynin korku karşısında verdiği tepki kontrol 
edilebilinir ve değiştirilebilinir… 
Amigdala sinyalleri kontrol edilebilinir… Böylece; 
korku’nun paniğe dönüşmesi bir gerçek 
olmaktan çıkarılabilinir… 

Korku; yok olan bir şeyin, tamamen varlıklar 
tarafından var ediliş aşamalarıdır… 
Aşamanın her kademesi, varlığın realitesiyle 
rezonansa geçerek, realite katmanlarında adeta 
kendisine yivler açar… bu yivler, tiz titreşimler 
halindedirler… tıpkı bir ağ gibi varlığın 
bünyesinde bariz bir şekilde dolaşır, onu kuşatır, 
hapseder, esir alır… tek tek bireyler veya 
topluluklar, bünyelerindeki bu sirkülasyona 
müsaade ettikleri andan itibaren artık esirdirler… 
esaretin açılımı; bilgi yoksunu vesvesedir, 
kuşkudur, imanın geri çekilip imansızlığın at 
koşturmasıdır… 
Korku, sabit değildir… Şekle bağlıdır, yani 
şekille alâkalıdır… 
Korku, bir iletişim şeklidir, bir bağdır… Bağlantıyı 
sürekli kılabilme şeklidir… Korku sinsidir… 
Ahenk İse; Aydınlık, Açık, Aleni Ve Yankılıdır… 
Parlak Işımalar Yapar… 
Korku Bloktur… Ahenk Akıştır… 
Genişletmek İçin, Açmak İçin Vardır… 
Korku Yuvalanır; Ahenk Dolaşır…  
İkisinin De Başlangıç Amacı Aynıdır… 
İkisi de sevgi enerjisi ile bağlantıya geçmek için 
vardır… 
Varlığın Seçimi İle Devreye Girerler… 
Beşeri İrade ile Yüksek İrade birbirine 
kavuşmalıdır… 
Beşeri korkuların üzerine üst güven inmelidir… 
KORKULARIMIZI KONTROL… 
1) Hedef Belirlemek; Yola Devam… 
2) Zihinsel Tekrar… 
3) Kendimizle Konuşmak… 
4) Heyecan Kontrolü… 
HEYECAN KONTROLÜ… 
Nefes Alma Üzerine Kuruludur… 
Maksatlı Olarak Ağır Nefes Almak, Panik Hali İle 
Baş Etmeye Yardımcı Olur… 
Beyin Eğitilebilinir… 
Kendinizi Aşabilirsiniz… 
Not: Bu konferansın görüntü CD’sini 
vakfımızdan temin edebilirsiniz… 
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  19 MAYIS KÜLTÜR MERKEZİ / Kozyatağı 

KONFERANS 12 Şubat 2010 
Sunan: Sevgi ERSOY 
“İÇİMİZDEKİ ÇOCUK” 
Bize neler oluyor? Hep somurtkan, hep 
mutsuzuz… 

Ya da hiçbir şeyi umursamıyoruz… Hayat zevk 
vermiyor… Doyumsuz ve umutsuzuz… Her 
şeyden korkuyoruz… Bütün bunların cevabı 
içimizdeki çocuk olabilir mi? Adı çok sembolik 
ama içerik olarak hayatımızın ta kendisi olan ve 
bazılarımızın farkında bile olmadığı içimizdeki 
çocuk. İşte bu konferansta Sn. Sevgi Ersoy  bu 
çocukla tanışma, uzlaşma yöntemlerini bizlerle 
paylaştı. 
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