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

BÜTÜNSEL ANLAYIŞ NASIL 
OLUŞUR? 

Anlayışta bütünselleşmek, varlığın en 
büyük ihtiyacıdır… Herhangi bir konuyu bütünsel 
bir anlayış ile algılayabilmek, varlık için çok 
büyük kazançlar sağlar… Ancak bunu layıkıyla 
gerçekleştirmek, fizik plan içerisinde çok sınırlı 
ve imkânsızdır… 

Peki biz acaba bir konuyu bütünsel 
olarak, her yönü ile, bütün gerekleri ile neden 
kavrayamıyoruz..? 

Çünkü bu kavrayış, tekâmüle bağlı bir 
haldir… Tekâmüle bağlı olarak bu anlayış 
gelişir… Zaten biz yeterli bir bütünsel anlayışa 
ulaşmış olsak, artık bu fizik âlemde kalmamıza 
gerek kalmaz… Bu anlayış, terk ile ve ıstırap ile 
kazanılır… 

Fizik plan içerisinde, “mamur edilmesi 
gereken parçalardır…” Ancak parçaları mamur 
ederken, bize mutlaka yetkin bir anlayış 
gerekmektedir… Bu bireysel, kısır 
anlayışlarımızla karşımızdaki insanlar hakkında 
bir kanaate ulaşamayız… 

Dünya yaşamı bir tiyatro ise, oyuncular 
hakkında ve oyunun konusu ve gidişatı hakkında 
fikir sahibi olmak, işte bütünsel, kapsamlı anlayış 
ile mümkündür… 

Bütünsel anlayışa doğru gidebilmek için, 
insanın önce çevresindeki insanları dikkatle 
inceleyip, anlamaya çalışması gerekir… 

Düşününüz, düşünmek ibadettir… 
Seviniz, sevmek de ibadettir… 

Bütünsel anlayışı oluşturabilmek için, 
önce, her varlığın kendisine göre bir bütünsel 
anlayışı olduğunu bilmek gerekir… 

İnsan bedenine bağlı olan ruhta bütünsel 
anlayış kısmidir… Bu nedenledir ki; fizik plan 

gereği, kollektif bir nizam içerisinde insanlar 
hiçbir zaman bir araya gelemezler… Bu 
mümkün değildir… 

O halde ne yapmak lazım..? 

O halde, şu ortamın dışında olan ve 
hepimizin oraya gidebilme imkânı olan bir ortak 
alanda yani ortak bir platformda birleşmekten 
başka yol yoktur… 

İşte, bu birleşmeyi, insanlık tarihi 
boyunca dinler gerçekleştirmeye çalışmıştır… 

İnsanlara üstün, müteal bir kavram ile 
yaklaşarak, tek Tanrı fikrini aşılamaya 
başlamışlardır… 

“Yaradan tektir, O’na inanın, O’na 
güvenin...” 

“Dönüşünüz O’nadır…” gibi… 

Yani hiyerarşik bir çıkışın, kademeli 
yükselişin, birinin diğerini kontrol eden 
mekanizmaların hepsinin başına, hepsini kontrol 
eden bir sistem yerleştirilmiştir ki, herkes oraya 
bağlansın… 

Çünkü başka bir ortak alanda, platformda 
birleşmek mümkün değildir… Fizik planda böyle 
bir şey yoktur... Bunu insanlar özlüyorlar… 
İnsanlar istiyor ki, birleşsinler, bir olsunlar… Öyle 
bir şuur küresinin içine girelim ki, hepimiz aynı 
yüceliği yaşayalım… Amaç da bu zaten… Fakat 
bu detay Dünya’sında olmaz bu iş… Bu 
mümkün olsaydı, dinler muvaffak olurdu… 

Hatta dinler ayrışmaya bile sebep 
olmuşlardır… Bu durum, dinlerin kusurlu olduğu 
manasını taşımaz… İnsanların, dinleri yanlış 
algılayışlarındandır… Bazılarının arasında minik 
köprüler vardır… Bugünlerde mesela her din tek 
Allah’a, tek Yaradan’a inanır gibi… Ama icraata 
gelince, senin dinin, benim dinim başlıyor… Hani 
tepedeki birlik… Olmaz… Sen kendi yoluna, ben 
kendi yoluma… Bizim ki daha üstün, senin ki 
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daha üstün… Kime nazaran… Bütün bunların 
sahibi kim..? 

Herkes bir merkeze yönelmesine 
rağmen, bakıyorsunuz uygulamada herkes ayrı 
bir istikamete gidiyor... 

Oysaki bütünsel anlayış, herkesle herkes 
olmaktır… Her şey ile her şey olmaktır… Dışa 
doğru açılmak, gerekeni gereken yerde 
yapmaktır… Bu da, vermek demektir… Ruhun 
ilahi tezahürünün biri de vermektir… 

İnsan her şeyi kendisine saklamayı, en 
büyük payı kendisine ayırmayı ve hep ben 
demeyi bıraktığı ölçüde bütünsel anlayışa 
kavuşmaya başlar… O halde bütünsel anlayış, 
müspeti olduğu kadar, menfiyi de dikkate alır… 

Ve onları aynı gözle görür… Sadece tek elle ses 
çıkarılamayacağını bilir… 

Bütünsel anlayışın belirtisi zihni nötr 
tutmaktır… Her şeyle, herkesle bir olmak, hem 
her taraftan olmak, hem de hiçbir taraftan 
olmamak… 

 
Kalbimdeki Rabbimin Işığı; Kalbinizdeki 

Rabbimin Işığını selamlıyor… 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 
Nurettin ERSOY 

 
---------------------------------------------------------- DİYOR Kİ ; ---------------------------------------------------- 
 Kıyam etmek; Dünya varlığının, şu anki 

zaman ve mekân kesişmesi frekansında, 
külliyen ayakta durabilmesinin imkânsız 
olduğunun; Dünya’nın, rejenere olabilmesi 
için, silkelenmesi gerektiğinin bilgisine 
sahip olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:204) 

*** 
 Kıyam etmek; Dünya’nın, iki defa enine, 

bir de boyuna olmak üzere, üç defa arka 
arkaya şiddetli sarsıntı geçireceğinin; bu 
vesileyle, üzerimizde asılı duran tesirlerin 
yerlerine yerleşecek olduğunun; ve yavaş 
yavaş, titreşim bazında incelmeler 
başlayacak olduğunun; tesirlerin, mekân 
buldukları ortamlarda yuvalanacak 
olduğunun; önce mantallerde, sonra 
zihinlerde ve bedenlere kadar inerek, 
varlıklar vasıtası ile, Dünya bünyesindeki 
yerini alacak olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:204) 

*** 
 Kıyam etmek; yeryüzündeki bütün 

imkânların ve alanların, varlıkların 
hizmetine girecek olduğunun; ilk defa, 
varlık - Dünya vibrasyon ahenginin ortaya 
çıkacak olduğunun; dışarıdan bakıldığında, 
varlık ve madde ahenginin apaçık görülür 
halde olacak olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:204) 

 Kıyam etmek; madde ve varlık ahengi 
demenin; varlık ve madde ayırımının 
ortadan kalkmaya başladığı kesafet demek 
olduğunun; vazife platformlarının, yerlerini 
yeni vazife platformuna bırakmaya 
başlaması demek olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:204) 

*** 

 Kıyam etmek; şu an, Dünya hayatımız ne 
kadar müşküllerle dolu olursa olsun, ayar 
dönemini yaşadığımızdan dolayı, 
dengesiz, huzursuz ve yetinemiyor 
olduğumuzun; diğer âlemlerle olan 
irtibatımızın, tesir kuşaklarının üzerimizdeki 
basıncının, buna paralel olarak yeryüzü 
şartlarının allak bullak oluşunun hepsinin, 
teker teker, bizleri yeni vibrasyon 
seviyesine hazırlamak için husule gelen 
organizasyonlar olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:204) 

*** 

 Kıyam etmek; şu dönem, yeryüzünde 
kalıp, olanlara ve olacak olanlara büyük bir 
elastikiyet ve uyum içerisinde cevap 
verenlerin, çok kıymetli bir zamanı 
yaşamakta olduklarının bilincine 
varmaktır…(MYP/C:204) 

*** 
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 Kıyam etmek; mahsul işçileri ve mahsul 

sahiplerinin, sırt sırta yaptıkları işin 
şuurunda olarak, dönemin imkânlarını 
değerlendiriyor olduklarının; kendilerinde 
bu gücü ve bu iradeyi hissedenlerin, bir an 
önce vazife alanı içerisindeki yerlerini 
almaları icabetmekte olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:204) 

 

 

 
 
 
 

 
------------------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (16)------------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
“Vakıf olunan tesirlerin artması 

hasebiyle bünyelerinizde iktisap etmiş 
bulunan durumun gün geçtikçe artması, 
sizlerde tarifi imkânsız akisler 
uyandırmaktadır...” 

Yani fark ettiğiniz vuku bulan bu 
tesirlerin, sizin de vakıf olduğunuz bu tesirlerin 
artması hasebiyle, bünyelerinizde kazanmış 
olduğunuz durum gün geçtikçe artıyor... Ne 
durum kazanıyorsak, sizlerde tarifi imkânsız 
akisler uyandırıyor, yansımalar...  

Üst şuur bize tesir yolluyor, biz bir şeyler 
kazanıyoruz onunla, iktisap ediyor, bizde bir 
durum, akis şeklinde ona bunun cevabını 
veriyor, yansıma şeklinde... Yani üst şuurun, 
Rabbin o sonsuz sahasına üst şuur deyin, daha 
henüz bizim uzanıp da kullanamadığımız, bize 
ait ama kullanamadığımız o şuurun, alt şuura 
hükmü olduğu kadar, alt şuurun da üst şuura 
etkisi yabana atılmamalıdır diye tebliğ sözcüğü 
var... Demek ki çift taraflı tesir mekanizması 
çalışıyor... Bir Rabbin, bizi, gitmemiz gereken 
yönü işaret eden tesirleri var, bu tesirlerle biz bir 
tür güdümleniyoruz… Güdüm etkisi yaratıyor… 
Güdümü kaba seviyede almayın, 
yönlendirilmek... Gitmemiz gereken istikamete 
doğru yardım mekanizmaları var... Çünkü biz 
gitmemiz gereken istikameti bilmiyoruz... 

Yeryüzünde ne kadar nüfus varsa 7 
milyar diyelim o kadar gidilmesi gereken yön 
vardır... Her varlığın, Rabbine yönelişi, gitmesi 
gereken yolu farklıdır... Diyeceksiniz ki, hepsi 
Rabbin bünyesinde evet aslında Tanrı yolu tektir 
fakat o yol üzerinde gidişler farklıdır... 

Bir yol düşünün ki, o tek yol, Rabbin yolu, 
onu sonsuz alabilirsiniz... Bunun üzerinde tek 
tek varlıklar var... 7 milyar Dünya beşeri... Bütün 
hepsinin aslında fark etmediği külli istikamet yol 

bu, ondan başka istikamet de, yol da yok 
çünkü... Yol farklılıklarında ne var..? Bunun 
içinde var, bir tanesi tam külli istikamette 
giderken, bir tanesi yana doğru gidiyor, diğeri bu 
yöne, bir tanesi öbür yöne, bazısı geri gidiyor, 
bazısı dolaşıyor... İşte beşeri zihnin ve 
beşeriyetin külli bir kavramayı bir türlü 
becerememesinden kaynaklanan bir 
durumdur… Zannederiz ki, bütün insanlık başka 
başka yönlere gitmiş... Tanrı’nın aksi yönüne... 
Tanrı’nın aksi yönü gibi bir yön olabilir mi ki 
gidilsin, sadece oyalanıyoruz... Ama külli gidiş 
daima bu... Yol üzerinde kendince bir yol 
koyması geriye bir yol koyması “Yaradan’a, 
Dönüşünüz Banadır…” ifadesi ile ifade edilen o 
külli gidişe halel getirmez... 

Bu Yaradan anlayışı, spiritüel ekollerinin 
ortaya koyduğu külli tekâmül gerçeği nasıl 
realize olacak, nasıl gerçekleşecek... Hiç önemli 
değil, gerçekten külli bir gidiş var ki, onun 
hilafına bir hareket söz konusu olamaz... 

Şöyle bir husus var ki, Rabbin mensubu 
olan bütün bu tek tek bireylerin dahi Rabbin 
evlatları olarak onun nezdinde tabii ki istenilen 
hepsinin bu yöne dönmesi ama hepsinin de bu 
ana gidiş dışında çeşitli yönlere gitme hakkı 
yaradılıştan kendilerine verilmiştir... Madem 
böyle genel bir yasa var, “Dönüşünüz banadır”’la 
ona gitmenin dışında başka bir yol yok… 
Bunlara niçin bu şans verilmiş... Bunların hepsi 
başka başka yönlere giderken, aslında ana yönü 
arıyorlar... Bütün bu olmaması gereken yönler 
genel gidişe sekte vurmadığı gibi, bunu 
bulmaları için... Çünkü bunların hepsinin tek tek 
özlerinde Rabden kopuşun hasreti var... 
Hepimizin derin varlığında öze kavuşmanın 
hasreti var... Ve dolayısıyla Yaradan’ı ile 
birleşme, o sonsuz evvelde koptuğu o özden 
gelişinin getirdiği o özlem hissi içgüdü şeklinde 
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hepimizi birleşmeye doğru itiyor... Onun için o 
birleşme güdüsü bizi arattırırken, çeşitli 
sapmalara sebep oluyor... Onun için yeryüzünde 
her türlü Rabbin yasalarına ters düşen varlık 
veya varlık gruplarının hepsi aslında Rabbi ile 
buluşmanın hasretiyle, içgüdüsüyle saptığı 
yolların mensuplarıdır... 

Cennet ve Cehennem meselesi, 
Kuran’da sembolizme yüklenerek o zaman ve 
mekândaki varlık anlayışlarına nasıl anlatılır… 
Oradaki şekle şemale bürünmüş haliyle 
değildir... Tabii ki o anlayış seviyesinde olan 
varlıklar, kendi beş duyusu ile neye şahitse ona 
benzetileni onun gibi kabul ederler... Sembolizm 
görünmeyen âlemin yasasını görünen emsallerle 
anlatma mekanizmasıdır... Yani soyut olanın 
akılla algılanamayan beş duyu ile 
algılanamayanı beş duyu ile algılanana 
benzeştirerek anlatma tekniğine sembolizm 
diyoruz... Onun için dinler ve birçok öğretiler 
sembolizmi bol kullanarak, insanların bu 
sorumluluğuna kolaylık sağlamaya 
çalışmışlardır... Ve dolayısıyla da cennet ve 
cehennem İslam ekolünde öğretisinde mümkün 
olduğu kadar şekle büründürülmüş insanların 
beş duyu ile algılayıp akılla kavradıklarına 
benzeştirilmiştir... Bunlara sembolizm diyoruz... 
Onun içinde maalesef birçok İslam mensubu da 
cenneti dereler, ağaç gölgeliklerinin bulunduğu 
cazip, cezbedici süslemelerle aynen kabul 
etmişlerdir... Çünkü sembolizm olduğu gibi kabul 
edilirse, insanları ciddi yanılgılara götürür... 
Mümkün olduğu kadar onun gerçek manasına 
doğru yöneldiğinizde mesele somutun ötesinde 
soyut kavramlar olduğu görülür... Cennet ve 
cehennem o zaman o anlayışa uygun tarzda 
karşımıza çıkar... 

Cennet ve cehennem yoktur derken, o 
anlaşıldığı şeklide yoktur… Ama biz yeni çıkan 
cennet ve cehennem kavramına da cennet ve 
cehennem demiyoruz... O zaman diyoruz ki; 
cennet ve cehennem yoktur ama bunu 
açıklamazsak İslam’a halel getirmiş veya ona 
aykırı düşmüş pozisyona da düşeriz... 

Vicdan seslerinin en küçük bir zerresinin 
dahi olmadığı bir toplumda korkutma prosesi çok 
önemli bir rol almıştır ve işe yaramıştır... İki 
milyara yaklaşmış İslam topluluğu... Bir tek din 
için iyi bir rakam... Bunu temin etmek için, korku 
prosesi uygulamıştır... Biz size diyoruz ki; cennet 
ve cehennem yoktur, ödül ve ceza yoktur, 

mükafat yok ama bir müjde veriliyor… Siz vicdan 
sesinizi öyle açığa çıkarıyorsunuz ki, Yaradan’ın 
söylemek istediğini hissediyorsunuz, tamam 
diyorsunuz, ben ödül almadan da cezadan 
korkmadan da yürüyorum... O zaman ortaya 
çıkıyor adam, diyor ki; “ne cennetin, ne 
cehennemin beni ilgilendiriyor… Bana seni 
gerek seni...” Korkmuyorum cehennemden, beni 
cezalandırman beni hiç ilgilendirmiyor, 
cehenneme mi atacaksın, benim fiziki 
donanımım yok ki orada odunla, ateşle ama 
benzeştirme var... 

Cehennem denilen ruh halini belirli 
sebeplere dayalı olarak yaşadığınız da nasıl bir 
haldir, nasıl anlatılır... Yağda yanarcasına onu 
tanımlıyor... Bir çocuğa sobada elinin yanmasını 
göstermek için onu tanıtmak lazım tanıdıktan 
sonra siz o çocuğa söz geçirebilirsiniz... Artık 
dokunmaz çünkü bildiği bir şeyle onu 
özdeşleştirdiniz... Onu tanıyor ve onun hoşuna 
gitmedi, aynı çocuk misali ne demek cehennem 
diyor..? Bu sorgulamayı yapmaması için orası 
şöyle bir yerdir, yanacaksın gibi... Bu sefer insan 
diyor ki, benim tanıdığım bir takım etki 
sonuçlarını görüyorum bu iyi bir şey değil... Ona 
dese ki, sen öyle bir ruh haline sokulacaksın ki 
psişen öyle bir azap içine öyle bir pişmanlık 
içerisine girecek ki, bunu anlamaz ki ne yapsın... 
Her şeyi otomatik... Onun için İslam’ın bu 
ifadelerini anlatmak lazım... Onların en değer 
verdiği şeylerle vaatlerde bulunmuş... 

Nedir..? Çöldeki kızgın güneşin altında 
dereler akıyor, gölgelikler var, düşünebiliyor 
musunuz..? Böylesine bir yüksek semavi bilgiye 
dünyadaki cazibenin devamını vaat etmek... 

Eril ve dişil prensip daima var ama yin ve 
yang dengesi... Bir tesirin bir varlıktan diğer 
varlığa etkili olabilmesi, vazifesini yapması için 
potansiyel farklılık lazım... Buna yin ve yang 
farklılığı diyoruz... Eğer ben, beyefendi ile her 
şeyi ile tıpa tıp aynı olsam, anlayışı, şuuru, 
idraki, duyguları, algılamaları aynı olsa birbirimizi 
geliştirebilir miyiz..? Geliştiremeyiz... Çünkü 
ondan bana bir tesir gelmiyor, benden ona bir 
tesir gitmiyor… Böyle bir şey olsa biz 
bütünleşiriz... Tek varlık oluruz... Maksat tek 
varlığa giderken çokluğun birbirini 
etkileştirmesinden yararlanarak gerilim ortamları 
yaratmak gerilimle gelişmektir... 

Bir tebliğ’de diyor ki; 
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”Gerilim olmadan gelişim olmaz... 

Gerilim en büyük ihtiyacınız…” 

Onun için birilerine nasılsınız dediğimde 
‘Öyle iyiyim ki, buradaki bilgileri aldım, rahatım, 
huzurluyum’ derse, eyvah diyorum… Biz vazifeyi 
yapamadık, çünkü kişi gelişmeyecek bir ortama, 
duruma girdi... Rab devreye giriyor, diyor ki; Dün 
size anlattık, eve gittim başımıza bu geldi, şu 
geldi... O zaman diyorum ki; Allah dayanma 
gücü versin ve ne mutlu sana... Allah ihtiyacım 
varsa bana da versin... Böyle bir dua olur mu..? 
Ama gerçek Rabbin mekanizmasına, bilgisine, 
idrakine sahip insanlar Sufizim’de dua ederlerdi 
‘Bana bela ver hatta bela bela üstüne ver’... Bu 
ne demektir..? Gerilim ver bana ki, gelişeyim... 
Çünkü bir bela dediğimiz, yani beni gerici beni 
bulunduğum uyku halinden sıçratıcı bir tesir ver 
ki, benim göremediğimi görebileyim, bende neler 
var..? Bana bir çomak sok, bütün iç dünyamı, 
duygularımı, kafamı hatta fiziğimi karıştır... 

Yeryüzünde hiçbir tesir yoktur ki, sizin 
bulunduğunuz statünüzün üstünde veya altında 
olsun, sizi allak bullak ettiği anda biliniz ki 
gelişime doğru gidiyorsunuz... Onun için vakıf 
olunan tesirleri böyle anlayalım... İlle Rabbin o 
ince vahiy, bilgi akışı değil... O var işte yazıya 
döküldü paylaşıyoruz bu en kolay bilgi akışı... 
Ama buna liyakat sahibiyiz ki, buradayız... 

Geren unsurla gerilen unsur, germe 
vazifesi yüklenmişlerle, o germe vazifesinin 
sonuçlarıyla gelişecek olanlar ayrı bir konudur... 
Yeryüzünde 7 milyar denilen bireylerin hepsi 
tekâmüle tabi değildir... Bunun yanında vesile 
olanlar, ayna olanlar, dekor olanlar vasfında olan 
kesimler de vardır... Duygusal seviyede 
meseleye baktığınızda onun da gelişmeye hakkı 
var, tekamül edenler sınıfında olma hakkı yok 
mu..? Var tabii... Binlerce yıldır, binlerce kez 
gidip gelme hakkı onlara da verilmiştir... Yalnız 
bu bütünün, bu sonsuz olan Rabbin hiç 
bitmeyecek olan gelişim ihtiyacı ve aynı 
zamanda en mükemmel gelişmiş olma vasfı 
içerisinde tabii ki gelişecek olan kesime hizmet 
eden bir kesim de vardır... Bu kesimler hiç mi 
gelişmiyor..? Hayır, gelişiyor ama dominant 

olanla daha geri planda gelişimi dikkate alınanlar 
ayrışıyor... 

Bizler aslında yeryüzünde dominant 
gelişime tabii olanlara hizmet eden çok ciddi 
sayıda vesile, dekor, ayna olanlarla bir 
aradayız... Onlar da kendi içlerinde gelişiyorlar 
ama onların gelişimi dekorluklarını geliştiriyorlar, 
aynalıklarını ve vesile olma vazifelerini 
geliştiriyorlar... Onların işi bu hatta negatif- 
pozitif diye bir şey yok ama anlaşılsın diye 
söylüyorum bunlara negatif kutup varlıkları, 
pozitif kutup varlıkları deriz... Dualiteye tabi bir 
tekamül okulunda siz herkesi aynı statüde olarak 
göremezsiniz, herkesi aynı statüye varacak 
şekilde göremezsiniz... Bir gün gelecek dünya 
beşeriyeti birleşecek ve aynı sahada buluşacak 
diye bir şey yok... Zaten böyle bir şey vuku 
bulduğunda dünya okulu kapanır çünkü dünya 
okulunu prosesinde çeşitlilikler içerisinde 
potansiyel farklılıkları, anlayış, biçim, seviye 
farklılıkları içerisinde gelişim prosesi 
uygulanıyor... Eğer onunla ben aynıysam gelişim 
yoktur, bir oluruz, bütünleşiriz o zaman gelişen 
tek bir bünye haline geliriz ne kadar geliştiysek... 
Mutlaka bizi geliştiren farklı bir bünye tesir 
yollamalı ben de ona feedback vermeliyim... 

Bu en basit şekilde, biri gelip sizi 
öfkelendirmedikçe siz kendinizde olduğunu hiç 
fark etmediğiniz bir öfkenizi açığa 
çıkaramazsınız... Uyku halidir bu... Biri size bir 
tesir verecek, olmadığını zannettiğiniz bir yerinizi 
acıtacak siz diyeceksiniz ki ‘ Ben niye bu kadar 
öfkelendim, kontrolden çıkacak kadar, yumruk 
attım, benim bir zaaf noktam varmış’ deyip ikinci 
bir etki geldiğinde artık bunu yapmaya gayret 
gösterirsiniz veya yaparsınız... Yaptığınız anda 
sizin içine düştüğünüz ruh hali, halet sizin 
cehenneminizi ifade eder... Eğer ikinci de şuurlu 
bir şekilde fark edip yapmazsanız, 
yaşayacağınız o iç huzur, sürur sizin cennetinizi 
ifade eder... 

İşte birinde günah işlediniz cehenneme 
atıldınız, ikinci de sevap işlediniz cenneti 
yaşarsınız... Bu küçücükten büyüğe bir 
skaladır... Dünya okulu bu prosesle yol alır... 

(Devam Edecek) 
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---------------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (22) ---------------------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Eğer ben burada yedi defa yutkunma, üç 

defa nefes alma vs. süresi içerisinde ben bir 
içsel faaliyet göstermiyorsam, kendimi 
yutkunmanın sürecine teslim ettiysem veyahut 
da nefes almanın zaman kaybı şekliyle sürece 
teslim ettiysem netice alamam... Ama yine de 
keçiboynuzu tadında bir netice olmuyor değil... 
Hakikaten ‘sen çok kötü bir adamsın’ diyen bir 
adama ‘sen ne diyorsun’ deyip fırlamamak onun 
yerine ‘ya sabır’ demek çok güzel bir şey... Ama 
peki ben bu süre içerisinde ne yapacağım..? 
Hemen bir bilginin orada devreye girmesi 
lazım... En azından mekanizmanın çalışmasını 
bir imajine edip de ‘burada şöyle bir 
mekanizmaya ihtiyacım var’ ve kimden neyi 
istediğini, hangi mekanizmanın o an devreye 
girmesini talep ettiğimi bilmek işte o zaman 
mekanizmanın çalışmasına sebep olur... Yoksa 
geri kalan sadece müdahil olmadığımız bir 
mekanizmanın çalışmasıdır ki neticesi çok da 
verimli olmayabilir... 

İşte bu bilgi ile biz muhtemelen bunu 
yakalamak şansına sahibiz... Şimdi burada yine 
güncel hayat içerisinden bir misalle bunu biraz 
geliştirelim... Şimdi bakınız bir tesir geliyor, yatay 
tesir bunun adı... Çünkü bizler mademki geçen 
hafta anlatılanları bir hafta içerisinde herhangi 
bir yaşam anımızla ilişkilendirmiyoruz biz düşey 
alım yapamayız... Çok antipatik bir laf ama lütfen 
kızmayın bana, ben sadece uyaran 
vasfındayım... Hakikaten yatay tesirlerin bizlerle 
muhataplığını düşey tesire dönüştürebilmek için 
yani son derece latif uyarılan bir varlık 
konumuna girebilmek için yani hayatı ıstırapsız, 
sıkıntısız ve üzüntüsüz, acısız yaşayabilmek için 
mutlaka bilginin her an ilişkilendirilmesi lazım 
yaşamımızla... 

Bakınız bir tesir geliyor, mutlaka yatay 
tesir olarak kendimizi öyle varsayıyoruz, bunun 
adı yatay tesir... Yatay tesir neydi..? Yatay tesir 
beş duyunun uyarılacağı bir tesir yöntemi... Beş 
duyunun uyarılmasına kadar kabalaştırılmış... 
Genelde bizlerin muhatap olduğu bir tesir... 
Şimdi bunun bir amacı var... Nedir amacı..? 
Varlığa ait olduğu bir idrakin açığa çıkartılıp 
kullandırılarak yeni idrakler elde edilmesi amacı 
var... Yani hayatın amacı nedir..? Geleneksel 
spiritüalizmde de ne derdik biz..? Bir bilginin 
açığa çıkartılarak ihtiyacımız oranında 

kullanılması derdik... Burada ihtiyaç şu 
mekanizmayı çalıştırıcı olmak... Yani bende var 
olan bir idraki aşağı indirmem bununla bir 
tatbikat yapmam ve tekrardan bunu farklı bir 
idrak olarak yerine koymam... Yani şu kadarcık 
bir idrak taşını alıyorsunuz, tabii onu maksatlı, 
şuurlu ve idrakli, farkındalıkla alıyorsunuz, onu 
bir tatbikatta kullanıyorsunuz, bu kadarcık bir taş 
olarak yerine koyuyorsunuz... 

İşte Tanrı’nın bizden beklediği bu, 
Yaradan’ın beklediği bu... Biz bunun taahhüdü 
ile Dünya’ya enkarne olmuş varlıklarız... Şu 
kadarcık taşı alıyorsunuz, kullanıyorsunuz fizik 
planda, böyle bir taş yapıp geri koyuyorsunuz... 
Bunun adı idrak taşı ve bu idrak taşları belirli bir 
miktar irileştiğinde şuur alanımıza şırak diye 
damlıyor ve işte orada sihirli kıvılcımlar dediği 
vaka meydana geliyor... Demek ki, şuur 
alanımıza bir idrakin damlayıp da sihirli 
kıvılcımlar dediği o akla sırra ermeyen 
değişimleri meydana getirmesi, imkânları 
sunması, o varlığın tatbikat sahasını dahi 
değiştirmesi, sihirli kıvılcımlar dediği vakadır… 
Bunu yapmak, öyle bir anda idrak etmenin 
getirdiği bir sonuç değildir… Çok ciddi idrak 
taşlarını, çok ciddi idrakli faaliyetlerle irileştirmek 
zorundayız... Şu kadarcık taşı alacağız, tatbikata 
sunacağız bu kadar olacak... Bunu alacağız bir 
daha tatbikata sunacağız bu kadar olacak... Bu 
öylesine derin bir mekanizmadır ki artık o varlık 
kendine ait şuur alanındaki taşların dışında 
yandaşlarının veya enkarnasyondaşlarının şuur 
alanlarına girip oradaki şuur, idrak taşlarını alıp 
onları da besliyor... İşte buna modern psikolojide 
veyahut da toplum psikolojisinde külli şuur 
diyorlar... Yani kolektif şuur diğer adıyla... Bu ne 
demektir..? İstanbul’un bireysel işte hepimizin bir 
şuur alanı ve o şuur alanında becerebildiğimiz 
kadar idrak taşları varken bir de bakıyorsunuz ki 
İstanbul halkının ortak şuur alanında bu taşların 
daha başkaları da var... Siz oraya girebilirseniz 
alabiliyorsunuz... 

Mesela bir aileye enkarne olmuş bir 
çocuk, kendi getirdiği küçük a’ları var ve bunun 
gibi daha bir sürü idrak taşı var… Ama aile 
içerisinde anne, baba ve kardeşlerin meydana 
getirdiği bir aile kolektif şuurundan da 
yararlanabileceği ve kendi emeklerinin sonucu 
edindiği idrakleri de koyabileceği bir ortak şuur 
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alanı da var... Hatta bu ortak şuur alanı ortak 
karmalar şeklinde de tezahür eder... Yani biz 
sadece kendi, bireysel karmamız değil, enkarne 
olduğumuz alandan da toplu karmalar yani 
kolektif karmaları da yüklenip hatta çözeriz... 

İşte İstanbul’un evliyaların yüzü suyu 
hürmetine ayakta durma fikri, bu Batıni 
yaklaşımda olan insanların ifadesi bu 
manadadır... Üç beş tane evliya hakikaten 
İstanbul’un ortak, kolektif şuur alanına öyle 
pozitiviteler, öyle yüksek seviyeli şuur, idrak 
katılımları yapmaktadır ki oradaki düşük seviyeli 
İstanbul’un kolektif şuur alanı irtifa almaktadır... 
Yani bu ne gibidir..? Dolu bir su var, onun 
içerisine çok yoğun, konsantre bir tuz eriğini 
suya damlatıyorsunuz, suyun hacmine, 
miktarına göre o damlacık küçücük olmasına 
rağmen bütün suyun tuz oranını birdenbire 
yükseltir... Veyahut da tam tersi hemen orada 
basit bir ortam yaratıyor... Ama şu kadarcık tam 
konsantre... İşte bu manada öyle varlıklar vardır 
ki o kadar konsantre katılımlarda bulunur ki bu 
koca kalabalığın şuur alanına bir girer, standardı 
yükseltir... 

Tabii ki bir de tam tersi çok konsantre 
negatif varlıklar devre sonuna geldi... İndigo 
çocukları sadece pozitiviteyi kapsayan çok açık 
şuurlu varlıklar olarak görmeyin... Bir de bunun 
aksi yönü var... Yani öylesine açık şuur ki 
negatife hizmeten geldi... Yani ele avuca gelir 
gibi değil... Bütün amacı yıkmak... Mesela 
Amerika’da son okul vakasında, çocuk son 
derece vazifeli bir indigo... Ama tamamen yıkma 
planını uygulamak üzere gelmiş, pozitifi de 
güçlendirmeyi de kozmik amaç edinmiş, farkında 
değil... Çünkü güçlü negatifler, güçlü pozitifi 
daha güçlü kılmak için... Şimdi pozitif negatifi 
geliştirir fakat pozitif o kadar gelişti ki negatif 
zayıf kalırsa pozitifin gelişimi durur... Ne 
yapacak, aynı oranda bu da gelişecek ki gerilim 
alanları daha fevkinde gelişsin... 

Merkez Yüce Plan tebliğlerinde şöyle 
ifadeler de var, diyor ki; 

”Şu zaman negatifin hâkim olduğu... 
Onlar dünya beşerini yöneten konumunda 
(güçlü negatifler)... Dünya beşerini yöneten, 
idare eden, hâkim olan konumunda…” 
diyor… 

Fakat bu amacı yani buna müsaade 
edilmesi, bunun tamamen yaradılışın seçme 

özgürlüğü yasası, hür irade yasası gereği… 
Bunun vazifesi, pozitifi uyandırmak, 
güçlendirmek... Tabii ki bu da zaaf içerisine 
düşen bir pozitif de oldukça istenmeyen hatta 
Yukarı’nın da hiç istemediği pozisyonlara 
düşebilir... Onun için çok uyanık, çok atak 
olmamız lazım... Kıyamete nasıl hazır oluruz, ne 
kadar çırılçıplak, sade, detaylardan uzak ve 
beşeri vasıfların getirdiği komplikasyonlardan bir 
an önce arınmak zorundayız... Samimi, teslim, 
tam bir bilgiye biat içerisinde olarak ancak 
bunlar... Çünkü bilginin yaratıcı veyahut da 
ayaklandırıcı daha doğrusu var edici faaliyeti, 
bizler beşeri vasıflarımızla bu kusurlarımızla hep 
direnç koyuyoruz... Ha babam fren yapıyoruz... 
Niye..? Detaya sarılıyoruz... Detaya sarılmayıp 
sadece net, sade bilgiye yönelik bir hal 
içerisinde olmak kurtaracaktır bunları 
konuşacağız... 

Bakınız yatay etki, beş duyuyla algılanan 
bir etki geliyor, amacı da varlıkta mevcut olan bir 
idrakin açığa çıkartılması... Çok önemli... Yatay 
etki, varlığın getirmiş olduğu, enkarnasyonuyla, 
fanusuyla getirmiş olduğu idrak taneciklerinden 
haberdar edilmesi... Senin cebinin derinliklerinde 
böyle bir değer, kıymet var ama o kadar 
derinlikte ki sen onun varlığından bile haberdar 
değilsin... Senin cebinde o... Onu sen 
enkarnasyonunla götürüp getiriyorsun... Ne 
kadar burada onu açığa çıkarırsan o imkanlarla 
büyük imkanlar elde edeceksin... Yani varlıktaki 
bir değere o değerin emeğe çevrilmesi büyük 
değerler kazandıracaktır... Şöyle düşünün iş 
hayatına giriyor çocuğunuz, sermayesi yok... çok 
zor... Ama siz ona bir sermaye verebiliyorsanız 
yani bir değer eline veriyorsanız, o bunu emeğe 
çevirirse büyük değerler elde ediyor... İşte idrak 
de aynen böyle gibi düşünün... Şimdi benim o 
sermayem var ama benim haberim yok... yok 
zannediyorum ve dolayısıyla da sermayesiz 
dolaşıyorum halbuki var... Bana o doğarken 
getirdiğim bir çuvalın içerisinde verilmiş... 
Binlerce enkarnasyon ben o sermayeyi 
biriktirmişim... Onu açığa çıkarabilsem onunla 
çok büyük, emek de koyduğumda çok büyük 
değerler elde edeceğim... Bu işte idrak 
mekanizması... 

Bakınız amacı bende mevcut olan idraki 
açığa çıkarıp kullandırarak onu yeni idrakler elde 
edilmesi... Burada mekanizmayı şöyle tarif 
edelim, bir tesir geldi... Birinci hamle bir no’lu ok, 
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kırmızı... Neden kırmızı..? Çünkü Dünya fizik 
âleminin kök çakrayla bağını kurarak koyduğum 
bir renk yani fiziğe, Dünya’ya ait demektir... 
Geldi varlığa dokundu... Varlık bu tesiri fizik 
bedeninde hissetti... Niye..? Beş duyuyla 
algılıyor... Eğer bu varlık beş duyuyla algıladığı 
bu tesiri otomatik olarak etkilenen, bedeninin 
otomatik olarak oluşturduğu duygular ve o 
duyguların otomatik olarak oluşturduğu duyguya 
ait düşünce şeklinde bir otomatik faaliyete 
sokmaz ise ki sokmaması lazım, burada işte bu 
varlığın derhal uyanık olması lazım... İşte bizim 
uyanmamız gereken nokta bu... Bir tesir geldi 
dur, nefesi burada alacaksın... Niçin nefes 
alıyoruz, niçin duruyoruz..? İşte burada şu iki 
no’lu ok hareketini yapmak için nefes alıyoruz... 
Genelde dünya beşeri bu iki no’lu hareketi 
yapmıyor... Bugüne kadar da devreler boyu 
yapmadı... Bunun adı beşeri yaşamdır... İki no’lu 

ok hareketini yapmamak... Bunun adı sübjektif 
alemden objektif aleme bir sirkülasyon 
yapmamaktır, bunu tebliğdeki ifadesi sübjektif ve 
objektif değerler arasında gidiş gelişler 
yapmamaktır... Sakıp... Sakıp Sabancı’nın 
isminin manası da bu... Sakıp demek sübjektif 
ile objektif arasında gidiş gelişler yapan 
demektir... Acaba kendi biliyor mu..? 
Bilmiyorum... Veyahut da daha anlaşılır, halka 
yönelik söylersek dünya âlemi ile mana âlemi 
arasında gidiş gelişler yapar... Diğer bir ifadeyle 
zahiri âlemle Bâtıni âlem arasında gidiş geliş 
yapar... 

İşte bunu yapabilen insan yani iki no’lu 
hareketi yapabilen insan, insan vasfına doğru 
hareket edendir… İnsan prototipine doğru 
yönelendir... Beşer vasfından çıkış budur... 
(Devam edecek) 

 
 

 
---------------------------------------------------- ETKİNLİKLERİMİZ ------------------------------------------------ 
 TV PROGRAMLARIMIZ 

19 Şubat 2011 
NTV "Gülay Afşar ile Hafta Sonu" 
 programında Sn. Sevgi ERSOY  Gülay 
AFŞAR'ın konuğu olmuştur. 
 ARAGONİT KURSU ŞUBAT – 2011 

 
Bu ay, uyumlaması ve kullanım tekniği Sn. Sevgi 
Ersoy tarafından tescilli olan Aragonit taşına 
uyumlanmış olan dostlarımıza 68 kişi daha 
eklendi.  

Aragonit hakkında detaylı bilgi için 
www.aragonitmucizesi.com adresine 
başvurabilirsiniz. 

 REİKİ I. DERECE İNİSİYASYONU 

- UYUMLANMA NEDİR..? 
 
REİKİ Evrensel Enerjinin akması için kanal 
açma prosesidir. Eski Tibet Master'larının 
talebelerine enerji transferi için uyguladıkları 
tekniğin öğretisidir. Talebelerin üst enerji 
merkezleri ve avuç içi çakraları, REİKİ 
enerjisine açılır. Uyumlama bir defa 
yapıldığında, enerji hayat boyu ellerden 
akar... 
 
- UYUMLANMIŞ OLMAK NEDİR..? 
 
Siz artık, bir REİKİ kanalısınız... Ellerinizi 
koyduğunuz her yere enerjiyi 
akıtabilirsiniz.REİKİ enerjisini düşünüp 
çağırdığınızda, onun avuçlarınızın içinden 
aktığını hissedebilirsiniz. REİKİ, içinizdeki 
ruhsal gelişimi oluşturur, bunu, hayatın 
mutlulukları izler. Dünyasal görüşleriniz 
değişir ve artık REİKİ prensipleri ile 
yaşamaya başlarsınız... 
 
Ruhsal yönden şifa vermeye hazır 
olursunuz.Enerjiyi paylaştıkça, büyüdüğünü 
hissedersiniz; bütün varlığınızın sevgi ile 
dolup taştığını ve tıpkı bir ışık kaynağı gibi 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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insanların üzerine yayıldığını gördükçe, 
paylaşma duygunuz ve mutluluğunuz artar... 
Bu ay 5 arkadaşımız Reiki I. Derece 
inisiyasyonu olarak Reiki Ailemize katılmış 
oldular… Reiki I inisiyasyonundan sonraki 
yirmi bir günlük süreci tamamlayan 
arkadaşlarımızı Reiki II.Derece 
inisiyasyonlarına bekliyoruz… 

 

 REİKİ II. ve III. DERECE İNİSİYASYONU 
Şubat ayında 1 arkadaşımız Reiki 
II.Derece’ye, 7 arkadaşımız da Reiki 
III.Derece’ye uyumlandılar… 

Reiki, insana sonsuz bir spiritüel yolculuk 
imkanı sunar… 

I.Derece’de basitçe şifa yapmayı, hayata 
karşı daha bilinçli ve olgun bir bakış açısı 
geliştirmeyi öğreniriz. I.Derece’de 
öğrendiğimiz beş Reiki Prensibi’nin her biri 
tüm ruhsal yolculuğumuz boyunca bize ışık 
tutacak bir anahtar niteliğindedir: 

Bugün bana verilen nimetler için 
şükrediyorum… 
Bugün hiçbir şey için endişe etmiyorum… 
Bugün hiçbir şeye kızmıyorum… 
Bugün dürüstüm… 
Bugün tüm varlıklara karşı nazik ve 
saygılıyım… 
Bu maddeler üzerinde derinleşmek, hayat 
boyu süren bir yolculuktur. Şifa uygulamaları 
yaptıkça ve Reiki’yi hayatımıza geçirdikçe, 
bu beş prensibin her safhada ayrı manalar 
ifade ettiklerini görürüz. 

II.Derece’de uzaktan şifa yapma yetisi ile 
birlikte Reiki’ye dair bazı sırlar edinmeye 
başlarsınız. II.Derece’de verilen her bir 
sembol birer anahtardır. Bu semboller bizleri 
Reiki’nin belirli frekansları ile buluştururlar. 
Sembolleri kullanma suretiyle, yaptığımız 
şifalarda derinleştiğimiz gibi, hayatımızı 
algılama konusunda da fazlasıyla 
derinleşiriz. 

Grand Reiki Master olan Sevgi Ersoy, Reiki 
II.Derece’den sonra öğrencinin bir kavşak 
noktasına geldiğini belirtir. Bu kavşak noktası 

bize iki seçenek sunmaktadır; ilki, hem 
kendine hem de başkalarına şifalar yapmaya 
devam eden, II.Derece derinliğinde Reiki ile 
temasını sürdüren iyi bir öğrenci olmaktır. 
Kaldı ki bu birçok arkadaşımızın seçmeyi 
tercih edebileceği, son derece uygun biir 
yoldur. 

Ne var ki ilerlemek isteyenleri, kavşağın öteki 
seçeneğindeki yol bekler. Bu, öğretmenlik 
yoludur. Reiki III. aslında Reiki III-a dediğimiz 
öğretmenlik inisiyasyonudur. Fakat tam bir 
Reiki öğretmeni olma ve uyumlama 
yapabilme ancak bir sonraki Reiki III-b 
inisiyasyonunun da alınması ile gerçekleşir. 
Reiki öğretmenliği yolunu benimsemek, 
Reiki’yi hayatın her alanına ve anına 
istisnasız uygulamayı kabul etmek demektir. 
Öğretmenlik seçimi yalnızca bunu gerçekten 
gönülden isteyenlerin yoludur; taklit, boşluk 
ya da korku gibi sebeplerle bu yola 
yönelmek bizi en sonunda hüsrana 
uğratacaktır… 

Tüm Reiki öğrencilerinin kendilerine en uygun 
yolları benimseyerek bu sonsuz yolculuğa 
devam ediyor olmaları dileğiyle… 
 

 MAGNİFİED HEALİNG KWAN YIN 
MEDİTASYONLARI 
2011 itibarıyla 8.yılını tamamlamakta 
olduğumuz Magnified Healing çalışmalarımız 
Pazartesi ve Perşembe olmak üzere devam 
etmektedir.  

Beşeriyeti Kainat’ın en yüksek Sevgi 
titreşimleri ile buluşturan Kwan Yin enerjisi 
Vakfı’mızın istikrarı ve şuurlu gayretleri 
sonucunda meyvelerini vermektedir. 

Kwan Yin Enerjisi ile ilgili daha derin bilgileri 
önümüzdeki aylarda sizlerle paylaşıyor 
olacağız… 

Kwan Yin’in Sevgisi, Şefkati ve Merhameti ile 
hepinizi selamlıyoruz. 

 
 
 
 CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ 
1 Şubat 2011 
Sevgi ERSOY 



 
 

IŞIĞIMIZ BİLGİ - YOLUMUZ SEVGİ - HEDEFİMİZ VAZİFE 
 

Cevizli Mah. Bağdat Caddesi No: 519 Bağdat Plaza Kat: 7 Daire: 10 Maltepe / İstanbul 
Tel: (0216) 383 06 07 / Faks: (0216) 441 43 99 / E-mail: info@mbavakfi.org.tr / Web: www.mbavakfi.org.tr 

10 

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999 
“REİKİ ŞİFA MEDİTASYONU UYGULAMASI” 
On yıldır devam eden toplu Reiki 
Meditasyonlarımıza öğretmenlik seviyesindeki 
Reiki inisiyelerinden, Reiki’yi yeni öğrenmiş 
dostlarımıza kadar tüm Reiki uygulayıcıları 
katıldıkları gibi, yalnızca Reiki’ye ya da enerjilere 
ilgi gösteren, şifa almak ve şifa yapmak isteyen 
ve bu enerji ile tanışmak isteyen herkes de 
katılabiliyor. 
Toplu Reiki Meditasyonları’nın amacı; insanlığa 
sunulmuş olan en yüksek yardım 
frekanslarından biri olan Reiki’nin toplu şuur 
alanı vasıtasıyla tüm Dünya’ya yayılması ve 
ihtiyacı olan herkesle ve her şeyler 
paylaşılmasıdır. Bu arada gelen dostlarımız da 
kendi rahatsızlıkları ile ilgili şifa almakta, hayat 
sorunlarını çözüme ulaştırmaktadırlar.  
Toplu Reiki Meditasyonlarımız art arda yaşanan 
mucizelerle devam etmektedir… 
 

 CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ 
KONFERANS 8 Şubat 2011 
Sunan: Sevgi ERSOY 
“ÇAKRA VE AURALAR” 
Çakra, Sanskritçe bir kelimedir. Hareketli daire-
döner tekerlek anlamına gelir. Biz çakralar 
vasıtasıyla enerji alır, bu enerjiyi süptil 
bedenlerimize iletir, dönüştürür, geliştirir ve 
tekrar dışarıya veririz. Çakralar yüksek 
şuurumuza açılan kapılardır. 

Yedi ana çakranın her birinin hem fiziksel beden 
hem de şuurumuzu etkileyen belirli fonksiyonları 
vardır. Her birinin belirli bir frekansı ve rengi 
vardır ve birbirleriyle bağlantılı olarak sürekli 
alışveriş halindedirler…  

Çakraların varlığını ve hangi çakranın bizi ne 
yönde etkilediğini bilmek çok önemlidir. 
Yaşadığımız olaylar ve diğer insanlarla olan 
ilişkilerimiz çakralarımızı doğrudan etkilerler.  

I.Çakra: Kök Çakra 

Kuyruksokumu ile bağı vardır. Rektum ile üreme 
organı arasında bulunur. Aşağıya açılır. 

Dengede olması halinde, dünya yaşamını tüm 
yönleriyle kabul ederiz, dünya ile barışırız. 
Sarsılmaz bir güven sahibi oluruz. Dengede 
değilse, dünyaya hakim olma isteği, para hırsı, 

başkalarından aşırı şüphelenme, kendini 
dünyaya ait hissetmeme gibi durumlar oluşur. 

Kök çakra, anne ve babamızla özellikle de 
annemizle olan ilişkimizle ilgilidir. 

II.Çakra: Göbek Çakra 

Göbek deliğinin 4-5 cm aşağısında bulunur. 
Arkaya ve öne doğru açılır. Mesane, böbrekler, 
cinsel organlar ve yumurtalıkla ilgilidir. 

Dengede olduğunda, karşı cinsle uyum oluşur. 
Hayranlık duygusu gelişir. Herkesle ve kendiyle 
barışık, canlı, neşeli olunur. Dengesiz 
bozulduğunda depresyon, karamsarlık, 
kıskançlık gibi negatif durumlar ortaya çıkar. 

II.Çakra karşı cinsle olan ilişkimizle ilgilidir. 

III.Çakra: Mide Çakra 

Göbek deliğinin 4-5 cm yukarısında bulunur.  

Aydınlanma merkezidir. Eğer çarka kapalı ise 
soyutlanmaya gideriz. Deneyimlerden korkarız. 
Buraya duygu çakrası da denir, duygular 
deneyimlenir. Özgüvenin merkezidir. Dengeyi 
sağlayan çarkadır. Dengesi bozulduğu takdirde 
aşırı tutkular, iç huzursuzluk, kabul edilme isteği, 
kolay demoralize olma gibi durumlar ortaya 
çıkar. 

III.Çakra kardeşlerimizle olan ilişkimizle 
alakalıdır. Kardeşimiz yoksa da, tüm dünya 
insanlığını kardeşimiz olarak gördüğümüzde bu 
çarka tam dengede ve mükemmelen çalışıyor 
olacaktır. 

IV.Çakra: Kalp Çakra 

İki göğsün arasında bulunur. Dengede 
olduğunda ilahi sevgi hissedilir, hayatın en ince 
detaylarına kadar indirilir. Çakra uyumsuzsa, kişi 
verir ama karşı taraftan takdir bekler. Şefkat ve 
yumuşaklıktan rahatsız olur. Yetersiz 
çalışıyorsa, incinme başlar, çok kırılgan bir 
yapıda olunur. Tamamen kapalı ise sert, soğuk 
ve kayıtsız olunur. 

IV.Çakra akrabalarla olan ilişkilerimizle ilgilidir. 

 

 

V.Çakra: Gırtlak Çakra 

Çakra dengede olduğunda duygular, düşünceler 
ve iç bilgiler özgürce ifade edilir. Dürüst olunur. 
Bu çakraları açık insanlar bağımsız ve 
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özgürdürler. Kapalı olduğu takdirde kişi 
duygularını düşüncesizce eyleme döker. Ne 
pahasına olursa olsun güçlü görünmeye 
çalışırlar. Yalan söylemeye meyilli olurlar. 

V.Çakra arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizle 
ilgilidir. 

VI.Çakra: Alın Çakra 

İki kaşın ortasında yer alır. Dengede çalıştığında 
sürekli bir farkındalık hali getirir, kişinin enerjileri 
algılamasını sağlar. Yaradılış bilgisi sezgisel 
olarak alınır. Dengesi bozulduğunda zihinsel 
olma durumu ortaya çıkar. Zanlarla hareket 
etme, kategorize etme, kalıplara yerleştirme, her 
şeyi eleştirme gibi özellikler ortaya çıkar. 

VI.Çakra çocuklarımızla, yoksa kendi içimizdeki 
çocukla olan ilişkimizle ilgilidir. 

VII.Çakra: Tepe Çakra 

Tepede, başın üzerindedir. Alın çakrası ile 
aldığımız bilgileri tepe çakrasının farkındalığı ile 
birleştirdiğimizde ilahi olanla bir bütün oluruz.  

Bu çarka açık olduğunda kişi yaradılış ilkeleri ile 
hareket eder. Sürekli bir mutluluk ve öğrenme 
isteği içindedir. Bilinç sakin, berrak olur. İç 
dinginlik ve huzur elde edilir. 

Kapalı olduğu takdirde her şeyden ve ölümden 
çok korkulur. Yalnızlık, bütünden ayrı olma gibi 
duygular deneyimlenir.  

VII.Çakra iş arkadaşlarımızla olan ilişkimizle 
ilgilidir. Aslında bir bakıma, hayattaki herkes 
bizim ‘iş arkadaşımız’dır. 

Çakralarımızı aragonit ve Reiki’yi kullanarak 
mükemmelen dengeye getirebiliriz. 

Mutlaka bu tür enerji teknikleri ile çakralarımız 
üzerinde çalışmalı, enerjilerini dengede tutmaya 
özen göstermeliyizdir. 

 
 
 
 
 

 CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ 
KONFERANS 15 Şubat 2011 
Sunan: Nurettin ERSOY 
“KADIN İLE ERKEĞİN KOZMİK DENGESİ” 

İki karşıtın birbirleri ile olan uyumu hayatımızın 
adeta her sahnesinde karşımıza çıkan bir 
durumdur. Bu, bazen uyum değil de uyumsuzluk 
olur. Oysaki amaç, onların birbirlerini 
tamamladıklarını fark etmektir. 
Ralph Waldo Emerson’a Göre; ‘Kaçınılmaz bir 
İkilik, doğayı ikiye böler… Böylece, her şey 
yarımdır ve bütün olmak için bir başka şeye 
gereksinim duyar.’ Bu ikilikleri şöyle sıralamak 
mümkündür: Ruh ve madde, tek ve çift, iç ve 
dış, üst ve alt, gündüz ve gece vb. 
Tao’cu öğretiye göre; ‘Dünya yaşamı, birbirini 
tamamlayan bu enerjilerin dansıdır…’ 
Bu kavrayışla bu kutupların, yaradılış bütünü 
içinde birbirlerini etkilemelerinin değerini 
anlayabilirsek, cinslerin savaşından, cinslerin 
dansına geçeriz… Bu dansın gerçekleşebilmesi 
için iki cinsin de olumlu özelliklerini ortaya 
çıkarmaları gerekmektedir. İşte ‘dişil’ enerjinin 
olumlu özellikleri: 
 Sakin, Huzurlu, Dingin… 

 Sevecen… 

 Alıcı… 

 Besleyici… 

 Sadık… 

 Merhametli… 

 Sezgisel… 

Dişil enerjinin olumsuz özellikleri ise şöyle 
sıralanabilir: 
 Tembel… 

 Aşırı Bağımlı… 

 Ürkek… 

 Boğucu… 

 Kendini Adama… 

 Aşırı Duyarlı… 

 Boş İnançlar… 

‘Eril’ enerjinin olumlu özellikleri: 
 İddialı… 
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 Hareketli… 

 Dayanıklı… 

 Mantıklı… 

 Hedefe Yönelik… 

 Çözümleyici… 

 Güçlü… 

Eril enerjinin olumsuz özellikleri ise 
şöyledir: 

 Hükmeden… 

 Aşırı Hareketli… 

 İnatçı… 

 Hesapçı… 

 Kör Tutku… 

 Soğuk… 

 Acımasız… 

Hayat Dans’tır… Bu Dans’ın bizim için ne 
kadar önemli olduğunun bilincine 
varmalıyız… Hayat Dansı’ndaki ritmin bizim 
için ne kadar önemli olduğunun bilincine 
varmalıyız… Bazen, kendi kendimize, bazen, 
uygunsuz bir partnerle, sürekli uygun 
partneri arar dururuz…  
Herkes, herkesin partneri değildir… Bunu, 
dikkatle hayatımızda gözlemlemeliyiz… Zira 
En Derin karmaları bu bölgelerde 
yaşamaktayız… 
Biz ve partnerimiz; birbirimizi tamamlamak... 
En mükemmel Dansı ortaya çıkartmak, bize 
verilmiş olan alanın her köşesini 
değerlendirmek üzere döner dururuz… 
Zaman zaman; anne ve çocuk; baba ve 
çocuk; kardeş ve kardeş; birbirleriyle çeşitli 
figürler halinde Dans’lar yaparlar… Fakat 
hiçbirinde bu yaşanan yoktur… Şunu da 
bilmeliyiz ki; yeryüzü deneyimlerinden en zor 
olanı; bu Dans’tır… 
SADAKAT tatbikatı; burada, kendini en çok 
belli eder… Bu arada, Sadakat, bizim için en 
zor sınavdır… Sadakat, açılımıyla birlikte 
bizlere sınavlar getirir… Sadakat, içinde zaaf 

barındırmaz… Sadakat, kutsaldır… Sadakat, 
yemindir… 
 
Hepinize Sadakat’le yaşanan, ahenkli  
Danslar diliyoruz… 
 

 CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ 
KONFERANS 22 Şubat 2011 
Sunan: Nurettin ERSOY 
“KORKULARIMIZLA YÜZLEŞMEK VE 
ÖTESİNE GEÇMEK” 
İnsan bilincini hükmü altında tutan iki kozmik 
ana emir vardır: ‘Aydınlan emri’ ve ‘Yaşa emri’… 
Aydınlanma ile ilgili kozmik emir Sevgi 
Enerji’sinde kodlanmıştır. Yaşama ile ilgili emir 
ise korunma içgüdüsünde kodlanmıştır. Aslen 
sadece insanın hayatta kalması için gerekli olan 
‘güvenlik kodu’ kontrolden çıktığında 
saldırganlığa dönüşür. Korku, dengemizi bozan 
en güçlü faktördür. Tebligat bilgilerine göre: 

 Korku; Yok Olan Bir Şeyin, 
Tamamen Varlıklar Tarafından 
Var Ediliş Aşamalarıdır… 

 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 İtibaren Artık 
Esirdirler…  

 Esaretin Açılımı; Bilgi Yoksunu 
Vesvesedir, Kuşkudur, İmanın 
Geri Çekilip İmansızlığın At 
Koşturmasıdır… 

 Zor Olan, Ahengin Temini Gibi 
Görünmekteyse De, Esas Zor 
Olan, Tiz Çığlıkların Üzerinizde 
Yarattığı Sarsıntıdır… 

 Sürekli Kaybedersiniz, Takatsiz 
Kalırsınız… 

 Oysaki Bir Kere Ahenk Rayına 
Girmeniz Yeterlidir… 

 Ahengin Varlığınızda 
Dolaşması Ve Diğer Varlıklara 
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Sirayet Etmesi Daha 
Süratlidir… 

 Korku Sinsidir… 

 Yivleri Açarken, Hiç Belli 
Etmeden İşine Devam Eder… 

 Karanlık Ve Tizdir… 

 Ahenk İse; Aydınlık, Açık, Aleni 
Ve Yankılıdır… 

 Parlak Işımalar Yapar… 

 Işık Patlamaları Şeklinde 
Süratli Bir Şekilde Dolaşır, 
Sirayet Eder… 

 Yormaz, Rahatlatır, Yükseltir, 
Varlığı Sevgi Enerjisi İle 
Buluşturur… 

 Korku, Bloktur… 

 Ahenk, Akıştır… 

 Genişletmek İçin, Açmak İçin 
Vardır… 

 Korku Yuvalanır; Ahenk 
Dolaşır… 

 İkisinin De Başlangıç Amacı 
Aynıdır… 

 İkisi De Sevgi Enerjisi İle 
Bağlantıya Geçmek İçin 
Vardır… 

 Varlığın Seçimi İle Devreye 
Girerler… 

 

Seçimlerimizin daima, korkudan değil, sevgiden 
yana olması dileğiyle… 

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


