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------------------------------------------ SEVGİLİ OKUYUCU DOSTLARIM ------------------------------------- 
 

Değerli Enkarnasyondaşlarım..! 

Bağımlılıklarımız, duygularımızca onaylanan, 
sürekli kontrolsüz istekler üretmemize sebep 
olur... Bu durum, doyum sağladığımız bir 
kaynağın elimizden alınma ihtimaliyle, kişilere ya 
da durumlara karşı duyulan, şüphe, endişe, 
korku, kıskançlık, kızgınlık veya öfke yani 
sevgisizlik yaşamamıza yol açar... 

Bağımlılıklarımızdan biri doyuma ulaşarak bize 
bir zevki, bir hoşluğu yaşattığında, derhal o 
zevke, hoşluğa yönelik tehdit ihtimallerini 
algılamaya başlarız... Yaşamımızda bizi bu 
zevkten mahrum edeceğini sandığımız 
değişiklikler için hemen endişelenmeye, 
korkmaya başlarız... 

Endişe ve korku, şuurumuzun iyice daralmasına, 
hatta kapanmasına sebep olur… Endişe, 
teslimiyete; korku ise sevgi’ye engel olur… 
Bencillik, biriktiricilik, kategorize etmek ve 
salınıma bırakmak karakterimiz olur… Bu 
durumdan rahatsız ve mutsuz olan üst şuurumuz 
yeni mutluluk hamleleri yapmak ister… Beşeri 
şuurumuz ise, bağımlılıklarının güdümü altında 
yine aynı döngüyü yaşar… İstekler yerini 
arzulara, arzular yerini tutkulara, olmazsa 
olmazlara bırakır… 

Şuurumuzun ve irademizin kontrolü dışına çıkmış 
olan isteklerimiz, tutkularımız, olmazsa 
olmazlarımız şeklinde tezahür eder… Bu 
tutkularımız, olmazsa olmazlarımız, kendilerini, 
sürdürülebilir mutluluğu yaşayabilmemiz için, 
doyurulması, tatmin edilmesi gereken esas 
ihtiyaçlarımız gibi görmemize sebep olurlar... 

Giderek, istekler, peşlerinden koşulan mevzular 
haline dönüşmeye başlar... Yani istekler, arzuya; 
arzular, tutkulara, olmazsa olmazlara; tepkiler 
ise, öfkeye dönüşür... 

Duygularımızın onayı ile ürettiğimiz isteklerimizin, 
bizleri sürekli mutlu edecek şeyleri yapmamız 

konusunda en iyi rehberler olduklarını sanırız... 
Bu tarz bir rehber seçimi, bizi, sürdürülebilir 
mutluluğa değil, mutluluk sandığımız, zevkli, hoş 
fakat geçici anlara götürebilir ancak... 

Bu durumu yaşayan varlık, geçmişin zevki ile 
bugünkü zevki karşılaştırarak, muhtemelen 
bugünkünün doyurucu olmadığına karar verir... 

Sürekli yaşamdan korkmamız, paranoyaya; 
tutkularımızı tatmin etmede başarısızlığımız, 
umutsuzluğa, sıkıntıya; sürekli doyum 
bulamıyorsak, üzüntüye; üzüleceğimize 
üzülüyorsak, endişeye; bütün bunları yaşamak 
ise, rahatsızlığa, mutsuzluğa sebep olurlar... 

Bir Arap atasözü der ki; “Dünya rahat yeri 
değildir…” 

Değişmeyen, sürekli mutluluk hali; bağımlılık 
doyumunu, değişmeyen, sabit kaynaklardan 
temin etmekle mümkündür... 

Güven, huzur, sevgi dolu, yüksek bilinçli ve 
verimli, mutlu bir yaşam, bağımlılıklarımızdan 
sıyrılmakla mümkündür... 

Mutsuzluğumuzun sebeplerini hep dış koşullarda 
ve insanlarda ararsak; asıl sebebin, zihnimizdeki 
yanlış kabul kalıpları ya da koşullanmalar 
olduğunu fark edemeyiz... 

Çare, dış çevremizdeki koşulları ve varlıkları 
değiştirmek değil, zihnimizin yanlış 
koşullanmışlığını, yeniden doğru olarak 
koşullandırmaktır... 

Geçmiş zaman dilimlerinde yaşadığımız 
hoşumuza gitmeyen olayların şuur altımızda 
bıraktığı kötü etki ve yaraların (travmaların) 
sonucu olumsuz duygularla kuşatılırız... 

Ego’muz, geçmiş acı ve zevk hatıralarımıza 
dayalı olarak, bugün yaşadığımız olaylarla ilgili 
duygu ve tepkilerimizi oluşturmamız için, binlerce 
seçenekten hangisinin seçileceğine karar verir... 
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 Ego’muz, karmik hatırlarına bağlı olarak, hangi 

duyguların (zevk, neşe, kızgınlık, üzüntü, korku, 
telaş, düş kırıklığı, sinirlilik, öfke) devreye 
gireceğine karar veren bir yetkin merkezdir... 

Bu gün yaşadığımız olayların geçmiş 
hatıralarımıza dayalı olarak değerlendirmeye tabi 
tutulması, bu gün yerine geçmişi (dünü) 
yaşatmaktadır bizlere… Dolayısıyla bu günü 
kaçıran bizler, sürekli geçmişi yaşayan durumda 
kalırız… Dün’ü yani geçmişi yaşamak, bu günde 
olmamaktır… Ölü olmak demektir… Ölmek 
sadece fizik bedeni terk etmek değildir… Zihnen 
geçmişte yaşamak, bu günde ölmek demektir… 

Oysa ki; hakikatin ışığı bu gündedir… Bu güne, 
dünün puslu hatıraları, yarının pırıltılı rüyaları 
karıştırılmamalıdır… 

Bu gün, dipdiri, net ve pırıl pırıl olmalıdır… Dün 
yaşanmış, bitmiştir… Bu güne taşınmamalıdır… 
Yarın ise, bu gün inşa edilecektir… Dünü bu 

güne taşımak demek, yarını dün gibi tekrar inşa 
etmek demektir… Yaşamamızın tekrarlarla dolu 
olmaması için, bu günü yepyeni yaşamak 
gerekir… 

Geçmişimizin üzerimize atmış olduğu 
çengellerden kurtulduğumuzda ve geleceğimizin 
hayalleriyle zihnimizi meşgul etmediğimizde, 
Şimdi’yi ziyadesiyle yaşamamız mümkün 
olabilir… Bu da, Yaradan’ın imkanlarına; 
sürdürülebilir mutluluğa kavuşmaktır… 

Dünü, Bu günü’ne denk düşmeyenlerden 
olalım… 

Şimdi’de ve Sevgi’de kalın… 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 
Nurettin ERSOY 

 
---------------------------------------------------------- DİYOR Kİ ; ---------------------------------------------------- 
 
 Kıyam etmek; 1Olmuş, Olan ve Olabileceği 

ayıklamak, kendimize tertemiz bir zemin 
hazırlamak ve bu zemini tüm varlığımız ile 
korumak zorunluluğunu artık fark etme 
zamanı geldiğinin; 2

******************* 

Küçük Çan’ların 
yerlerini teker teker Büyük Çan’a 
bırakmakta olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:023) 

 Kıyam etmek; 1

******************* 

kimlerin istekleri ne 
doğrultuda oldu ise, aldıkları cevapların 
daima o istikâmeti göstermiş olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:024) 

 Kıyam etmek; 1

******************* 

Dünya üzerinde yaşanan 
beşeri hayatın sırrını yakalayabilmek 
bilincine varmaktır…(MYP/C:025) 

 Kıyam etmek; 1

******************* 

içimizi saran sıkıntıları 
keşfetmek gerektiğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:025) 

 Kıyam etmek; 1

yerlerinden birer ok gibi fırlayıp vazifelerini 
bir anda idrak edebilecek olduğunun; 

tohumları herkesin içine 
ekilmiş olan bu Yüce Işığı hissedenlerin, 

2

******************* 

işte o 
zaman, sır kapılarının ardına kadar açılmış 
olduğunun, ne ile karşı karşıya olduklarını 
apaçık görebilecek olduklarının bilincine 
varmaktır…(MYP/C:025) 

 Kıyam etmek; 1şu son Dünya 
Enkarnasyonu’muzun bizlere sağlamış 
olduğu avantajdan azami surette 
yararlanabilmenin ve bu imkânı amaca 
uygun olarak üretip nihayetlendirebilmenin 
bizler açısından çok önem taşıyan bir konu 
olduğunun; 2

******************* 

bu önemin ciddiyetini, gerek 
faaliyetlerimiz sırasında, gerekse düşünce 
hayatımız esnasında derinden hissetmemiz 
gerekmekte olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:026) 

 Kıyam etmek; 1

 

yaşanan epröv’lerin bizlere 
lazım olacak hissiyatlarını bir an önce elde 
edebilme hassasiyetinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:026) 
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 ------------------------ SEBEP-SONUÇ YASASI / KADER-KARMA HAKKINDA (16)-------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Düşeyden gelen tesirler yani sezgi, ilham ve 
vahiy mekanizması... Bunun adı vahiy 
mekanizması... Hiçbir zaman o yüce inisiyelere, o 
yüce semavi bilgilerin akış mekanizmasına halel 
getirmemek lazım... Mekanizma aynıdır ama 
buraya bir sezgi şeklinde gelir, bir ilham şeklinde 
gelir, buraya bir rüya şeklinde gelir ama vahiy 
mekanizmasıdır yani Yaradan Mekanizması’yla, 
yaratılmış olan arasındaki komünikasyondur bu… 
Buna kimse engel olamaz... Bu, varlığın 
duyarlılığı, gelişimi çerçevesinde daima asıl 
vatanıyla, asıl özüyle, asıl varlığıyla olan 
komünikasyonudur... Bu vahiy mekanizması, 
eğer duyarsızsak, yataylaşınca olaylar oluyor... 
Bakınız burada ne diyor:  
“Olaylar, sadece fizik plan icaplarına bağlı 
kalmadığı için o plana ait kontrolünüz dışında 
da işlerin cereyan ettiğini, sizleri şaşkına 
uğrattığını görmektesiniz...” 
Olaylar, sanmayalım ki sadece yataydan bir 
takım tesirlerin bize gelmesidir… Yani sadece 
fizik plana ait değildirler... Olay dediğimiz, yaşam 
içerisinde her an başımızın derde girdiği 
hadiseler, ne diyor; sadece fizik plan icaplarına 
bağlı kalmadığı için o plana ait kontrolünüz 
dışında da işlerin cereyan ettiğini bilin diyor... 
Yani sizin fizik plandan geldiğini zannettiğiniz 
olay, aslında fizik plan ötesinden kaynaklanan bir 
maksat, bir hedef, bir gaye, bir irade taşıyor... Bu 
çok önemlidir… Onun için, günlük hayat 
içerisinde, güncel bilgi sunan en küçük olayları 
dahi Yukarı’ya bağlamak yeteneğini bir an önce 
edinmemiz lazım... Kafama kuş pisledi, mesela, 
hay lanet olası kuş dememeliyiz... Bir düşünmek 
lazım, diyeceksiniz ki; onun bir manası var, 
hemen aklımıza gelir kuş pislediğinde Yukarı’ya 
nasıl bağlayalım..? Şimdi ben size bir reçete 
veremem, kuş pislemenin ruhsal alemdeki 
manası şudur diyemem... Misal olsun… 

Ama öylesine duyarlı, öylesine eşref-i mahluk’a 
yaraşır hale gelmeliyiz ki, hemen orada zihin 
faaliyetimiz, duygularımız, hareket bedenimiz, iç 
güdüyü hükmü altına alıp bir tefekküre bizi 
götürmeli... Allah Allah nasıl iştir ya, en azından o 
kuş pislemesi, ya şuraya bak, bende bir 
Yaradan’ın unsuru olarak hiç gözünü kaldırıp da 
yahu bu nasıl bir iştir, ne mana taşır, Yaradan’ın 

bunu tepemizde uçurtmasının sebebi nedir, nasıl 
bir şaheserdir..? Bakın bulduk, kuş pislemesinin 
sebebini bulduk yani hayvan kendine dikkat 
çekmek için böyle bir eylem yapıyor yani... Dikkat 
çekiyor, bu koca kitle uçuyor, neye hizmettir..? 
Müthiş bir mana, Yaradılış içerisinde nasıl bir 
mana taşımaktadır, ne muhteşem bir eserdir bu... 
Belki buna hizmet ediyor ama hayat içerisinde en 
küçük detaylarda dahi, o detayların sadece fizik 
plan icaplarına bağlı kalmadığını, o plana ait 
kontrolümüzün dışında da işlerin cereyan ettiğini 
yani bir mana taşıdığını, bizim belki 
kontrolümüzün dahilinde değil o mana, bizim 
belki hemen anlayacağımız değil ama en 
azından dikkatimizi çekeceğimiz bir değer 
taşıdığını mutlaka bilmemiz lazım... En azından 
onun üzerinde bir tefekkür, bir derin düşünce, bir 
içe dönüş oluşturmamız lazım... 

Sizleri şaşkına uğrattığını görmektesiniz, bu da 
şaşırtıyor yani... Ya bu adam niye geldi bana 
tekme attı, bu adam niye geldi otobüste 
bacaklarını açtı da benim oturmama rağmen, ona 
böyle, ya biraz toplan dememe rağmen baktı 
ama devam ediyor oturmaya... O adamın ne 
mana taşıdığını, bunun fizik plana ait basit bir 
beşeri kusur olmadığını, bunun aslında bana, 
benim anlamam gereken bir tesir ürettiğini ve bu 
tesirin benim üzerimdeki sonuçlarını gözden 
geçirmeme sebep olduğunu yani o adamın o 
bacaklarını açıp iki koltuğu işgal etmesini ve beni 
hiç umursamamasını Yukarıda bir sebebe 
bağlamak lazım, bir mesaja, bana ayna oluyor bu 
adam... Benim o hareket karşısındaki otomatik 
bir tepkime, bu içsel de olabilir, fiziksel de olabilir, 
ayna teşkil ediyor... O tanımadığım bir yönümü 
açığa çıkartmaya çalışıyor... 

Benim metroda bazen başıma geliyor, adam 
böyle, inanın benim koltuğum yani yanında 
oturacağım, o koltuğun yarısını işgal etmiş ve 
oturduğumda şöyle yüzüne bir bakıyorum, 
itelemiyorum, göz göze geliyorum, hatta niye 
bakıyorum diye bana bakıyor adam... 
Oturuyorum, temas var, biraz şöyle iteliyorum 
inanın farkında değil... Kötü niyetli demiyorum 
ama duyarsız... Benim fiziki itelememe rağmen 
duyarsız kalan ve beni niye iteledi bu adam, bir 
talebi var benden demeyen bir adam, bir vahiy 
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 mekanizmasının sunduğu o ince bazlı bir sezgiye 

nasıl duyarlı kalabilir..? 

Bakınız bir tebligatta, Ruhsal İdari Mekanizma, 
yani Yaradan, sizden ne ister biliyor musunuz..? 
Sadıklar Planı: Üçe ayırmış, 

1- Sizlerin, O’nun bir vazifedarı olduğunuzu 
anlamanızı ister ve O’na karşı bir taahhüdünüz 
olduğunu, O’na karşı bir vazife yükü taşıdığınızı 
anlamanızı ister... 

2- Bunu fark etmeniz için her türlü düşey ve yatay 
imkanları kullanarak size ulaşmayı ister... Yani 
size bunu hatırlatmak için Ruhsal İdari 
Mekanizma, Yaradan, düşey ve yatay imkanları 
kullanarak size bunu hatırlatmayı ister... 

3- Dünya hayatına ait şuur hallerini yaşamanızı 
ister... 

Onun için hayat içerisindeki bir karıncanın 
önümüzde yürüyüşü, bir arının gelip kolumuzu 
sokuşu dahi bizim mutlaka Yukarı’yla o hadisenin 
bağını kurmamızı istiyor yüce Yaradan... Bakınız, 
farkındalık nedir bilir misiniz..? Böyle bir hal 
duyarlılığı ve farkındalığı tarif eder... Nedir 
farkındalık..? 

“İdrak yani bir bilgiyi kavrayıp varlığımıza 
nakş etmek, bizden artık geri alınmayacak 
hale getirmek demektir… 
Farkındalık nedir..? Farkındalık, idrakin iki 
ucu açık bırakılmış halidir” der... 

İki ucu açık bırakılmış, idraki böyle bir kanal 
düşünün ta fizik planda vuku bulan ile ta 
Yaradan’ın bünyesine doğru olan iki ucunu açık 

bırakmak demek... Olayların sadece fizik plan 
icaplarına bağlı kalmadığı için o plana ait 
kontrolünüz dışında da işlerin cereyan ettiğini ve 
sizleri şaşkınlığa uğrattığını görmektesiniz... 
Burada karşılaştığımız bir hadisenin beş duyuyla 
algıladığımız, takır takırlaşmış bir hadisenin 
yukarıdaki ucunu da bulma çalışması  demektir… 
İki ucu açık bırakılmış hali... Farkındalık budur... 

Onun için bütün ezoterik öğretilerde, felsefelerde 
farkındalık için; farkındalık dikkat değildir der... 
Farkındalık gözlem değildir der, farkındalık 
aşağıyı Yukarı’ya bağlayan bir objektif bakış 
halidir... Yani bir çocuğumuz bize bir tesir üretti, 
bir saygısızlık etti, edepsizlik etti, bizim kabul 
ettiğimiz bir ilkeye aykırı davrandı çocuğumuz... 
Hemen bunu Yukarı’ya bağlamak zorundayız, bu 
çocuk bana niçin böyle davrandı..? Yani bana 
Yukarı’nın vermek istediği bir mesaj var ama ben 
bu mesajı bu yaşıma, şu anıma, şu zaman ve 
mekan kesitine kadar alamadım, çocuk bana 
vesile kılındı... 

Onun için, yaratılmış olan her varlık, birbirini 
geliştirmek için ve birbirini bir ileriye taşımak için 
vardır... Onun için hepimiz birbirimize vesile 
kılınırız... Sizin duyarsız kaldığınız bir bilgiyi, bu 
tesir bilgi içerir, bu bilgiyi alamamaktan dolayı 
ben size vesile kılınırım... Yani bu tesirin 
yataydaki aracısı olurum, taşıyıcısı olurum... 
Belki bilinçli, belki bilinçsiz... Umumiyetle de 
bilinçsiz yapılır bu... Yani ben vesile kılınırım... 
Benim egom, benim nefsim, benim maddeye 
olan bağımlılığım, bahane edilir ve size buradan 
almanızda güçlük çektiğiniz bilgi benim vasıtamla 
size ulaştırılır...(Devam Edecek) 

-------------------------- KENDİNİ BİLME – KENDİNİ TANIMA HAKKINDA - (28) ------------------------ 
Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Şimdi çok uç bir örnek verdiniz, spesifiktir Hitler... 
Hitler bugün Ruhsal İdari Mekanizma içerisinde 
de özel bir varlıktır... Onu bu kapsam içerisinde 
size tarif etmem mümkün değildir, çünkü o 
özellikler dünya beşeriyetinin devre sonuna 
hazırlanmasının eşiğinde çok özel ve güçlü bir 
Ruhsal İdari Plan’ın, negatif odak vasfındaki bir 
planın çok ciddi bir mensubu idi ve geldi 
vazifesini ziyadesiyle yaptı... Negatif rol, şimdi bu 
bilgileri biz negatif kutup varlıkları ve pozitif kutup 
varlıklarını gündeme getirmeden sadece pozitif 
kutup varlıkları için bunları kullanıyoruz... 
Bunların bir de kainatta yani Ruhsal İdari 

Mekanizmada, evren düzeninde pozitifi geliştirme 
maksatlı çok ciddi negatif kutup varlıkları ve 
planları vardır... O varlıklar için bu bilgiler geçerli 
değildir, o bilgilerin, asıl o varlıkların, o planların 
ve o hiyerarşik yapının asıl maksadı negatifi 
tezahür ettirmektir... O varlıklar pozitifte oldu mu 
ikaz ve tokat alırlar... Olamazlar, onunda amacı 
pozitifin uyanışını temin etmek, pozitifin 
güçlenmesini temin etmek içindir... Aynen zayıf 
bünyeli bir biyolojik yapıya aşı ile güçlendirici bir 
savaş ortamı yaratmak gibidir bu... Bu pozitif 
beşeri odak varlıklarının güçlenme, aşı 
mekanizmasıdır, Hitler de bunlardan biridir, 
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 başarılıdır, tam vazifesini yapmıştır, şu anda 

ruhsal alem içerisinde halen karantinadadır... 
Yani alın kırk beşten bu yana yaklaşık elli, altmış 
yıldır karantinada astral alemde... Yani o 
özelliğinin nötralizasyonuna çalışılmaktadır... Ne 
kadar güçlü bir negatif... 

Bakınız şu anki devre sonu itibari ile beşeriyetin 
ve ruhsal alemin ilişkisi had safhada yoğundur, 
fakat gidişat plana, programa bağlı değildir biliyor 
musunuz..? Plana programa bağlı olan devre 
sonunun mukadder oluşudur, mutlaka realize 
olur... Fakat yıl 1999 hala..! 2002 değil ruhsal 
aleme göre... 1999’da Ruhsal İdari 
Mekanizma’nın takvimi, saati durmuştur... 
Bundan sonraki olan kısım plana, programa tabi 
değildir... Beşeriyetin ortaya koyacağı sonuç 
gidişatı o sonuca en uygun şekle 
dönüştürecektir... Onun için şimdi vakit, bir an 
önce kıvamın tutturulması lazım... Sanmayın ki 
daha vakit var, Ruhsal İdari Mekanizma yani 
Rabbani Organizasyon bildiğini yapıyor, hayır... 
O da bilmiyor, bekliyor... Beşeriyetin oluşturacağı 
tabloya göre yaratacağı sebebin sonuçlarının ne 
olacağını o da merakla gözlüyor... Diyeceksiniz ki 
nasıl olur, yüce Yaradan Mekanizma beşeriyetin 
sonunun ne olacağını bilmiyor mu, biz köle 
değiliz ki... Bizim getireceğimiz sonuca göre 
oluşacak, sebebe göre oluşacak sonuç merakla 
gözleniyor... Onun için yıl 1999 durdu... Biz hala 
2002’nin üçüncü ayındayız... Tamamen 
illüzyon... Aynı şey gibi, bir okul akşam üzeri saat 
beşte son okul zilini çaldı, okul bitti ama çocuklar 
çantalarını topluyorlar, kavga ediyorlar, oyun 
oynuyorlar, hala koşuşturuyorlar, ter içindeler, 
kimisi dersini tahtadan deftere geçirememiş 
onunla uğraşıyor, fakat okul bitti... Ama saat 
altıya kadar müsaade var, hazırlansınlar vs. 
diye... Tabii ki bunun sınırı var ama 1999’da 
Ruhsal İdari Mekanizma’nın takvimi durmuştur... 
Bundan sonra maçlardaki gibi gecikmeler 
oynanacaktır... Bu siklus başında tespit edilen bir 
tarihtir... 2000 yılı limittir ve 1999 böyle bir ruhsal 
takvimin durduğunun ifadesidir, ondan sonra 
şimdi inkıtalar oynanıyor, yani hakem uzatma 
verdi biraz, böyle bir şey... 

2000 yılı başından belirlenen bir siklus sürecidir, 
baş ve sonun birleştiği noktadır burası ve artık 
bundan sonraki kısım sadece toparlanma 
sürecidir, bir an önce kıvamın sağlanma 
beklentisidir bu... Yani süte maya atılmıştır, devre 

sonunun mayası verilmiştir, sadece kıvamı 
beklenmektedir... Kıvamı tutturacak olanlar işte 
bu işe meyil etmiş, hayatını bu işle mümkün 
olduğu kadar akortlamaya çalışan bizleriz... 
Bizler gibi daha niceleri var dünyanın her 
noktasında fakat bu niceleri sözcüğü bunların 
çok sayıda olduğunu göstermesin... Tebliğlerde 
çok az sayıda olduğu ifade ediliyor, dolayısı ile 
bu az sayının sayısal olarak az kalite olarak 
yüksek olması tek ihtimalimiz, şansımız... Onun 
için burada kalite önemli kantite değil ifadesi bu 
yöndedir... Bizler belki sekiz on milyarlık bir 
dünya nüfusunun belki de sekiz yüz bin kişilik 
fakat bütün dünya aurasını istenilen kıvama 
getirecek bir nüfusu olacak... Bilemiyorum bu 
hayali bir rakamdır, bilgiye dayalı değildi... Sekiz 
yüz bin kişi, sekiz milyarlık bir nüfusun ihtiyacı 
olan bir şuur kıvamını oluşturacak... Şuur kıvamı, 
bu çok önemli bir husus, şu anda kıvam 
bekleniyor... Kıvam tutturucular kıvamın 
oluşmasını bekliyor... Ve tebliğ ifadesi şu, işte 
zaman bu diyor... 

Rakamlarında hep değiştiğini görüyoruz, 
hiyerarşik yapının hep çeşitli kesafetinden gelen 
yine hakimlerin hakimine tabi olanların tahmini 
bilgileri... Ama bir hakimlerin hakimi var ki bütün 
bu söylenenlere söyleyen, bugüne kadar 
beşeriyete söyleyenlere söyleyen biri var...Bu işte 
devrenin sahibi olan, bu beşeriyetin sikluslar 
boyu gidişatının sorumlusu olan bir merci, bir 
mertebe var ki bu güne kadar sikluslar boyu 
beşeriyete söyleyenlere söyleyen o... 

Tutacak, başka şık yok... Tabii ki bu bekleyişin bir 
sınırı var, basınç ve beşeriyet üzerindeki tesir 
yoğunluğu gittikçe arttırılıyor... Çünkü niye tedriç 
yasası, yavaş yavaş, aşamalı, varlığın 
kaldırabileceği bir süratte kaldırılmaktadır... Yani 
artık beşeriyetin seçme özgürlüğüne dayalı 
gidişatı yavaş yavaş elinden alınmaktadır... Artık 
seçme özgürlüğüne çok fazla güvenmemiz 
mümkün değil... Mukadder olan artık bizim 
seçimimize bağlı olmamaya başlıyor... Tabii ki bu 
bütün beşeriyet için muteber olan bilgiler değil, 
bu bütün beşeriyet içerisinde dar bir kesimin 
bilgileridir bunlar, işte şuur yani dünya tekamül 
okulunun devre sonunu tamamlayıp da yepyeni 
bir dünya, yepyeni bir zaman, yepyeni bir mekan 
ve yepyeni bir insana geçmesinin belirli bir şuur 
kıvamına ihtiyacı vardır... Buna dünya şuuru 
denir, bu dünya şuurundaki kıvamı dünya 
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 nüfusunun tamamı oluşturmayacak, çok dar bir 

kesim adette az, fakat şuur yoğunluğunda, 
kıvamında yüksek olan bir kesimdir bu... Bu bir 

şuur geçişidir, bu geçişi beşeriyet nüfusunun az 
bir kısmı ile temin edilecek bir şuur kıvamı ile 
yapacağız...(Devam edecek) 

 
 
 

Merhaba Gönül Dostlarımız; 

Zamanın ipini mekanın sapına bağlayarak yılları, 
şifaları, bilgileri, kutlamaları ve sevgilerimizi 
paylaştığımız mekanımız Taksim Mim Han 5. katta 
önümüzdeki sezon buluşamayacağız. Mekanımız 
değişiyor her şey gibi. Ancak 6. katta çalışmalarımız 
devam edecektir. Amacımız değişmek, yenilenmek, 
bilinmeyene kollarımızı, yüreğimizi hayrına inanarak 
açabilmek.  

 “…imkanlarınız sonsuzdur. Sizlere attığınız her 
adımda ışıklı yollar açılır denmiştir.Açılan yol bir devre 
üzerinedir. Devrede neler vardır bilir misiniz? Zaman 
vardır titreşir, titreşirken yükseltir. Mekan vardır 
değişir, değişirken dönüştürür. Varlıklar vardır. İşte 
varlık bu kesitte de cehittir.” 

Yaz aylarımızda  Çandır-Reiki Huzur Vadimizde 
olanları paylaşmak üzere… 

• KIYAM BİLİNCİNİ KAZANMA SEMİNERİMİZ : 
Sn. Nurettin ERSOY / 03.04.2006 - 10.04.2006 - 
17.04.2006 – 24.04.2006 / Vakıf Merkezi; 

Her pazartesi akşamı, saat 19,30-21,30 arası, Vakıf 
merkezimizde, başkanımız Sn. Nurettin ERSOY’un 
hazırlayıp sunduğu, “Kıyam Bilincini Kazanma 
Semineri” orijinal tebligatlar eşliğinde devam 
etmektedir…Yeni yılda, buna ilave olarak, artık, 
seminerden önce, saat: 18,30-19,15 arası, Sn. Sevgi 
ERSOY tarafından “Şuuraltı Temizliği 
Meditasyonu” yaptırılmaktadır… 

• KISSADAN HİSSE; 

Bir adam halinden yakınır dururmuş. Zor geçindiğini, 
seveni olmadığını, yalnızlık çektiğini düşünür, mutsuz 
olurmuş. Aklına anneannesinin köydeki toprağa 
gömdüğü, içinde cin olan şişe gelmiş.  

Hayatın kendine yaptığı haksızlığın çözümünü sormak 
üzere yola çıkmış. Yolda ilk önce bir kurda rastlamış. 
Kurt adama nereye gittiğini sormuş, öğrenince adama  
açlıktan ölmek üzere olduğunu söyleyerek cinden ne 
yapması gerektiğini sormasını istemiş. ‘Tamam’ 
diyerek yoluna devam etmiş adam. 

Bir ev görünce susuzluğunu gidermek üzere kapısını 
çalmış. Kapıyı güzeller güzeli bir kız açmış. Kıza yola 
çıkış sebebini anlatınca kız da mutsuzluğunu dile 
getirerek adamdan yardım istemiş. Adam cine sormak 
üzere yoluna devam etmiş.  

Bir süre sonra bir ağaca yorulunca dayanmış 
dinlenmek için.  Ağaç dile gelerek meyve 
veremediğini, nedenini cine sormasını dilemiş. 
Tamam demiş adam. 

Nihayet cinin olduğu şişeye ulaşmış ve cine dileğini 
söylediği an dileğini kabul ederek zengin ve mutlu 
olma şansını vermiş. Adam; kurdun, genç kızın ve 
ağacın ricalarını da ileterek cevaplarını almış,  
teşekkür etmiş, yola tekrar koyulmuş.  

Ağaca; “Köklerinin altında altın dolu sandıktan 
zorlanıyor ve meyve veremiyormuşsun” demiş. Ağaç 
“Yaşasın, haydi çıkar onu da rahatlasın  köklerim” 
deyince adam; “Vaktim yok cin bana şansımı verdi, bir 
an önce eve dönmeliyim” demiş, uzaklaşmış oradan. 

Yolunu gözleyen güzel kızla karşılaşmış. Ona da; 
“Acılarını, sevinçlerini paylaşacağın birini bulup 
evlenirsen mutlu olacaksın” demiş.  Kız da; “Hadi 
evlen benimle” deyince, “Olmaz, eve dönmeliyim, 
şansımı verdi cin bana” der.  

Son olarak kurt ile karşılaşmış. Bir deri bir kemik, 
ölmek üzereyken ; “Benim için ne dedi cin?” demiş. 
Adam da; “O kurt yiyecek bir aptal bulamazsa açlıktan 
ölecek” demiş. Kurt; “Gayet iyi anladım” diyerek adamı 
bir güzel midesine indirmiş. 

• KADIKÖY KASDAV KONFERANSLARIMIZ : 

Vakfımızın, dış etkinlikleri kapsamında; Kasdav / 
Kadıköy Sağlık ve Sosyal Dayanışma Vakfı / Kadıköy 
Gönüllüleri işbirliğiyle, 13.Nisan.Perşembe günü Sayın 
Sevgi ERSOY “Kristallerin Gizemli Dünyası” ve Sayın 
Nurettin ERSOY “Vicdan Nedir?Nefs Nedir” konulu 
konferansları sunmuşlardır.Bu konferanslardan özet 
sunumları her ay bu köşede bulabilirsiniz… 

• PERŞEMBE KONFERANSLARIMIZ :  
Sn. Yogesh SHARDA Konferansı / Öz 
Farkındalık ve Meditasyon  / 06.04 .2006 / Vakıf 
Merkezi; 

Y.S.: İnsanlar günümüzde ruhsallığı yeniden anlamak 
istiyorlar bu konuda çok büyüyen bir farkındalık var. 
Ve bu bulunduğunuz yerin maddi anlamda meşgul bir 
caddenin tam ortasında olması da ilginç. Çölde serap 
gibi bir yer. Modern hayatta hem fiziksel olarak hem 
de zihin içinde çok fazla gürültü var. İnsanların kendi 
içsel seslerini dinleyebileceği, ruhsal bilgeliklerinin 
farkına varabilecekleri yerlere ihtiyaçları var. Değişik 
kültürlerde yaşadıkça gördüğüm kadarıyla insanların 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK..! 
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 aradıkları ilgilendikleri hep benzer şeyler. İnsanlar 

zihin huzuru, öz saygı istiyor, sevgi alıp sevgi 
paylaşmak istiyorlar, ilişkilerinde mutluluk istiyorlar. Öz 
farkındalık konusu, bir insan neden kendinin farkında 
olmalıdır. İnsanlar öz farkındalık için de mi yoksa 
günlük hayat içinde sadece var olmakla mı meşgul. 
Farkındalığınız nasılsa sizin hayatınız o şekildedir. Öz 
farkındalık sizin nasıl yaşadığınızı belirleyecek çok 
önemli bir faktördür. Bunun için de insan düşüncesinin 
enerjisi vardır, insan olarak sahip olduğumuz en güçlü 
enerji budur. 
• KADIKÖY KASDAV KONFERANSLARIMIZ:   

Sn. Sevgi ERSOY Konferansı / Kristallerin 
Gizemli Dünyası /13.04.2006 / Kadıköy 
Evlendirme Dairesi; 

Taşların tarihçesine baktığımızda 15-20 bin yıl 
öncesine kadar gidebiliyoruz. Atlantis ve Mu 
uygarlıkları zamanında taşların insanların hayatında 
çok önemli bir yere sahip olduklarını görüyoruz. 
Kristalleri kullanarak kendi hayatlarında ve yaşadıkları 
toplumun hayatında önemli işler yapmışlardır. 
Atlantis’ten sonra bu bilgiler eski Mısır’a geçti. Uzak 
Doğu’da, eski Hint’te taşlarla ilgili çok çalışmalar 
yapıldı ve Orta Çağ’a kadar gelindi. Günümüze 
gelindiğinde taşların gizemli dünyasının sırlarını 
insanlara açmaya başladığı görülmekte. Yeni çağın 
insanı doğa güçleri ile ne kadar yan yana, el ele 
yaşanabilirse o kadar dünyaya inmekte olan tesirlerin 
içine girebilecek demektir. Bizler her zaman mineral 
alemini selamlamak, onlara ne kadar saygı 
duyduğumuzu söylemek ve onlara teşekkür etmeliyiz. 
Bir kolyeyi boynunuza taktığınızda aslında dünyanın 
bilgisini boynunuza takıyorsunuz. Kolunuza taştan bir 
bilezik taktığınızda kolunuza dünyanın bilgisini 
takıyorsunuz. Parmağınıza taş bir yüzük taktığınızda 
dünyanın bilgisini parmağınıza takıyorsunuz. Eğer bu 
bilgiye saygı duyarsanız, severseniz, bilgiye teşekkür 
ederseniz bu bilginin, kapılarını sizlere nasıl açtığını, 
nasıl cömert olduğunu göreceksiniz.      

• PERŞEMBE KONFERANSLARIMIZ : 

Sn. Serhat GÜMRÜKÇÜ / Beyin Gücü /13.04.2006 / 
Vakıf Merkezi 

Sn. Serhat GÜMRÜKÇÜ hayatımızdaki sınırları 
beynimizin oluşturduğunu ve bu sınırları aştığımızda 
düşünce gücünün maddeye hükmedebileceğini 
deneysel çalışmalarla bizlere sundu. 

• KADIKÖY KASDAV KONFERANSLARIMIZ:   
Sn. Nurettin ERSOY Konferansı / Vicdan 
Nedir?Nefs Nedir? / 27.04.2006 /  Kadıköy 
Evlendirme Dairesi; 

N.E.: Günlük hayatta sürekli kullandığımız iki kelime 
Vicdan ve Nefs. Spiritüel sözlüğe baktığımızda iyi ve 

kötü arasında karar verebilen şuur haline vicdan 
deniyor. Biz nasıl bir yapıya sahibiz? Sadece et ve 
kemik mi? Bir anlayış bütünlüğü sağlamamız lazım. 
Derin felsefede akıl ile algılanamayan alem denir ama 
aslında hakiki akıl odur. Beş duyu ile algılanan bir 
bedenimiz var bir de bu bedeni araç olarak kullanan 
beş duyu ile algılanamayan bir yapımız var, sonsuz 
yayılım sahasına sahip. Dış tesirlere duyarlı olan 
mekanizma nefstir. Dünya cazibeleriyle seve seve 
ilişkide olmamızı sağlar, onun sayesinde madde ile 
ilişki kurabiliyoruz. Nefs mekanizması olmasaydı bu 
dünyada duramazdık. Nefs sabitlenme bilgileridir. 
Nefs mekanizması bizi madde alemine sabitlemiştir. 
Bizi daima madde frekansına doğru çeker. Canım 
istedi dediğinizde biliniz ki nefs istiyor. Nefse yenik 
düşmek onu deneyimlememek demek değildir. 
Maddeye doğru çekilmek ışığımızı örter ama buna 
rağmen denir ki “Nefsinize zulüm etmeyiniz” yani 
nefsinizi öldürmeyin. Biz sadece maddeye mi çekiliriz? 
Maddenin titreşiminin aksi yönünde Rabbani çekilim 
de vardır. İşte buna da vicdan kanalıyla çekiliriz. 
Vicdan Rabbin bizatihi kendisidir, Rabbin ışığıdır. 
Rabbin sonsuzluğunda o bir nebzedir ama o ışığı 
varlık hissedecek olsa… Eğer onu bir nebze hissetsek 
bu dünyada duramayız. O ışık içimize girmiş bir nebze 
ama aynı zamanda devasa bir ışıktır. Vicdanın 
açığaçıkması için nefsin mutlaka geri plana çekilmesi 
lazım. Nefsi öldüremeyiz ama kontrolümüz altına 
alabiliriz. Böylece vicdan açığa çıkacaktır.     

• PERŞEMBE MEDİTASYONLARIMIZ : 

Her Perşembe  18.00-19.00 saatleri arasında, Vakıf 
Merkezinde, Sn. Sevgi Ersoy tarafından toplu Reiki 
Şifa Meditasyonları yaptırılmaktadır. Herkese açık 
olan bu etkinliğimiz, beş yıldır devam etmektedir… 

• 23.NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK 
BAYRAMI VE REİKİ 

Atamızın bize armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramında Merkez Bilgi Alanı Vakfı olarak  
dünyada bir ilke daha imza attık. Bu özel günde 
Sevgili Öğretmenimiz Sevgi ERSOY’un, miniklerin ve 
ailelerin heyecanı görülmeye değerdi.                

Böylece 4 ile 11 yaş grubundan 25 çocuğumuz Reiki 
ailesine katılmışlardır.  

• PERŞEMBE KONFERANSLARIMIZ : 

Sn. Çetin ÇELİKTEN  / Atalet-Rehavet ve Değişim / 
20.04.2006 / Vakıf Merkezi 

ATALET: Tembellik, işsizlik, işsiz kalma, işlemezlik, 
süredurum (TDK) açıklaması, üşengeçlik, erteleme, 
miskinlik, umursamazlık, rehavet, direnç, 
heyecansızlık, yapılması gerekenleri zamanında 
yapmamak. 
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 REHAVET: Ataletin oluşturduğu hal.  Vücutta görülen 

gevşeklik, ağırlık, tembellik. 

İSTEK: Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen 
nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu. 

EPRÖV: Deneyim (Fransızca) 

DEĞİŞİM: Bulunulan durumdan çıkıp farklı bir duruma 
girmek 

Değişime niyet etmiş olarak yola çıkan bizlerin takip 
edeceği yolun özeti şudur; 

Atalet içinde olduğumuzu kabul etmek, bu durumun 
üzerimizde bir rehavet oluşturduğunu fark etmek, 
bundan kurtulma isteği ile epröv mekanizmasını 
cesurca hareket geçirmek (biz hareket geçiririz) 
eprövü yaşarken şuurlu davranarak değişime 
uğramak. 

Değişim ve atalet birbirini etkileyen iki kavramdır. Bu 
kavramlar bizleri etkileyerek zaman içinde 
hareketlerimizde yansımalar 

• PERŞEMBE KONFERANSLARIMIZ : 

Sn. Sevgi ERSOY-Sn. Nurettin ERSOY /Sezon 
Kapanış Sohbeti / 27.04.2006 / Vakıf Merkezi 

 
Sayın Vakıf Başkanı Nurettin ERSOY ve eşi Reiki 
Master Sevgi ERSOY, 2005-2006 sezonunun bu son 
konferansında Merkez Bilgi Alanı Vakfı’nın kuruluş 
aşamalarını, Merkez Bilgi Alanlarının devre sonundaki 
vazifelerinden kendilerine yönlendirilen sorular 
kapsamında cevaplandırdılar. Ayrıca Merkez bilgi 
alanı Vakfı’nın 2006-2007 sezonunda 
gerçekleştireceği çalışmaların programları hakkında 
gelen misafirlerini bilgilendirdiler. Bu yaz buluşma 
noktamız olan Reiki Huzur Vadisi’nde görüşmek üzere 
sezonu kapattılar.                     

------------------------------------------------ REİKİ KÖŞEMİZ ------------------------------------------------------- 
• REİKİ 1. DERECE İNİSİYASYONLARI : Master 

Sevgi ERSOY / 05.04.2006 / Vakıf Merkezi; 

Bu ay Reiki 1. derece ailemize 18 yeni Reiki 
öğrencisi katılmışlardır. 

• REİKİ 2. DERECE İNİSİYASYONLARI : Master 
Sevgi ERSOY / 19.04.2006-26.04.2006/ Vakıf 
Merkezi;  

Bu ay Reiki 2. derece ailemize 12 Reiki talebesi 
vakıf merkezimizde katılmışlardır… 

Eğitim Toplantıları yalnız yeni Reiki talebeleri için 
değildir.  

• MAGNIFIED HEALING (QUAN YIN) TEKNİĞİ : 

      Master Sevgi Ersoy / 07.04.2006-27.04.2006 

Bu ay Quan Yin ailemize 8 yeni öğrenci 
katılmışlardır.

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

 KİŞİSEL GELİŞİM KONFERANSLARI / Kadıköy 
Evlendirme Dairesi Büyük Salon / Saat 10.30 - 
12.00 

☼ 11.Mayıs.2006 / Niçin Istırap Çekiyoruz? / 
Sevgi ERSOY 

 

 REİKİ 1. DERECE SEMİNERLERİ / Vakıf 
Merkezi / Sevgi ERSOY 

☼ 03.Mayıs.2006 / Çarşamba / Saat: 14.00 
 

 REİKİ 1. DERECE EĞİTİM TOPLANTISI / Vakıf 
Merkezi / Sevgi ERSOY 

☼ 10.Mayıs.2006 / Çarşamba / Saat: 14.00 

 
 REİKİ 3. DERECE SEMİNERLERİ / Vakıf 

Merkezi / Sevgi ERSOY 

☼ 05.Mayıs.2006 / Cuma / Saat: 13.00 
 

 REİKİ 3. DERECE EĞİTİM TOPLANTISI / Vakıf 
Merkezi / Sevgi ERSOY 

☼ 12.Mayıs.2006 / Cuma / Saat: 13.00 
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