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

Dünya insanlığı, iki binli yıllarda artan bir 
süratle ilerlerken, büyük bir hazırlık içerisine 
sokulmuştur... Bu hazırlık, yeni bir çağa geçiş 
hazırlığıdır... Şüphesiz ki bu çağ, bilgi çağıdır... 

Bilgi çağı da denilen Yeni Çağın bilgisi, 
kitabi bilgi değildir... Çünkü gerek dinler, gerekse 
bilim kanalıyla verilen bilgiler, insanın dışına, 
kabuğuna, formel yapısına yani görünen 
kısmına aitmiş gibi algılanmaktadır... Bu bilgiler 
insana sadece fiziki yaptırımlar ve fiziki imkanlar 
sağlamaktadır... Ve dolayısıyla insanın fiziksel 
yapısına yönelik gelişimler, değişimler temin 
edebilmektedir... 

Bilimin insana sunduğu imkanlar, 
teknolojinin gelişmesi ile temin edilen konfordan, 
kolaylıklardan, rahat yaşamaktan başka bir şey 
değildir... Oysa ki, insanın gelişmeye, yardıma, 
rahatlamaya muhtaç olan yönü içsel yapısıdır... 
Asıl değişim, insanın bu yönündeki değişimdir... 
Fizik yapısındaki değil... 

Dinlere yaklaşımlarda da insanlar yine 
aynı yanılgıya düşmektedirler... Dinlerin insanları 
vardırmak istedikleri esasa bir türlü 
gelememektedirler... Belki de böylesi kolaylarına 
gelmektedir... Dinler, insanları sevk etmek 
istedikleri asıl yönü yani mistik, manevi veya 
tefekkür yönünü, fiziki bir takım yaptırımlarla 
temin etmeye çalışmışlardır... Şer-i hükümler 
denilen bu yaptırımlar, insanları fizik planın 
(dünyanın) cazibelerinden kurtarıp, iç 
dünyalarına da dönmelerini temin amaçlıdır... 
Bütün dinler, dış dünyadan iç dünyaya yönelişi 
temin amacındadır... Yani asıl olan tefekkürdür... 
Düşünsel değerler üretmektir... İçe yöneliştir… 

Esas olan, varlıkta mevcut bilgileri açığa 
çıkartıp, onları hazmetmek (idrak) ve kullanım 
alanına sokmaktır... 

“Kainatta gizli saklı hiçbir şey yoktur... 
Ancak varlıkların anlayış kapasiteleri örtüleri 

meydana getirmektedir... Açıklığa 
kavuşabilmek için, bilginin en açık şekilde 
özümlenmesi gerekmektedir...” 

“Bu konuda da mümkün mertebe 
kendi kendimizin hakemi olmaya 
çalışmalıyız... En doğru yol bu şekilde 
bulunabilir...” 

DÜNYA BİR TEKAMÜL OKULUDUR... 
Dünyamız binlerce yıldır tedrisatını 

sürdürmekte olan bir okuldur... Gerek tufandan 
önce, gerekse tufandan sonra, milyarlarca ruh 
varlığının enkarnasyonuna kucak açmış, onların 
madde ile birliktelik içerisinde gelişimlerine, 
evolüsyonlarına yataklık etmiştir... 

Bu varlıklarsa, dünya okulunun düzenine 
uygun bir tarzda bilgi, görgü ve tecrübelerini 
geliştirerek ilerlemektedirler... İnsanlık olarak 
bizler, bu okulun bitirilmesi esnasındaki bazı 
sınavları vermek, gereken liyakatlere sahip 
olmak durumundayız... 

Dünya bir okul olduğuna göre, buradaki 
bilgilerin de dereceli bir şekilde değişim 
göstermesi, gittikçe gelişmesi sanki ilkokuldan 
üniversiteye doğru bir skala içersinde olması 
gerekir... Bu gelişimin sonu yoktur... Bizler de bu 
gelişen bilgiler ile beraber sürekli bir şekilde 
gelişiriz... Yani bir realiteden, diğer bir realiteye 
geçerek sonsuz realiteler içerisinde ilerleriz... 
Ancak her yeni realite ortamında bir 
uyumsuzluk, şaşkınlık, bocalama (teşevvüş) hali 
kaçınılmazdır... 

İşte 21.yy. yani 2000 li yıllar, insanlığın 
bu okulundaki derslerin değişme yıllarıdır... 
Bilgilerin yenilenme çağıdır... Bu nedenle bu 
çağa BİLGİ ÇAĞI denmektedir... Binlerce yıldır 
insanın elde ettiği bilgiler, daima rölatif değerler 
içermektedir... Dar açılı anlayışlar, küresellikten 
uzak bilgiler sunulmuştur insana... 
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 İnsan varolduğu sürece, ruhsal 

planlardan çeşitli vasıtalarla sürekli bilgi 
yağdırılmıştır... 

İnsanlar bu bilgileri zaman zaman 
sistematize etmişler, kural, kavram, kurum 
(KKK) haline getirerek bir din veya bir yol (tarik) 
olarak kullanmışlardır... 

Ruhsal planlardan akan bilgiler, yukarının 
değişmez ilkelerini, yasalarını insana anlatmış, 
onlara, uyumun, kainat içerisinde varolmanın 
sırrı olduğunu vurgulamıştır... Ancak insanlar, 
yukarıdan uzatılan bu bilgilere yaklaşımlarında, 
sadece nazariyede kalmışlar, onu fiilen 
yaşamadıklarından, bir inanç yolu olmaktan 
öteye geçirememişlerdir… Fakat bu bilgiler 
yaşandığı, uygulandığı, geçerlilikleri varlık 
tarafından bizzat onaylandığı anda bir değer 
taşıyabilmektedir... 

Bu güne kadar insan, önüne konan 
yollarda bir tercih yapmadan ilerlemiştir... Oysa 
ki, 21.yy. insanı artık kendi yolunun parke 
taşlarını kendi döşeyecek, kendi varlığına en 
uygun yolda hep birlikte ilerleyecektir... İşte her 
birimizin içsel tartışmaları, fikir ve iradi 
mücadeleleri gibi halleri buna örnektir... 

Hatta bu durum, kısmen yozlaşma, 
anarşi, tepkiler, bazen saygısızlık şeklinde de 
açığa çıkmaktadır... 

Yeni çağın insanının bilgi anlayışı 
farklıdır... Onun bilgiden kastı, öğretilen bilgi 
değildir... O, bilgiyi bizzat yaşayarak varlığının 
derinliklerinden çıkaracak ve özümseyerek 
kullanacak, ona kendi öğrenerek sahip 
olacaktır... 

Büyüklerimizden (anne, baba vs.), 
eğitimcilerden naklen gelen bilgiler, öğretilen 
bilgilerdir... Oysa ki, yaşayarak, deneyerek, 
ıstıraplarla, sevinçlerle varlığımızın 
derinliklerinden çıkartarak, kendimizin hatırladığı 
bilgiler, asıl varlığımızın ihtiyacı olan bilgilerdir... 
Burada mesele, hatırlamayı öğrenmektir... 

Yeni çağ insanı, bunun bilincinde ve 
bunun çalışmaları içerisindedir... Birçok ünlü 
psikiatrist (Bulgar Lozanov) ve bilimci, bu yönde 
çalışmalar yapmaktadır... Bu konuda pozitif bilim 
yöntemlerinin dışına çıkarak, yogayı, hipnozu, 
telkini kullanmayı denemektedirler... Böylelikle 
insan zihnini çok çeşitli şekillerde kullanarak, 
kapasitesini arttırma yolları aramaktadırlar... 

Vardıkları sonuç ise ilginçtir... En kolay öğrenme 
varlığa yapılan telkin ile gerçekleşmektedir... 
Bunun için insanı, telkin alabilecek derin 
gevşeme haline getirmek yetmektedir... 

Dinler, kainat bilgisinin, insanlar 
tarafından (KKK) kural, kavram ve kurum haline 
getirilmesidir... 

Yeni çağ insanı, bilgiyi bu tür sınırlı 
şekliyle asla kabul etmeyecektir... Onu serbest 
bir alan içerisinde hiçbir kurala, hiçbir kavrama 
ve hiçbir kuruma bağlı olmaksızın, kendi 
varlığına en uygun haliyle değerlendirecektir... 
Yani mevcut dinlerin hiç biri onu 
sınırlayamayacaktır... Hükmü altına 
alamayacaktır... Fakat 21.yy. insanı şaşırtıcı 
şekilde dindar olacaktır... 

Bugün bizim anladığımız dindarlık ile 
yeni çağ insanının dindarlığı çok farklı 
olacaktır... Onun için din, ilahi bir yol demektir... 
İnsanla, ilahi olan arasında din dahi 
olmayacaktır... 

21.yy. insanının yolu maddeci değil, 
ruhçu bir yol olacaktır... Tanrısıyla yüz yüze 
gelmesi için başkalarının inayetine gerek yoktur 
onun için... Yani kendisi ile ilahi olan arasındaki 
kurumlara görev bırakmayacaktır... 

Batı da yaşanan konuyla ilgili birçok 
eserde yüzyılın son çeyreği itibariyle insanlarda 
bir kanallaşma, bir kanala bağlamadan söz 
edilmektedir... Yüz binlerce insan kendisine 
aracısız bir kanal, bir bağlantı aramaktadır... 
Bunda amaç, ruhsal güçlerle, ruhsal varlıklarla 
doğrudan doğruya kişisel bağlantı 
kurabilmektir... Bir başka deyişle yeni çağ insanı, 
kendisinin medyumu olacaktır... Ve bu kanalla 
da artık kendi gerçekleriyle, kendisi karşı karşıya 
gelecektir... 

THE SOLAR QUEST, mart 1992 
sayısında diyor ki; “gerçek medyumluk, birçok 
insanın, kendi varlığından çekip elde edebileceği 
doğal bir beceridir... Medyumluk, insanların 
ruhsal orijinlerine hizmeten, tıpkı telefon gibi 
kullanıldığı bir iletişimdir...” 

Işığımızın Bilgi;  Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

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

 Kıyam etmek; kainat bilgisi’nin, her 
zerresiyle, ait olduğu bütünün tamamını 
ihtiva etmekte olduğunun; * açılım ne 
kadar ücra köşelere uzanırsa uzansın, 
muhteviyatın aynı olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:082) 

*** 
 Kıyam etmek; daima, realiteler realitelerin 

üzerine kapanarak ortaya çıkanların asıl 
değerlendirmeye tabi tutulanlar olduğunun; 
* iç içelik, bizler için her ne kadar karışık bir 
durumu ifade etmekte ise de, gelişim 
açısından bir zarureti arz etmekte 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:082) 

*** 
 Kıyam etmek; en sert zeminden, en flu 

zemine kadar ilerleme imkânına sahip 
olduğumuzun; * bu konuda önemli olan 
hususun, süreç olduğunun; * süreç’in, 
ancak ceht’le aşılabilir olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:083) 

*** 
 Kıyam etmek; serbest şuur alanı 

içerisinde hizmet veren açık ve kapalı şuur 
alanları’nın, hizmetin sınırlarına göre şekil 
almakta olduğunun; * dokunacak olan 
doku hangi yönde ise, verilen hizmetin de 
o yönde çalışmakta olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:084) 

*** 
 Kıyam etmek; * açık şuur alanları’nın, 

prensip olarak, daha geniş bir alan 
içerisinde kendisine yer aramakta 
olduğunun; * kapalı şuur alanları’nın ise, 
görünüş olarak zayıf fakat ihtiva olarak 
engin olduğunun; * her iki durumda da 
neticenin, serbest şuur alanına hizmet 
olarak belirlenmekte olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:084) 

*** 
 
 

 Kıyam etmek; zemin yorumlarına bağlı 
alanların, geçici tesirlerle, yeni yayıldıkları 
zeminleri etkilerinde tutabildiklerinin; * yine 
iletişimin, esas orijinal bölümle alâkalı 
olduğunun; * yorumsal tesirlerin de birçok 
sebebe bağlı olarak vazifelerini yapmakta 
olduğunun; * yani o anki zeminin ihtiyaçları 
yönünde, esas ana kaynağın kendisini 
yorumlara bağlı olarak çeşitlemesi, bir 
noktaya kadar vazife icabı durumları ifade 
etmek olduğunun; * fakat esasiyetten çok 
uzaklaşıldığında, artık geriye dönüş 
zorluğunun devreye girmesinden dolayı, o 
noktadan itibaren kesin irtibat kesiklikleri 
meydana gelmekte olduğunun; * o zaman, 
bambaşka Tali Bilgi yumakları meydana 
gelmekte olduğunun ki, bunların yayılma 
temayülü gösterdikleri zeminlerin, esas 
arzu edilmeyen Marazi Zeminler olacak 
olduğunun; * bu surette, ortaya çıkan ani 
değişimler ve fasılalar cereyan etmekte 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:085) 

*** 
 Kıyam etmek; bizlerin, devre sonu beşeri 

olarak, neşriyatı altında bulunduğumuz 
Yüce Bilgi’nin tesirlerine her an maruz 
olduğumuzun; * giderek artan azgın 
durumun tam bu tabloya uygun olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:085) 

*** 
 Kıyam etmek varlıkların, sahip oldukları 

zemin ile Yüce Işığın zemini arasındaki 
vibrasyonel dengeyi kurabilmenin çabası 
içerisinde olduklarının; * telâş ve 
bocalamanın, tamamen hizmet sınırları 
içerisinde cereyan etmekte olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:085) 

*** 
 Kıyam etmek; bu devrenin en büyük 

özelliğinin, Uyum ve Elastikiyeti gayet 
hassas bir şekilde kabiliyet haline 
getirebilmek olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:085) 

*** 
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----------------------------------------------- ŞUURDA UYANIŞ (10)------------------------------------------------ 
Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Bizler artık kendimizi bir alansal yapı 
olarak anlama temrinleri yapmak zorundayız... 
Bizler fiziki sınırlı bir maddi yapının araç olarak 
kullanıldığı alansal yani enerjitik sahaya sahip 
varlıklarız... Şu anda benim enerjitik saham, buna 
öğretilerde aura denir, eterik bedenden başlar 
astral, mantal, kozal giden birtakım maddenin 
kabasından inceye giden benim alansal enerjitik 
bir saham var... Aslında bu enerjitik sahamın, 
auramın gelişmişliğine göre hepinizi kavrayan bir 
yapım da olabilir... Gelişik varlıklar kilometrelerce 
dahi aurasını, o auranın içine giren her varlığın 
aurası o varlığın aurasıyla bütündür... Bakınız 
Tanrı’yı aşağıdan yukarı doğru anlatacak olsak 
şöyle anlatırız; bir beşer, ete kemiğe bürünmüş 
Ahmet, Mehmet diye görünmüş, ben, sen, o... 
Bunun bir tane enerjitik yapısı var aura... Böyle 
bir süptil benden geliyor yanında başka bir 
beşerin süptil bedeni de var... Fakat bunlar daha 
geniş bir sirkülasyon alanıyla bütünleşiyorlar... 
Bunlar bireysel alanlar, sirkülasyon alanı... 
Ondan sonra bu, bir topluluk olarak başka bir 
sirkülasyon alanıyla bütünleşiyor, o daha büyük 
bir milletin aurasını oluşturuyor dünya beşerinin 
tek Adem sembolüyle tek bir varlıkçasına bir 
aurası var... Dünya beşeri aurası var... Yukarısı 
dünya tekâmül okulu hakkında bilgiyi daha çok 
bu auranın gözlemlemesiyle alıyor...  

Eğer dünyaya mukadder olan bazı 
vakalar, bazı gelişimler olacaksa bu, genel dünya 
aurasının gözlemlemesiyle ruhsal âlem 
tarafından ve sonunda ne oluyor biliyor 
musunuz? Dünya aurası, Güneş’in aurası, Ay’ın 
aurası, galaksilerin aurası ve çeşitli göksel, fizik 
tatbikat okullarının da aurası birleşiyor neticede 
bir de bakıyorsunuz ki bütün Yaradan’ı kapsayan 
tek bir enerji sahası meydana geliyor... Şu anda 
o enerjitik sahanın içerisinde benim zavallı bir 
ferdi enerji alanım var ve dolayısıyla da ben 
sigara içiyorum eterik bedenimi geçirimsiz hale 
getiriyorum, Tanrı ile ilgim kesiliyor... ‘Ya 
sigaranın Tanrı ile ne ilgisi var? Ben içerim, içkimi 
de içerim, her akşam zom olurum ama Tanrı ile 
arama girme...’ Hayır, sen onu içtiğin anda 
Yaradan ile sirkülasyonun, ilişkin bozuluyor... 
Çünkü niye? Eterik bedenin alkol, sigara ve 
uyuşturucuyla tıkanması, kabalaşması senin 
diğer süptil bedenlerinle fizik bedeninin ilişkisini 

kesiyor ve dolayısıyla Yaradan’dan gelen 
titreşimleri bedeninize alamıyorsunuz çünkü 
sigara içen bir insan bir zırh oluşturuyor... Eterik 
beden kabuğu oluşturuyor ve dolayısıyla bu 
beden olmayınca titreşimler geliyor, buraya 
çarpıyor ve giremiyor... Dolayısıyla da o varlık, 
şuursuz varlık yani Yaradan sahadan ilişkiyi 
koparmış varlık şuursuz varlıktır...  

Şuurlu varlık ne demektir? Şuurlu varlık 
bireysel alanından başlamak üzere külli alanlara 
ne kadar çok kendini yayar da yani Yaradan’ın 
vücuduna yayılırsa o varlık şuurlu varlık oluyor 
çünkü buradaki bütün nemalar onun hizmetine 
giriyor... Çünkü Yaradan bünyenin diğer adı 
‘Hafıza Ortamı’dır... Bu hafıza ortamı en 
yakınımızdan sonsuz uzağa kadar giden bilgi 
ortamıdır... Yaradan bilgidir, Tanrı bilgidir ama 
dünyasal bilgi onun en kaba seviyedeki, 
sulandırılmış bilgidir... Mesela iki hidrojen bir 
oksijenin su ettiğini bilmek dünyada yaşarken çok 
iyi, bilmek lazım ama bedeni burada bırakıp da 
fizik ötesi âleme geçtiğinizde H2O’nun size hiçbir 
faydası yoktur... Neyin faydası var..? İşte şu 
üzerinde durduğumuz bilgilerin idrak ve şuur 
mekanizmalarına dâhil edilmesinin götüreceğimiz 
tek miras olacağını bilmemiz lazım... Bilgidir 
bizim bu yolculukta daima sarih kılacak olan... 
Bizi selamete götürecek olan bilgidir ve 
dolayısıyla Yaradan’ı böyle algılamak lazım... 
Yaradan bana uzak mı..? Çok yakın şah 
damarınız kadar yakın... Bunun çok derin manası 
var... O sizi göremez, O sizi daima bilir... Neyi 
bilir..? Sizin bu alansal yapıyla farkında dahi 
olmadığınız bütün enformasyonun ona gittiğini 
anlamamız lazım... Bütün enformasyon gidiyor ve 
O’ndan alacağımız enformasyonla da biz sürekli 
takviye görüyoruz, sürekli ayakta duruyoruz, 
sürekli yaratılmış olana takviye olan ve 
yaratılacak olana hüviyet kazandıran bu enerji... 
Bakın, yaratılacak olana hüviyet kazandırıyor, 
yaratılmış olana takviye sağlıyor ve onun gitmesi 
gereken istikamete gitmesini temin ediyor... 
Bakınız, bir enerji... Bu, devrelerimize kadar 
sokulmuş bir enerji... Size inşallah maddenin 
enerjitik yapısından söz ederken üstün sicimler 
mevzuu var... Yani Yaradan enerjinin, ruh 
enerjisinin bizim maddi yapımızla ilk temas ettiği 
noktada geçiş nasıl olur? Bir enerji geliyor, bana 
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 sokuluyor işte dedik ki kozal-mantal-astral ve 

eterik dediğimiz gözle görünmeyen, medyonomik 
özelliği olanların görebileceği fakat beş duyunun 
algılayıp teşhis koyamadığı enerjitik yapımız 
var... Şimdi bu enerji geliyor benim biyolojik 
yapıma, hücreme, atomlarıma temas ettiği 
noktada nasıl maddeleşiyor? O nokta çok kritik 
bir nokta... Buna bilim, kuantum fiziği üstün 
sicimler teşhis ediyor, tespit ediyor... Bu, bilimsel 
bir teknik... Bunlar sürekli belirli frekanslarda 
titreşiyor... Nerede bunlar biliyor musunuz? 
Atomun alt yapısı olan elektronlar... Çekirdeğin 
içerisine girin alt parçacıklar var; proton, nötron... 
Protonun alt parçacıkları kuartzlar var... 
Kuartzların içinde yine alt parçacıklara 
girdiğinizde bir de bakıyorsunuz ki her kuartzın 
içinde üç tane bundan var... O kadar küçük ki 
bunlar, enerjinin maddeye dönüştüğü ilk nokta 
bu... Bunlar ne kadar küçük biliyor musunuz? 
Bunun boyu 10-33 cm., bu ne demektir? Bundan 
onun yanına 33 tane sıfır koyduğunuzda, o kadar 
adedi bir araya getirirseniz 1 cm. ip elde 
ediyorsunuz... Dolayısıyla da bu iplerin titreşimi 
maddenin çeşitlemesini meydana getiriyor... Yani 
biri hangi frekansta titreşiyorsa demirin atomunun 
içinde atomun alt yapısının sicimi oluyor, demir 
atomunu meydana getiriyor, onun meydana 
getirdiği moleküller diziliş demiri meydana 
getiriyor... Aynı sicim biraz daha farklı bir 
titreşimle insan kemiğinin yapısını meydana 
getiriyor... Öteki kanı, sıvıyı derken menşei tek... 
Sadece bunun farklı titreşiminden sonsuz 
çeşitlilikte maddi yapılar... İşte böyle bir 
Yaradan’ın ipi hepimizin atomlarında, atom alt 
yapılarında ve protonların-kuartzların içindeki 
taneciklerde bunlar titreşiyor... Ve sizler 
Yaradan’dan enerjinizi almakta beceriklilik 
gösterdiğiniz sürece bu ipin titreşimini 
yükseltiyorsunuz, genişletiyorsunuz, mutasyona 
uğruyorsunuz, fizik yapınız gelişiyor, sağlıklı 
oluyorsunuz vs. ‘efendim spiritüel derinliğe vardı 
ben o insanı gördüm’ diyor, ‘eskiden daha 
yaşlıydı, cildi buruşuktu, şimdi gerildi’ gerilir 

tabii... Bilimsel olarak bu frekansı yükseltelim 
hatta maddi yapımızı değiştiririz... 

İşte böylesine Yaradan ile bir temasımız 
var... Bu sicimler sayesinde temas eden enerji 
bizim şah damarımız kadar yakın olarak bizimle 
alışveriş yapıyor... Birlik, başka hiçbir şey yok... 
Gerçek manada Yaradan’a yönelmek kolay iş 
değildir... Çünkü beşeri donanımlar O’nu 
kavramaya müsait değil... Kavramamaya müsait 
hatta ama bir şeyler sezebilirsek, bu, duygu 
şeklinde değil... Duygu ayrı bir şey, hissiyat ayrı 
bir şeydir... Hissiyat olarak ‘ya bu benim bu güne 
kadar kavradığımın üstünde bir şey’ hatta belki 
içinizde bazıları Tanrı kavramının elinden 
alınmasının rahatsızlığını bile duyabilir... Duyun, 
korkmayın... Bugüne kadar size beyaz cüppeli, 
sakallı imajlarla yaklaştığınız bir şey olabilir, 
bırakın onu... Gerçek Yaradan’a yönelmek için, 
21. yy. insanının Yaradan’ını yakalayabilmek için 
o zihninizdeki, duygularınızdaki ilahları terk 
etmeniz lazım... O ilahlar bizi bugüne getirdi... 
Bugünden sonra onun getirdiği noktada 
bambaşka bir anlayışa bürünüp Yaradan’ımıza 
öyle yönelmemiz lazım... Korkuyla, ödülle, 
cezayla falan Yaradan’a yönlenilmez... Sevgiyle 
yönelinir... Ne ceza ne ödül... ‘ne cennetin ne 
cehennemin bana seni gerek seni’ demiş adam... 
Seni gerek derken de seni şu kadar 
kavrayabilmek... Nasıl kavrayabilirim? Ben yarın 
yolda giderken önüme çıkan bir karınca yuvasını 
‘ya Rabbi bu Tanrı’nın kendisi, o yuvaya 
basmamalıyım’ deyip nasıl geçebilirim? Nasıl bir 
böceğe basmamak, sineğe vurmamak nasıl elde 
edebilirim ben..? İşte bu bilgiyi kavrayarak elde 
edebiliriz... Zaten inanın bunu hissettiğiniz anda 
o sivrisinek size gelmeyecektir... Isırılanlar 
bilsinler ki daha henüz öldürme deneyimlerine 
doymamışlardır... İçsel bir derinlikle ‘ya bunu ben 
öldüremem... Yaradan’ın benimle bir olarak 
algıladığım bir unsuru... Ben bunu asla bu 
tatbikatına son veremem...’ Hissedenden o 
uzaklaşır gider... (Devam.Edecek) 

 
-------------------------- KENDİNİ BİLME – KENDİNİ TANIMA HAKKINDA (40) -------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Ben kimim? in cevabı olacak muhtemel 

olasılıkların bilgisine sahip olmalıyız... Kaç tane 
vazife var, negatif var, pozitif var, örtüler nedir... 
İfade hedefleri sanatçı ve bilgenin yani kendini 
fiziken ifade edenlerin, fiziki ifadede bulunanların 

bunun bireyseli sanatçı, bütünseli bilgedir... 
Bunların daha çok itibar ettiği ve seçtiği hedef 
ifade hedefleri... Bir tanesi ayırt etme diğeri 
kabullenme... Biz her enkarnasyonda vazifemiz 
ne olursa olsun bu ikizlerden birini seçebiliriz 
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 ama daha çok bu hedefin geliştirdiği vazife 

gurubu sanatçı ile bilgedir... Sanatçı ve bilge 
ifade vazifeleridir... Ve dolaysıyla da bunlar 
sanatçı ve bilgenin seçtiği hedefler olunca çok 
muhteşem bir akort oluşuyor ama bu demek 
değildir ki araştırmacı, bir lider bunları 
seçemez... Seçer, deneyimler o enkarnasyonda 
ama çok rahat değildir... 

Mesela bir lider hükmetme seviyesinde 
kabullenme hedefini seçmede çok fazla cezp 
olmaz... Çünkü kabullenme hedefi liderin 
hükmetmesine bırakın negatifi diktatörlüğü, 
pozitifi hükmetmesine bile çok uygun değildir... 

Ayırt etme gibi bir vasıfla dünyaya 
enkarne olur yani her şeyi incelikle düşünüp 
tefrik etme gibi bir adamın güdüsü var içinde ve 
enkarne olurken bu hedef örtüsünü seçtiği için 
doğduktan sonra koşullandırılmasa bazı 
şeylerde mesela babası başka bir hedef örtüsü 
seçtiğinden dolayı ‘evladım hayatta hiçbir şey 
önemli değildir, tefrik etme boş ver, her şey 
aynıdır’ gibi çocuğa sürekli empozelerle bu 
örtüsünü hiçbir şeyi önemsememe, incelikli 
düşünmeme gibi özensiz bir hale sokulmasa o 
çocuk bu hedefi gayet güzel uygulayıcı olur... Bu 
hedefi uyguladığı anda bu varlık ayırt etmenin 
pozitifinde ise, incelikli düşünen bir varlık olur... 
Olumlu yani pozitifte ne var? Her şeye ‘acaba bu 
uygun mu’ diye yaklaşır... Özenle yaklaşır... 
Mesela bu sandalye buraya uygun mu, daha iyi 
bir yere koyabilir miyim? Koyabilirim, buranın 
tanzimi uygun mu, bu ışıklar uygun mu gibi hep 
bu konuda özen gösteren varlık tipidir... Ve 
sanatçının, ifade hedeflerinin bireysel bir 
hedefidir... Mükemmeliyetçidir, her şeyin 
mükemmel olmasını arzular... Dünyevi bir 
anlayışa sahiptir yani dünyasal mekânların 
incelikli düşüncesindedir... Bu mekân daha iyi, 
öbürü daha imkânlı hep dünyasal değerleri 
incelikle düşünüp ayırt eder... ‘boş ver benim için 
her mekân birdir’ demez... Hep der ki ‘bu daha 
uygun, bu değil’... Eleştiri melekelerinin 
gelişmesine sebep olur... Eğer bu pozitifte ise, 
bozulmamışsa sahte kişiliklerle negatife 
düşmemişse yani babası ona dese ki ‘hayatta 
hiçbir şey ayırt etmeye değmez. Ne bulursan ye, 
ne bulursan giy, dayak bulursan kaç’ gibi bir 
empozisyonda bulunduysa baba veya çevre bu 
çocuk doğarken getirdiği ayırt etme hedefinin 
negatifine düşer, önyargı ile her şeyi reddeder... 
Uygununu talep etmek, uygununun meylinde 

olmak yerine her şeyi reddedici olur... Açıkçası 
babasını da reddeder o... Çünkü babasından 
kendisi için hiç hayırlı olmayan bir empozisyon 
geldiği için ondan gelenin negatif olduğunu, asıl 
kendi varlığının pozitife meyletmesini bilmediği 
için her şeyi reddeder... Böyle varlıklar önyargı 
ile reddeden negatif varlıklardır... Sahte kişilik 
sonucudur, dünya nüfusunun %2’sinin bu 
hedefle enkarne olduğu söylenmektedir... 
İncelikli düşünüp davranan olağanüstü seçicidir, 
eleştirmek insan özelliğidir... Olumluyu seçerse 
çok saygıdeğer eleştirmen olurlar ama 
yeryüzündeki eleştirmenlerin çoğu negatiftedir 
yani önyargı ile reddedenlerdir... Sanat 
eleştirmenleri, edebiyat eleştirmenleri, köşe 
yazarları... Birçok köşe yazarı incelikli ayırt etme 
özelliğinden dolayı köşe yazarıdır... Onlar 
toplumumuzun olması gerekenle olmaması 
gereken her türlü noktasını görebilme özelliğine 
sahiptir bu hedefin varlıklarıdır ama o mesleki 
titrlerini ve çevrenin sahte kişilik yüklemesinden 
negatife düşüp ön yargı ile reddedici de olabilir, 
hepsi değil... Bunu olumsuzu nedir? ‘bütün 
bunların hepsini reddediyorum’ der, çok zor bir 
hedeftir bu hedef mücadele ve meydan okuma 
hedefidir... Çünkü çevre ile sürekli tahkik 
içerisindedir... Bu iyi, bu kötü, o böyle, o şöyle 
eleştirici bir gözle çevreye bakıyorsun, dikkat 
ederseniz zıddı olandan ne kadar farklı... 
Kabullenme ile ne kadar zıt... Yoğun karma 
çözücüdür... Amaç olmaması gerekenleri 
ayıklamak, olması gerekenleri seçerek onları 
yaşamaktır... Bu varlığın niçin karma çözücü 
olduğunu hissedebiliyor musunuz? Eğer pozitifte 
ise bu, incelikli düşünerek yaşamını idame 
ettirerek yaşamını idame ettiriyor ve tanzim 
ediyorsa ve çok ince detaylarda bile bunu 
kullanabiliyorsa bu varlık hayatının her anını 
olması gerekeni ve olmaması gerekeni tefrik 
edebilen ve daima olması gerekenin o yüksek 
manevi hazzını duyabilen bir varlıktır... Aşağı 
yukarı Tanrı ilkeleri ile yaşayandır... Olması 
gerekenle yaşamak demek, olmaması 
gerekenleri ayıklamak demek Yaradan’ın ilkeleri 
ile yasaları ile dünya yaşamını idame ettirmek 
demek... Ve dolayısıyla bu hedef karma 
çözücüdür... Yani geçmiş yaşamlarda olmaması 
gerekenlerin deneyim başarısızlıklarının yükünü 
bu hedefi seçerek ayıklar götürür... Karma 
budur... Karma daha önceki yaşamlarda 
olmaması gereken deneyimlerin becerisizlik 
yükünü taşımak demektir... Geçmişin hataları 
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 bugünün deneyimleri haline gelmiş hal...(Devam 

edecek) 
 

 
 
 

Merhaba Gönül Dostlarımız; 

Bir kış sezonumuz nisan ayı ile sona erdi. 
Meditasyon, taş, bilgi, Feng shui, Reiki kursları, 
seminer, kitap tanıtımı, dostluklar ve 
paylaşımlarla geçiverdi sezonumuz. Gerek 
KASDAV’ın işbirliği ile Kadıköy Evlendirme ve 19 
Mayıs Kültür merkezinde olsun, gerek Bilgi 
Paylaşım Derneği ve Merkez Bilgi Alanı vakıf 
binalarında olsun birçok çalışma ile yine 
birlikteydik. 

Şimdi Çandır Huzur Vadimiz, güneyde bizleri, 
yaşayacağımız güzel günlerle bekliyor sessizce. 
Ancak dinamik. 

Havuzda taşlarla su terapisi, Reiki II. derece 
derin çalışma, Mikro kozmik yörünge 
meditasyonu, Nefes tekniği ile meditasyon, 
Organ yogası meditasyonu, Şaman tekniği 
hayvan meditasyonu, Şifa gridi, İmgeleme ile 
şifa, Bedensel-Duygusal-Zihinsel-Ruhsal arınma, 
Geçmiş hayatları temizleme, Rehberlerle temas, 
Pandül tekniği, Karma çalışması, Taş terapi, 
Çakra çalışması, Ses terapi, RUN çalışması, 
Healing stick-Kanser şifası, 3.Göz çalışması. 

“Birleşin! Ben bölmeye değil, birleştirmeye 
geldim… Gel! Gel! Ne olursan ol, gel. Kafir, 
putperest, ateşe tapan olsan da gel… Yüz 
kere tövbeni bozmuş olsan da gel... Bizim 
kapımız ümit kapısıdır, nasılsan öyle gel…” 
Hz. Mevlana Etkinlikleri (Sufizm - Ebru sanatı - 
Sema gösterileri) 

Tüm bunlar, Çandır Huzur Vadimizde yaz 
Sezonumuzda yapılacak etkinliklerimiz. 

Nefis bir doğa, bilgi çalışmaları, sevgi dolu ortam 
ve lezzetli yemekler, geziler. 

Hepinize oradaki çalışmalarımızla seslenebilmek 
üzere sağlık, sevgi ve bilgi ile kalın… 

 ATV / Makina Programı / 14.04.2007 
Sayın Sevgi Ersoy “Mutfak Penceremdeki 
Hindistan”  adlı kitabının tanıtımı için ATV 
tarafından davet edildi. Sabah karşı gerçekleşen 
ve Okan Bayülgen’in sunduğu programda Sevgi 
ERSOY kitaptaki öykülerden, Reiki Şifa 

Enerjisinden ve Huzur Vadisinin faaliyetlerinden 
söz etti. 

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

Kariyer Yaşam Yolu: Mevcut işinizde ya da 
kariyerinizde herhangi bir değişiklik yapıyorsanız, 
işinizi veya kariyerinizi değiştiriyorsanız, sosyal 
hizmetle ilgili bir işte çalışmak ya da gönüllü 
olmak istiyorsanız, kariyerinizi ilerletmek 
istiyorsanız; kariyer alanınızı Feng Shui ile 
yükseltin. 

Su bu alanın elementidir. Akvaryum, hareketli su, 
yelkenli ya da resmi okyanus, göl, akarsu resmi 
yararlıdır. Siyah, mavi, kahverengi- gri, beyaz, 
yeşil renkleri kullanabilirsiniz. Gelişi güzel şekiller 
ve cam, kristal rüzgâr çanları da kullanabilirsiniz. 

Aile, Büyükler ve Sağlık: Bu alan doğanın gök 
gürlemesi ile orantılıdır. Temel, köklerimiz, 
atalarımızla ilişkilidir. 

Sağlığınızın düzelmesini istiyorsanız, bir ameliyat 
olmuş ya da olacaksanız, sosyal-aile yaşamınızın 
büyüme ve gelişmesini istiyorsanız bu alanınızı 
Feng Shui ile yükseltin. 

Bu alana arkadaşlarınızın resimlerini koyun. 
Yeşil, mavi renkleri uygun olur. Kristal kürele 
akvaryum, sanat eserleri, taze çiçek, çiçekli 
örtüler faydalıdır. 

 QUAN YİN MEDİTASYONU / Master Sevgi 
ERSOY  / Kadıköy Belediyesi Brifing 
Salonu / 05.04.2007 

Quan Yin uyulmaması almış olanların katılabildiği 
çalışma her ayın ilk perşembesi yapılmaktadır. 
Bu sezonun son çalışması mayısın ilk haftası bir 
şölen şeklinde olacaktır. 

 MİKROKOZMİK YÖRÜNGE / 19 Mayıs 
Kültür Merkezi / Sevgi ERSOY / 03.04.2007 
- 10.04.2007 - 17.04.2007 - 24.04.2007 

Mikro kozmik yörünge çalışması her Salı 11.00–
13.00 arası Sevgi ERSOY tarafından verilmiştir.  

BAKIN BU AY NELER YAPTIK ! 
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  REİ-Kİ KURSU / Sevgi ERSOY / 03.04.2007 

- 10.04.2007 - 17.04.2007 - 24.04.2007 
Rei-Ki şifa enerjisinde daha ilerlemek, derin 
bilgiler edinmek isteyenler 14.00–16.00 arası 
çalışmalara katılmıştır. 

 SEVGİLİ MİNERAL ÂLEMİ 
Bu ay da sizlere mineral dostlarımızdan Dumanlı 
Kuvars, Hematit, Kehribar ve Aqua Aura’yı 
tanıtacağız… 

DUMANLI KUVARS: 
Unsuru : Su. 
Amacı  : Oluşturmak. 
Onaylaması : “Kazansam da kaybetsem de 
öğreneceğimi bilmek bana güven veriyor.” Kemik 
ve eklemlerin taşıdır, kasları korur ve güçlendirir. 
Üretkenliği artırır. 
Ruhsal etkileri : Ruhu sakinleştirir, alınganlık ve 
stresi azaltır. Hayattaki kötü olayları atmaya 
yardım eder, dayanma gücü ve yaşam gücü 
verir. Rüya taşıdır umutsuzluk, öfke, üzüntü ve 
depresyona karşı sahibini korur.  

                      
HEMATİT: 
Unsuru : Su. 
Amacı  : Oluşturmak. 
Onaylaması : “Şu andan itibaren kararlarımda 
çok daha güçlüyüm.” Kan dolaşımı üzerinde 
pozitif etkisi vardır. Mafsal romatizmalarına karşı 
faydalı. Dalağın düzgün çalışmasını sağlar.  
Ruhsal etkileri : Stresi azaltır, enerji ve canlılık 
verir. Karar verme güçlüğü çeken kişilere iyi gelir.  

             

KEHRİBAR: 
Unsuru : Hava. 
Amacı  : Ruhsal gelişme. 
Onaylaması : “Bedensel canlılığımı dingin bir 
ruhla kazanıyorum.” Sivilce, akne, siğil, egzama 
ve aşırı kepe gibi cilt hastalıklarına iyi gelir. 
Bağışıklık sistemini dengeler, solunum yolu 
hastalıklarına ve alerjilere iyi gelir.  
Ruhsal etkileri : Huyu ve yaradılışı olumlu etkiler. 
İçinde hapsettiği güneş bizi neşelendirir ve 
iyimserlik verir. Bu özelliğinden dolayı depresyon 
yakın kişilere önerilir. Kendine güveni artırır, 
hedeflere ulaşmayı sağlar. Uysallık ve parlak 
karakter sağlar, yaratıcı kişilerin taşıdır.   

             
AQUA AURA: 
Unsuru : Su ve Hava. 
Amacı  : Ruhumuzu ve bizi biz yapan öz 
değerlerimizi keşfetmemizi sağlar. 
Onaylaması : “Aktive edici olan” Çakraları 
düzenleyici etkisi ve armonize edici gücü, altının 
kullanana verdiği enerji ve mavi rengindeki gücü 
boğaz çakrayı destekler. Aurayı temizlemek ve 
sakinleştirmek amacı ile de kullanılır. Boyuna 
takıldığında birikmiş stresi attığı bilinmektedir, 
ayrıca tüm vücutta da kullanılabilir. Dışarıdan 
gelen tüm negatifliklere karşı korur. Sinirleri 
yatıştırıcı özelliği vardır.  
Ruhsal etkileri : Bize değişimler dünyasını sunar. 
Mistik ve metafizik açıdan kendini geliştirmek 
isteyenler ve farkındalığını artırmak isteyen 
bireyler için iyi bir araçtır. Bilincin açılması ve 
enerji sağlanması için de kullanılabilir.   
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  PERŞEMBE MEDİTASYONLARIMIZ: 

Her Perşembe 19.30.21.00 saatleri arasında 
Kadıköy Evlendirme Dairesi Büyük Salonda Sn. 
Sevgi Ersoy tarafından toplu Reiki Şifa 
Meditasyonları yaptırılmaktadır. Bu hafta 
sezonun son Meditasyonu yapıldı. Sayın Sevgi 
ERSOY’a KASDAV tarafından bir plaket verildi. 

 MUCİZELER SINIFI / Master Sevgi ERSOY  
/ Bilgi Paylaşım Merkezi 

Bu ayın ilk cumartesi günü bu yıl sezon 
çalışmamız bitecektir.  

 PERŞEMBE KONFERANSLARIMIZ / Sn. 
Nurettin Ersoy Konferansı / Enerjimizi 
Kaptırmadan Yaşama Tekniği / Kadıköy 
Evlendirme Dairesi / 19.04.2007 

Yaşadığımız çağı bir ayağa kalkış, içsel uyanış, 
bilinçlenme, varlığımızı yeniden var etme 
tarzında yaşamamız bizim kıyamımız olacaktır. 
Bunun oluşmasına yardımcı olan tesirler ve 
enerjilerle görünmeyen yönde ya da görünen 
yönde etkileşimler yaşıyoruz. Bunların hafif ya da 
sarsıcı olması bizim ihtiyacımız doğrultusunda. 
İlham, sezgi ya da hadiseli yönde alıyoruz bilgiyi. 
Kıyamet tesirinin aracı değişmez. Hedefi 
sonsuzdur. Kalite ve şiddeti değişir.  

Beşer; iktidar, itibar ve bireysellik içindedir. Korku 
kodlarımız, boşluk bilinci, alışkanlıklarımız, inanç 
sistemlerimizin tahakkümü, eğitim-örf-adet ve 
geleneklerimiz,  düşüncelerimize koyduğumuz 
sınırlarla hapistedir. 

“Topyekûn silkelenirken kendinizi bu Rahmete 
uyumlayarak üzerinizdeki kiri, pası temizleyin.” 

“Şu an dünya hayatınız ne kadar müşküllerle 
dolu olursa olsun, biliniz ki ayar dönemi 
yaşıyorsunuz. Onun için dengesizsiniz, 
huzursuzsunuz ve yetinemiyorsunuz.” 

 YAŞAMI KOLAYLAŞTIRICI BİLİNÇ 
SEMİNERİ / Nurettin ERSOY /  Bilgi 
Paylaşım Merkezi / 11.04.2007 

Etkileşim, ilişki bizi değişime götürür. Bize gelen 
mesajı fark etmek, önemsemek, ilgilenmekle 
yorumsuz, objektif gözlemlemek. Kategorize 
edilmemiş, sınırları açık, beklentisiz, çıkarsız 
gözlem yapabilmek. Bu nötr kalabilmektir.  

Biz ilişkilerimizde dört dramayı kullanıyoruz. 

1. Eleştiri 

2. Korkutma 

3. Mesafe 

4. Acındırma 

Birbirimizden enerji emerek yaşıyoruz. Bizlere bu 
dramalarla yaklaşan insanları ve insanlar hangi 
dramalarla yaklaştığımızı gözlemlemeliyiz. 
Bunlara dirençle değil, sevgiyle, hoşgörü ve sabır 
ile yaklaşmak bilincini elde etmeliyiz.  

 MEDİTASYON EĞİTİMİ / Master Sevgi 
ERSOY / Kadıköy Belediyesi / Kozyatağı 
Kişisel Gelişim Derneği / 05.04.2007-
12.04.2007-19.04.2007-26.04.2007 

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

Biz bedenimiz öldüğünde değil, bilinciz 
öldüğünde yok oluyoruz. Hepimizin kendine ait 
zamanı var. Her an bir mucize. Mutad olanla 
mucizenin yerini değiştirmek. Hastalık, 
parçalanma, iyileşme, bütünleşmedir. Dünya 
prosesi acıdır. Acı ile öğreniyoruz. 

Yantra,  mantranın görselidir. Neşe, ışık, bereket, 
sevgi mantra olarak kullanılabilir.  

 
----------------------------------------- REİKİ ve QUAN YIN KÖŞEMİZ ------------------------------------------
 REİKİ 1. DERECE İNİSİYASYONLARI: 

Master Sevgi ERSOY / Vakıf Merkezi 
Bu ay Reiki 1. derece ailemize 15 yeni Reiki 
öğrencisi katılmışlardır… 
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---------------------------------------------------- ETKİNLİKLERİMİZ ------------------------------------------------ 
 

Vakfımız İstanbul içi etkinliklerine 01.05.2006 tarihi itibariyle ara vermiş olup, etkinliklerine 
Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında Reiki Huzur Vadisinde devam edecektir. İstanbul içi 

yeni sezon etkinlikleri 01.10.2007 tarihinde başlayacaktır… 
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