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

RUHUN BEDENE BAĞLANIŞI VE DOĞUM... 
(1) 

Enkarnasyon, ruhun Dünyaya gelmek 
üzere bir bedene, ete girmesi demektir... 

“Ete, Kemiğe büründüm, Yunus diye 
göründüm…” 

Özüne zerk edilmiş üç bilginin etkisiyle 
ruhsal varlık, bu bilgilerin uygulamasını yapmak 
ve tekâmül etmek (gelişmek ve geliştirmek)için, 
maddesel ortamlarda doğa–öle evrensel 
yolculuğunu sürdürür... İneceği dünyaların 
maddelerinden, o dünyalardaki maddesel 
bedenlerini kurar ve her bedenini, bir ömür boyu 
canlı kılar... 

Enkarnasyon yani bir bedene bağlanış, 
spatyomda ki serbest iradeli hayattan bir süre 
için uzaklaşmayı, belirli bir şuur daralmasıyla 
maddesel ortamlarda cereyan eden olayların 
icaplarına bir süre uymayı zaruri kılar... 

Enkarnasyondan amaç yani 
doğuşumuzun amacı, zevk, arzu ve kaprislerin 
tatmini değildir… Ama her türlü maddi aracı en 
iyi şekilde kullanarak, ruhun şuur sahasını 
genişletmesi yani tekamül etmesidir... 

Evren sonsuz hareketlilik içerisindedir... 
Daima bir canlılık, bir başkalaşım, değişim, 
toplanma ve dağılma vardır... Bu, bir Kozmik 
Devinim ve Donanımdır… Hepsi de belirli bir 
amaca, bilemediğimiz bir amaca doğru aşkın bir 
ahenkle ilerler durur... Besbelli ki bu gidiş 
rasgele değildir, keyfi hareket etmemektedir... 
Tasavvurumuzun dışında bir zekânın eseridir... 
Bilim adamları bu ahengi, laboratuarlarında 
matematiksel bağlantılarla ifade ettiklerinden 
dolayı gayet iyi fark etmiş olmalılar... Kâinatın 
kupkuru bir tesadüfle işlemediğini, biraz 
düşünen insan fark eder... 

Ruhun bedene bağlanması bir tesir 
mekanizması ile olur... Yani ruhun beden içine 
girip orada bir yerde sıkışıp kalması ve ölüm 
anında da kuş gibi uçup gitmesi söz konusu 
değildir... Beden ile ruh arasında, kabadan 
inceye doğru giden bir etkileşim sahası söz 
konusudur... 

Ruhsal varlık, tahayyül melekesi ve bu 
melekesini kullandığı ölçüde, evrenin sınırsız 
madde skalası içinde, kabiliyet ve ihtiyacına 
göre, istediği kütle ve şekli meydana getirir... 
Yani henüz bilemediğimiz bir yöntemle, her türlü 
maddesel yapılarda etkili olarak, bu yapıları 
meydana getiren partiküllerin yapısında ya da 
dizilişinde bazı değişiklikler meydana getirerek, 
onları bir araya toplamak ve dağıtmak gibi işleri 
becermek kudretine muhtelif derecelerde 
sahiptir... Bu dereceler, ruh varlığının tekâmül 
seviyesiyle ilgilidir... 

İşte ruhsal varlık bu yeteneğiyle, enkarne 
olacağı bedenin önce süptil modelini 
şekillendirir, sonra maddeyi onun üzerine kurar... 
Yani, tahayyülünü ana rahmindeki cenine 
resmeder... Doğduktan sonra da, bir daha onu 
değiştirmez... Artık spatyomdayken hazırladığı 
planını uygulamaya hazırdır... Ruh, doğmaya 
hazır hale gelirse, daha spatyomdayken yavaş 
yavaş maddeye gömülmeye başlar ve bu hal 
ilerledikçe, onun spatyomdaki serbest iradesi 
gücünü kaybeder... Dr... Helen Wambach’n 
deneylerinde bir süje, bu durumu şöyle 
anlatmaktadır: 

“Doğmadan evvel başka bir 
boyuttaydım... Her şey parlak ve renkliydi... 
Bedende yaşayan değildim, hürdüm, fiziksel 
hiçbir duygu ve acı yoktu... Doğmayı 
seçmem gerektiği zaman, çocuk parklarında 
ki yüksek kaydıraktan kaymak için sıra 
bekleyen çocuk gibiydim... Beyaz bir tepenin 
üstüne çıkmam gerekiyordu...” 
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 Nasıl ki, öldükten sonra, spatyomun 

Dünya’ya yakın merhalesinde ilk geçiş sırasında 
bir teşevvüş dönemi yaşanıyorsa, doğum 
hazırlığını tamamlamış olan varlıklarda, 
Dünya’ya inmeden önce “doğumdan önceki bir 
planda” bir süre bulunurlar... Burada ruhlar 
çocuk görünümündedirler... Bu planda görevli 
varlıklar, doğmak üzere olan bu ruhlara göz 
kulak olmak ve onları son merhalelerine 
ulaştırmakla mükelleftirler... 

Bedenin şekli ve cinsiyeti, doğmadan 
önce hazırlanan planda ihtiyacına uygun olarak 
tespit edilmiştir... Dolayısıyla bir insanın şekil ve 

suretine bakarak onun ruhen yükseklik derecesi 
hakkında olumlu ya da olumsuz hükümler 
vermek doğru değildir... Bedenlerimizi, Dünya’da 
yapacağımız işe en uygun olarak seçeriz... 

 

İçimdeki Rabbimin Işığı, içinizdeki Rabbimin 
Işığını selamlıyor… 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 
Nurettin ERSOY 

 

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

 Kıyam etmek; yeni bir tesir alanı içerisine 
girerken, o alanın etkileşim orduları ile 
muhatap olmaya başladığımızın; içerisinde 
bulunduğumuz şartların, tamamen taktik 
gerektiren haller olduğunun; gerekli 
manevraları lâyıkıyla yaparsak eğer, 
alabora olmayacağımızın; ne pahasına 
olursa olsun, ayakta kalmak üzere o 
konumda bulunmakta olduğumuzun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:126) 

*** 
 Kıyam etmek; bazen düşmenin de bir 

ayakta durabilme hali olduğunun; yani, 
şarta uyum sağlayabilmek için, şuurla 
yapılmışsa eğer, o an için düşüşün, bizler 
açısından, ayakta durmaktan daha hayırlı 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:126) 

*** 
 Kıyam etmek; kural koyucuların, bir gün 

gelip de kendi kuralları içerisinde hapis 
olduklarını görünce, en büyük sıkıntıyı 
yaşayanlar olacağının bilincine 
varmaktır…(MYP/C:126) 

*** 
 Kıyam etmek; herkesin, kendi realitesi 

içerisinde bir değerlendirmeye tabi 
olduğunun; katiyen, başka realitelerle 
mukayese yapılmaması gerektiğinin; her 
realitenin, kendi zaman ve mekân 
enerjilerini haletleriyle birlikte yoğurmak 
suretiyle o seviyeye ait hakikatleri 

meydana getirmekte olduğunun; 
mukayeselerin, bizleri yanlış hedeflere 
yönelttiğinin, çok tehlikeli bir hâl olan bu 
durumun, varlığın, diğer realiteler 
içerisinde zaman zaman erimesine kadar 
gidebildiğinin; mukayesenin, daima, 
varlığın kendisine ait olan realiteler arası 
olması gerektiğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:127) 

*** 
 Kıyam etmek; varlığın, kendi içerisinde bir 

bütünü teşkil etmekte olduğunun ve bu 
bütünün ne kadarını kontrol edebiliyorsa o 
kadar kendisinden haberdar olduğunun; 
zayıf anlarında, alanı içerisindeki 
kontrolsüz sirkülasyon nedeni ile yaralar 
almakta olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:127) 

*** 
 Kıyam etmek; en zayıf anımızda dahi nötr 

olmaya çalışmamız gerektiğinin; nötr 
anımızdaki neşriyatın çevremizi de 
nötralize ettiğini unutmamamız gerektiğinin 
bilincine varmaktır…(MYP/C:127) 

*** 
 Kıyam etmek; bizlerden beklenenin, 

beşeriyet üzeri vasıflar olmayıp, beşeri 
seviye içerisindeki en uygun vasıflar 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:127) 

*** 
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 Kıyam etmek; içerisine girdiğimiz hâl ve 
haletlerin çözümünü, beşeri şartlar 
dâhilinde bulamayacağımızın; ancak 
içimize döndüğümüz takdirde, gerçek 

realitenin zemininde müşkülümüzün deva 
bulduğunu görebileceğimizin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:127) 

*** 
 

----------------------------------------------- ŞUURDA UYANIŞ (22)------------------------------------------------ 
Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Bizlerin, yaşam içerisindeki savaşma, 
öldürme, çalma nedenimiz yani her ne kadar 
olmaması gerekenler için nedenimiz varsa, hepsi 
zaman enerjisinin, üçlü kombinasyonu olan 
Geçmiş-Şimdi-Geleceği bize sunmasından 
kaynaklanır… Bütün müsebbip bu ve bu da 
Rabbin, Yaradan enerjinin özellikle bize sunduğu 
ve bu tür tatbikatlara doğru bizi sevk eden, 
olmaması gerekenlerin deneyiminin bize hat 
safhasını sunandır… Böylece bunların içinden 
olması gerekenleri yakalayalım… 

Dünya tekâmül okulunun tedris prosesi, 
olmaması gerekenleri idrak ederek olması 
gerekeni yakalayan bir okul sistemidir... Yani 
sevgisizliği iyice deneyimleyip de ‘Bu benim 
varlığıma uymadı, ben bunu istemiyorum’ 
demedikçe sevgiyi yakalayamayız… Sevgiyi 
yakaladığını zannedenler eğer sevgisizlik denen 
olumsuzu deneyimlemediyse gerçek sevgiyi 
yaşayamaz… Yani ‘Dürüstlüğü ben yakaladım, 
artık idrak ettim’ diyen bir insana dürüstsüzlüğün 
ne olduğunu bilmesi gerektiğini söylememiz 
lazım… Sen dürüstsüzlük hakkında ne biliyorsun, 
denedin mi? Eğer şimdiki yaşamında veya daha 
önceki enkarnasyonlarında dürüstsüzlüğü yeteri 
kadar deneyimleyip de ‘Bu benim işime gelmiyor, 
benim varlığıma yakışmadı, varlığım bunu 
reddediyor’ demediyse varlık, biliniz ki gerçek 
dürüstlüğü idame ettiremez… Mutlaka onun o 
dürüstlük yolunda zannettiği o varlığı çekip 
alabilecek mutlaka karşısına bir dürüstsüzlük 
fırsatı çıkacaktır… Ya bu yaşamımızda veyahut 
da geçmiş yaşamlarımızda yeteri kadar çalmayı 
deneyimlemediysek, çalmamayı idrak etmiş 
olamayız… Sevmemeyi deneyimlemediysek, 
sevmeyi idrak etmiş olamayız… Kendinizde 
dikkat edin, sevgiye yönelik içinizde bir itilim 
varsa sevmemenin ne meret şey olduğunu 
bilmeniz de onun içindedir, dikkat edin… ‘Niçin 
seviyorsun?’ dediğinizde, hemen insanın zihni 
fark etse de etmese de ‘Sevmemek çok kötü 
onun için seviyorum’ der… Bu sevmemenin 

kötülük fikri veya idrakini çekin ‘Niçin 
seviyorsun?’ sorusuna cevap veremez… Yani 
onu düşünemeyecek, daha henüz düşünce 
yetersizliği içerisinde olan bir varlık ‘Bilmiyorum, 
içimden geliyor’ gibi böyle kendi kontrolünde, 
iradesinde, şuurunda olmadığı bir ifadeyle yaptığı 
eylemde ne kadar şuursuz olduğunu ortaya 
koyar… Sevmemenin ne kadar felaket olduğunu, 
ne denli varlığı üzücü, sıkıcı ve hatta ıstıraba 
sevk edici olduğunu idrak eden sevmekten asla 
ödün vermez… O, alabildiğine sever çünkü aksi 
yönünün yani dualite. İkilem, dualite yani siyah-
beyaz, iyi-kötü gibi opozit olan her türlü değer 
zaman enerjisinin dünyaya sunduğu bir illüzyon 
ortamıdır… Müsebbibi de işte bu aynı mana 
zaman enerjisi olarak… Çünkü niye? Biz de bu 
zaman dediğimiz, süreç… Süreç zamanı tasvir 
eder, zaman da buradaki ân ifadesiyle zaman 
enerjisinin aynısının sadece dünya kesafetine 
burularak girmesi. Onun için zaman kavramları 
mütealde ve burada aynı kavram kullanılmıştır… 
Sizin zaman dediğiniz ifadesi de siz öyle 
dediğiniz için biz de öyle diyoruz… Eğer biz bu 
üçlü unsura süreç deseydik yani zaman 
sözcüğünü dünya insanlığı kullanmasaydı süreç 
kelimesini kullansaydı, süreci ölçüyorum, kaç 
süreçte gelirsin gibi olsaydı belki bu bilgi de sizin 
süreç dediğiniz süreç enerjisi diye 
kullanabilirdi… 

Öte aleme geçmekle siz Dünya’nın 
illüzyon, dualite ortamından kurtuluyoruz diye 
sakın zannetmeyin... Ölüm, daha dezavantajlar 
getirici bir unsur… Ölümle her şeyin hallolacağını 
falan katiyen zannetmeyin… Niye daha 
dezavantajlıdır? Çünkü yeryüzü fizik kabalık 
sahasında bizim eylemlerimizin ucunu 
yakalamamız, kontrol altına almamız çok daha 
kolaydır… Niye? Çünkü zaman enerjisi o kadar 
ağır, o kadar seyreltik işlemektedir ki, mesela 
buradan dışarıya çıkmak bir süreç, geçmiş-şimdi-
gelecek zaman enerjisinin seyrelmesinden dolayı 
bir süreç gerektirir… Ben bu süreç içerisinde 
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 adımlarımı atarken vazgeçebilirim de… Yani yarı 

yola gelirim, eğer düşünce faaliyetim başka bir 
doğruluk sunarsa bana ‘ya ben dışarı 
çıkmayayım’ deyip yönümü tam tersi yöne 
çevirebilirim… Dünya fizik âleminin kesafeti, 
kabalığından kaynaklanır bu, bu bir alansaldır... 
Hatalardan dönebilme imkânlarını bize verir. Ama 
öte âleme geçtiğimizde bu süreç zaman 
enerjisinin yoğunlaşmasından kaynaklanan ve an 
içerisinde olmanın başka bir şıkkı olmamasından 
kaynaklanan bir dezavantaj bize sunar… O 
zaman nedir o biliyor musunuz? Ben o âlemde 
herhangi bir şey imaje ettiğim anda o anında 
oluşur… Bunu ben şuna benzetirim, yeni araba 
kullanmaya başlayan bir çocuğa siz düşük devirli, 
kolay kolay kontrolden dışarı çıkmayan bir 
arabayla mı öğretirsiniz, yoksa jet gibi bir Ferrari, 
gaza bastığında fırlayan bir arabayla mı 
öğretirsiniz? Yavaş yavaş, ağır, bir zamanlar biz 
Murat 124’lerde öğrendik gaza bastığında 
gitmez, gaza bastığında o çarpana kadar siz 
basmamak gerektiğini idrak edersiniz… O 
arabayla kolay öğrenilir… Zaten acemilerin altına 
ağır giden araba verilir… Ama öyle, gaza 
bastığında fırlayan, direksiyonu biraz 
çevirdiğinizde kaçan seri bir araba verilmez…. 
İşte böyle düşünün… Siz bir aracı 
kullanıyorsunuz, gaza bastır bastır gitmiyor… 

İmaje edeceksiniz, düşüneceksiniz, 
düşünce tam devreye girip bir gelişme ve sonucu 
size yakalatırken biri size ‘Ya yanlış 
düşünüyorsun’ diyecek hadi yepyeni bir düşünce, 
bu sefer yeni bir mekanizmayla o ilk 
mekanizmayı değiştirebiliyor... İşte onun için 
rahman ve rahimlik bu manada üzerimizdedir... 
Rahman ve Rahimlik, esirgeyen ve bağışlayan 
demektir... Bağışlamak demek, olmaması 
gereken her türlü düşünce, duygu ve fizik 
eylemlerimizin, olması gerekeni yakaladığımız 
anda nötralize edilmesidir… ‘Ya Rabbim ben dün 
çaldım, dün vurdum, kırdım vs. bir sürü olmaması 
gereken oluşturdum, şimdi anladım ki hepsi 
yanlışmış, olması gerekeni anladım…’ dediğiniz 
anda, eğer çok samimi, çok derin bir hissiyatla 
dile getiriliyorsa ne günah kalır ne başka bir şey, 
hepsi gitti… Sakın günahlar yüzünden, hele 
Hıristiyanlığın o ilk günah dedikleri bir şekilde 
kolay kolay bırakılmayacak günahlar yüzünden 
umutsuzluklar yaşamayınız… Öylesine rahman 
ve rahim bir mekanizma ki zaten bunu kendi de 
ifade etmiş… Son nefesinizde kelime-i şahadet 
getirdiğiniz ânda bitti iş… İster kâfir, ister ateist 

olun, belki de olmaması gerekeni deneyimlemiş 
olun hiç önemli değil… Ama kelime-i şahadet 
dediği yani Bir olan, Tek olan ve O’ndan başka 
İlah’ın olmadığı bir yere şahadet getirmenin de 
derinliği çok önemlidir... Yoksa adam ölürken 
‘Şunu söyle, bunu söyle’ gibi ağzından şuursuzca 
birkaç kelime çıkarttırmakla bu iş olmaz… Onun 
için varlığımızın derinliğinde vuku bulan bu 
hadiseler bütün defterleri siler… Bütün bir ömrün 
faturaları istediği kadar biriksin, samimi bir idrakle 
‘Tamam, ben burada idrak ettim, bütün bundan 
önce yaptıklarım olmaması gerekenmiş, şimdi 
olması gerekeni anladım.’ dediğiniz anda bitiyor 
iş… Zaten varoluşun sebebi bu… Olması 
gerekeni size yakalatmak… Bakınız bir tebliğde 
diyor ki; 

“bütün seçenekleri sunarak ve 
deneyimleterek olması gereken seçeneği 
yakalatmak…” 

Rabbin Dünya beşeri üzerindeki 
operasyonu bu… Olmaması gereken bütün 
seçenekleri sunmuş, binlerce… Siz onların 
içerisinden olması gerekeni yakalamak için 
hepsini deneme hakkına sahipsiniz… Özgür ama 
her olmaması gerekeni denediğinizin karşılığında 
bir fatura vardır… Onun neden olmaması 
gereken olduğunu size anlatacak bir tesir 
mutlaka size ceza şeklinde, sıkıntı şeklinde, bir 
uyandırış darbesi şeklinde karşınıza çıkar… İner, 
iner beşeri seviyede kanunlar olarak karşınıza 
çıkar… Daha yukarı çıkarsanız kader, karma 
şeklinde çıkar… ‘Ne ekersen onu biçersin’, hiçbir 
olmaması gereken uygulama kimsenin yanına 
kâr kalmaz demektir… Önce Rabbin yasaları 
beynine iner… Hatta o beynine inerken 
beşeriyetin yasalarını da araç kullanır… Seni 
hemen beşeri hukukun eline verir… Emniyet 
güçleri vesile olur... Yani resmen Rabbani 
mekanizma o varlığa faturayı ödemesi için 
emniyetin kucağına pat diye koyar… O da beşeri 
bir mekanizma olarak gereken, en kaba seviyede 
dersini verir… Beşeri seviyede adalet 
mekanizmalarıyla Rabbin adalet mekanizmasını 
kopartmayın, ayrı değil… Hepsi birbirini takviye 
edici ve olması gerekeni bulmalarını temin 
edicidir… 

Madde ve madde ötesinin birliğini 
cümleden sonra idrak etmek belki yüzlerce, 
binlerce enkarnasyon… O kadar zor bir iş ki… Bu 
niye zor? Çünkü zaman enerjisinin sürekli 
illüzyon etkisi bizi aşağı, dualiteye çekici etkisi bu 
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 burulmadan dolayıdır... Aynı enerji, Yaradan 

enerji fizik kesafete girerken kendini bir buruyor, 
bunlar meydana geliyor… Şimdi, zaman müteal 
âlemde yani fizik ötesi âlemde an… Bunu 
Geçmiş (dün) - Şimdi (an) - Gelecek (yarın) işte 
bizim başımızın derdi… 

Süreç zamandır… Asıl zaman ile süreç 
tefrikini yapmamız lazım… Süreç, anın kendini 
yaymış olan halidir… İşte Dünya bir süreçler 
dizisidir… Zaman enerjisinin vazifesi üzerimizde 
bir basınç etkisi yaratmaktır dedik… Basınç etkisi 
yaratmak kendisini andayken sürece 

yaymasından kaynaklanır… Bütün basınç 
Geçmiş-Şimdi-Gelecek üçlüsünün bize kendisini 
hissettirmesiyle ortaya çıkıyor... Eğer bizler hayat 
içerisindeki ıstırap veya sevinç, her türlü gerilim, 
korkularımızı, endişelerimizi, mutsuzluklarımızı, 
yetersizliklerimizi, umut kırıklıklarımızı, her ne 
hal, halet yaşıyorsak, yaşadığımız birtakım 
titreşimsel hareketler, her ne halet yaşıyorsak 
Geçmiş-Şimdi-Gelecek üçlüsü yüzünden yaşarız 
ve budur bize haleti yoğun ve kaba bir şekilde 
yaşatan.(Devam.Edecek)

-------------------------- KENDİNİ BİLME – KENDİNİ TANIMA HAKKINDA (52) -------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Enerji emmek, karşımızdaki varlığı 
bulunduğumuz durumun sorumlusu olarak 
hissettirir... Karşımızdaki varlık ‘eyvah ben ne 
yaptım’ diyerek bütün enerjisini size kaptırır ve 
kendi çöker, siz de kendinizi bayağı iyi 
hissedersiniz... Hem çok önemli varlıklarız, hem 
de nelerle uğraşıyoruz şu yaşam içerisinde... 
Yani bir laf vardır, buraya hep asıyoruz, 
“dilenciler”. Yani “evrenin verdiği imkânları göz 
ardı edip de kapılarda dilenciler gibi dolaşır 
insanlar…” diyor... 

Varlıklar kendilerine duydukları nefretle, 
acımayla aşırı yemek yerler, içki içeriler, 
uyuşturucuya vs. yönelirler... Yani kendilerini her 
yönden yıkıyorlar... Yıkma... Aşırı içki tutkunları, 
aşırı yemek yiyip de hiç sağlığına, bedenine 
özen göstermeyenler hep bunlardır... 

Bu varlıklardan birçoğu da genelde daha 
çok bu kisveye nereden girerler? Mesela bir 
savaşa girip de o savaştan kurtulup gazi olanlar 
genelde bunu kullanırlar ve öylesine cesurca 
yaparlar ki bunu, öldürülemez zannıyla aşırı risk 
ve tehlikelere atılırlar bunlar... Mesela araba 
yarışçılarının kimsenin yapamayacağı kadar 
riske girerek başarılar kazanması böyle bir 
örtüyü kullanmalarından kaynaklanır... Bu durum 
onları, eğer kurtulurlarsa başarıya götürür... Aşırı 
riske giren sporcular hep bunu kullanırlar... Bu 
örtü kanalıyla o becerilerini sahnelerler... 

Yaşamın hiçbir şeye değmediği korkusu, 
kontrolü yitirme korkusu vardır... O korkunun 
kaybettirdiği enerjileri geri alırlar... Mesela 
annenizin de çocuğunuzu bıraktığınızdaki o 
takındığı ana özellik kisvesi yine aile içerisinde 
pasifize olmasından kaynaklanır... Eğer ona 
bütün aile fertleri gereken kale almayı 

yapabilirse, gereken sevgi enerjisini ona 
verebilirlerse böyle bir özelliği kullanma 
ihtiyacından onu kurtarırlar... Demek ki hem 
kendi üzerimizde hem de başkaları üzerinde 
teşhis ettiğimiz bu tür özelliklerden kurtulmanın 
yolu sevgi enerjisini alma ve yaymaktan öte bir 
şey değil... Bunun için özel operasyona gerek 
yok... Her şeyin çözümü, ilacı, o tek olan 
Yaradan enerji yani sevgi enerjisi... 

Kim bu örtülerle size yaklaşıyorsa eğer 
bu bilinçle hemen bunu fark ediyorsanız tek ilacı 
var, sevginizi vermektir... Ona gereken kale 
almayı göstermektir... Yani düşünün bunu 
kullanan bir anneye gidip de ‘ya annecim bir 
hafta sonu, biliyorum yoruluyorsun, gel seni bir 
öpeyim vs.’ inanın hemen tavrını değiştirir... 
Çünkü bu kişilik özelliğini kullanma ihtiyacını 
hemen verdiğiniz enerjiyle karşılarsınız ve o da 
‘tamam tamam ben bakarım... Siz merak 
etmeyin, gidin istediğiniz saatte gelin’ demeye 
başlar... Eğer böyle bir özelliği kullanan kişiyle 
muhatap oluyorsak orada kendi payımıza düşen 
sorumluluğu aramak bizim vazifemizdir... ‘ben 
niçin böyle bir özelliği kullanarak enerji 
çekmesine sebep oldum?’ demek ki gereken 
kale almayı, sevgiyi, enerji vs. cömertliğimi 
kullanamıyorum... 

Bunlar genelde cesur aktörler, 
sporculardır... Bunun aksini kanıtlamak için uç 
noktalarda riskler alırlar... Kumarbazların, 
cambazların, alkoliklerin durumu budur... Daha 
birçok şey üretebilirsiniz... Demek ki oto 
yarışçılarından tutun her türlü riske giren varlık 
genelde bu örtüyü kullanıyor ve bağımlılık da 
buradan... Bunun karşı grubu açgözlülük... 
Pozitifi iştah kötü bir şey değil ama kontrolsüz bir 
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 iştah yine negatif... Açgözlülüğün negatifi 

doymazlık yani ne yerse yesin hiçbir şekilde 
doymuyor... Sürekli istekte bulunmak hali... 
İhtiyaçlarının sahip olduklarından daima daha 
fazla olduğunu düşünüyor... Yani neye sahip 
olursa olsun varlık bu özelliği kullanarak daha 
fazlasını istiyor... Ve aramızda çok kullanılan bir 
şeydir... Doymazlık hali, doymak bilmez hal... 

Benim bir arkadaşım vardı gençlikte, onu 
çağrıştırıyor bana... Zengin bir çocuktu... O 
sıralarda sigara içiyordu, lise çağlarıydı... İnanır 
mısınız? Üç dört karton Marlboro yoksa üzülürdü 
‘sigaram yok’ diye... Var işte, ne kadar zamanda 
içersin? Bir aylık sigara var orada... ‘Yok... Ben 
orada altı karton olmadığı sürece sigaram var 
saymıyorum’ derdi... Şimdi onunla hemen 
çağrışım yapıyor bana... İnsanlar var, ayakkabı 
dolabı, elbise dolabı, bankada para, tapuda 
kayıtlar... Yani hiçbir maddi sahiplenme veya 
manevi sahiplenme onda doyuma ulaşamıyor, 
mutlaka eksiklik duyuyor... Tabii bu örtüyü 
kullanma bilgelik adına bir savaşta iştah 
seviyesinde olumludur yani bilgiye doymamak, 
manevi değerlere doymamak, çok derinleşmek, 
varlığını tanımaya doymamak adına 
kullanılabilir... Yetmeyecek korkusuna dayanır, 
yine bakınız korku var... Yoksunluk bilinci duygu 
merkezinin akıl bölümüne yakalanmışlık halidir, 
%15... Doymak bilmezlik hali, aşırı yemek, 
içmek, seks vs. gibi hiçbir şeye doymuyor 

adam... Tıp da doymaz iştah deniyor buna, 
Bulumia... Nasıl tıpta bu tezahür ediyor? 

Şimdi bakınız ‘çıkartır ve tekrar yer’ 
diyor... Yani bunların kilolu olmaları da önemli 
değil... Belki kilosuna da önem veriyor, yiyor, o 
lezzetleri alıyor, devam etmek için onu 
çıkarıyor... Böyle yapanlar var... Sonra o 
çıkartma zorlanması bir süre sonra artık elde 
olmadan çıkartmaya varıyor ve çok ciddi 
biyolojik vakalar oluyor... 

Fiziksel olduğu kadar duygusal ve 
zihinsel açgözlülük az önce bahsettiğim... 
Bilgiye, inançlara, aşka, cinselliğe karşı 
açgözlülük, doymazlık... Bu tabii ki marazi bir 
ana özellik... Yoksun kalma korkusuyla yüzleşip 
onun kökeninde yatan korkuya bakarak ortadan 
kaldırılabilir... Yani adamı yoksun bırakacaksın... 
Zaten Yukarı’nın prosesi böyle çalışıyor... Sizler 
varlıkla, yoklukla denenirsiniz... ve sizler 
varlıkla denenerek bu özelliğe düşüyor 
musunuz, yoklukla denenerek bu özelliği terk 
edebiliyor musunuz şeklinde bütün prosesler, 
Yukarı’nın üzerimizde çalışmaları hep bunları 
bize kendimize ispat ettirmek için... 

Olumlusu iştah her şeyi arzulama... Karşı 
kutupla yer değiştirebilir bunlar, cehennem vari 
bir tatminsizlik olumsuzu... Doymazlık, ebedi ve 
cehennem vari tatminsizlik, şiddetli tüketici, iştah 
şeklinde görülüyor... (Devam edecek) 

 
 

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

                         
 VII. ÇAKRA    

  

 

Rengi mor, beyaz ve altın sarısı. Tepemizde 
başımızın üzerinde bulunur, beyaz olması bütün 
çakra renklerini içinde taşıdığını gösterir.  

Temel ilkesi; saf oluş 

Sembol: 1000 yapraklı lotüs. 960 dış yaprak, 
onun içinde 20 yaprak, onun da içinde 12 
yapraklı ayrıca bir çiçek var.  

Bedendeki ilgili bölgesi; asıl beyin. 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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 İlgili salgı bezi; epifiz bezi. Tıp tarafından tam 

olarak çözülmüş bir bez değil. Eğer bu bez tam 
gelişmemişse cinsel gelişim yarım kalıyor.  

Temel ilkesi; dünyaya tepe çakrasından 
doğuyoruz. Üç yaşından itibaren kapanmaya 
başlar ve alt çakralar aktif olmaya başlıyor. En 
yüksek insan, mükemmelliğinin kaynağıdır. 
Gökkuşağının bütün renkleriyle parlar ama rengi 
mordur. 

Üçüncü gözle aldığımız bilgileri tepe çakrasının 
farkındalığı ile birleştirdiğimizde ilahi olanla bir 
bütün olmaya başlıyoruz. Mor renk, kendini 
adamanın rengidir. 

Taç çakra tam olarak açıldığında; diğer 
çakralarla uyum içinde olduğunda artık kozmik 
enerjiyi emme görevini bitiriyor, enerji yaymaya 
başlıyor. Böyle insanlar diğer insanların 
çakralarına enerji teması yapabiliyorlar. Taç 
çakra tamamen açıldığında; asla geri 
kapanmıyor, örtülebilir ama kapanmaz. Taç 
çakraları açılmış olan insanlar derin bir uykudan 
uyanmış gibi olurlar. Kendisini billur bir kase gibi 
tertemiz ve sürekli bir mutluluk hisseder çünkü 
hep öğrenme isteği vardır. İlkelerle hareket 
edilir. Bir şey öğrenmek isterseniz dikkatinizi 
oraya çevirdiğiniz anda o bilgi size kendini açar.   

Dengedeyse; açılmaya başladığında düalite 
kendini geri çekmeye ve madde saydamlaşmaya 
başlıyor. Bilinç sakin, açık, berrak, iç dinginlik ve 
huzur geliyor.  

Kapalıysa;

TEMİZLEMEK İÇİN  

 her şeyden ve öncelikle ölmekten 
korkulur. Yalnızlık, bütünden ayrılık ve tek 
başınalık. Aşırı uyku, soyutlanma isteği. Bazıları 
da kendini iş hayatına veriyor. Sık hasta olurlar, 
özellikle kanser. Yüzeysel yaşam ve eğlence 
hayatı. 

Nasıl dengelenir; Yüksek bir dağın tepesinde 
uzun bir süre kalmak.  

MANTRASI; OUM.  Kozmosun sesi.  

RENK TERAPİSİ; Mor. Taç çakrada açıcı etkisi 
vardır. Beyaz şifanın rengi.  

SES TERAPİSİ; Sessizlik.  Si   mmmmm 
sesiyle. 

TAŞLAR; Ametist, Kaya kristali; çakra 
tıkanıklarını açıyor.  

AROMA TERAPİ;

 ARAGONİT KURSU 16 ve 30 Nisan 2008 

 Günlük otu, Lotüs; çamurda 
yetişen bir çiçek. Dünya çamurundan insanın 
ilahiliğe açılmasının sembolü olduğu için 
kullanılıyor. 

Aragonit kursumuz büyük bir hızla devam 
etmekte. Yoğun ilgiyle karşılaştığımız bu taşın 
mucizeleri her geçen gün daha da artmakta. 
Uyumlanan arkadaşlarımızın sayısı 400’ü 
buldu… Sayın hocamız Sevgi ERSOY bu taş ile 
ilgili bir kitap çıkarıyor. Çok yakında 
kitapçılardan edinebilirsiniz. Daha önce de 
belirttiğimiz gibi bu değerli taşın en büyük 
özelliği kullanabilmek için muhakkak ona 
uyumlanma meditasyonu yapma gerekliliğinin 
olması. Sizlerin de bildiği gibi daha önce hiçbir 
mineralde böyle bir gereklilik yaşamamıştık. 
Sözün kısası bu minerali alıp boynunuza 
takmanız yeterli değil. Muhakkak onun 
frekansına özel bir meditasyonla bağlanmanız 
gerekiyor. Her ay düzenli olarak kurslarımız 
devam etmekte. Yeter ki hangi tarihte aramıza 
katılacağınıza karar verin ve bizi arayarak ön 
kayıt yaptırın… Herkesi bekliyoruz.   

 
 QUAN YİN UYUMLAMASI 
08 Nisan 2008 

Derin meditasyonlar ve karma çalışması bu 
tekniğin ana hatlarını oluşturuyor. İçimizde saklı 
tuttuğumuz o hakiki sevginin açığa 
çıkartılabilmesi, aslımızı hatırlamak ve içsel 
gücümüzü fark etmek için hayatta karşımıza 
çıkan en önemli fırsatlardan biri bu teknik. 
Sezonun son Quan Yin uyulmaması idi. Eğer bu 
teknik ile tanışmak isterseniz sizi Reiki Huzur 
Vadimize bekliyoruz…                                                           

mailto:merkez@mbavakfi.org.tr�


 
 

IŞIĞIMIZ BİLGİ - YOLUMUZ SEVGİ - HEDEFİMİZ VAZİFE 
 

Balmumcu Mah. Barbaros Bulvarı, Barbaros Apt. No:74 / D: 10                        34340 Beşiktaş – İSTANBUL 
Tel: 0212 2885610 – 21 / Fax: 0212 2885620 / e-mail: merkez@mbavakfi.org.tr / web: www.mbavakfi.org.tr 

8 

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999 
  REİKİ III İLERİ SEVİYE KURSU  

23 ve 30 Nisan 2008 
İki ayrı tarihte yapılan bu eğitim çalışmamız Sn. 
Sevgi ERSOY rehberliğinde yapıldı. 36 kişinin 
katıldığı bu çalışmada Reiki enerjisi ile şifa 
çalışmalarının çok ileri seviyeden uygulanışı 
öğrenildi. Ayrıca Aragonit taşı ile de birleştirilen 
bu şifa dersinde Reiki’nin çok farklı bir yüzü ile 
tanıştık. Sevgi hocamıza bu ders için çok 
teşekkür ediyoruz.  

 MUCİZELER KURSU – CUMARTESİ 
KURSU 26 Nisan 2008 

Beşinci senesine giren bu kursumuzun öğrenci 
sayısı hiç azalmadı ama her geçen gün yeni 
öğrenciler eklendi. Çünkü adında da 
anlayacağınız gibi tam bir mucizeler santrali bu 
kurs. Her an’ı bir ölüm ve yeniden doğuş. O 
kısacık süre içerisinde kim bilir kaç kere ölüp 
tekrar doğuyor ve dev adımlarla gelişim 
yolculuğumuza devam ediyoruz…   

 ARAGONİT ÜST DÜZEY 
13 ve 29 Nisan 2008 
Bu kursa Aragonit taşı ile ileri seviye şifa 
teknikleri öğrenmek isteyen arkadaşlarımız 
katıldılar. Özellikle aile karması üzerinde 
durduğumuz bu kursta ayrıca ülkemiz ve 
yaşadığımız şehir İstanbul’un depreme karşı 
korunması için de şifa çalışması yaptık. Aragonit 
taşını, kapsamını genişleterek uygulamayı 
hedefliyorsanız bu kursun tekrarını kaçırmayın 
deriz… 

 QUAN YİN KURSU 

Aylardır devam eden bu kursumuz her ders 
biraz daha renk değiştiriyor. Gittikçe mayalanan 
enerji kursa katılanları çok farklı yönlere 
çekmeye başladı. Mesela Mu İmparatorluğu 
gibi… Artık bu sezon sonuna kadar yeni 
katılımın olamayacağı bu derslere devamlılık 
zorunluluğu da geldi. Ama eğer sadece Quan 
Yin meditasyonu yapmak isterseniz dersin 
sonunda bunu gerçekleştiriyoruz. Nitekim birçok 
arkadaşımız sadece bu meditasyonlara 
katılıyorlar. Böylece en azından evde 
yapamıyorsanız da haftada bir kere burada bu 
meditasyonla enerji alanlarınızı aktive etmiş 
olursunuz. Hala geç kalmış sayılmazsınız… 

 DERİN ÇAKRA KURSU 22 Nisan 2008 
Sizlerin de bildiği gibi çakralar bilgisi aslında çok 
derin bir perspektife sahip. Çakralarımız 
hakkında ne kadar bilgiye sahip olursak 
hayatımız o kadar akışkan olabilir. Aslında 
birçok bilgi çakralarımızda saklı. Onlar dengede 
olduklarında bizler de dengeye ulaşabileceğiz. 
İşte bu derste onları nasıl dengeye getirip ve bu 
hallerini nasıl koruyabiliriz bunu öğrendik. 
Dersimizi çakralarla ilgili bir barkovizyonla 
bitirdik. Dileriz sevgili hocamız Sevgi ERSOY bu 
çalışmanın tekrarını Reiki Huzur Vadimizde 
yapar… 

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

----------------------------------------- REİKİ ve QUAN YIN KÖŞEMİZ ------------------------------------------
 REİKİ I. DERECE İNİSİYASYONLARI 
05 Nisan 2008 
Bu ay Reiki ailemize 21 arkadaşımız katıldılar. 

 REİKİ II. DERECE İNİSİYASYONLARI 
02 Nisan 2008 
Bu ay Reiki II. derece inisiyasyonu alan 
arkadaşlarımız 14 kişi. 

 REİKİ III. DERECE İNİSİYASYONLARI 
19 Nisan 2008 

Bu ay Reiki III. derece inisiyasyonu alan 
arkadaşlarımız 13 kişi. 

 QUAN YİN İNİSİYASYONU 
08 Nisan 2008 
Quan Yin’in o yumuşak enerjisine, şifasına 
kendini ve tüm çevresini açan arkadaşlarımızın 
sayısı 9. kendilerini kutluyoruz… 

 ARAGONİT UYUMLAMASI 
16 ve 30 Nisan 2008 
Bu ay 50 arkadaşımız kendilerini ve hayatlarını 
Aragonit taşının şifasına açtılar.  
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  ARAGONİT ÜSTDÜZEY UYUMLAMASI 

13 ve 19 Nisan 2008 
Bu ay Aragonit taşının üst düzey kullanımını 
öğrenen arkadaşlarımızın sayısı 40 kişi.  

       
 

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

görebilirsiniz. 

mailto:merkez@mbavakfi.org.tr�
http://www.mbavakfi.org.tr/�

	TEMİZLEMEK İÇİN
	Nasıl dengelenir; Yüksek bir dağın tepesinde uzun bir süre kalmak.

