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

Yenidendoğuş bilgisi, insanların 
birbirlerinin tekâmüllerine engel olmayıp, 
hoşgörü, sabır ve yardımlaşma yoluyla onlara 
destek olmak gerektiğini öğretir... 

Her şeyden önce bilmemiz gereken 
husus, tekâmülün, insanlarla ilişkiler vasıtasıyla 
tesir alış-verişleri sonucu ortaya çıktığıdır... 
Yaradan Mekanizma, insanın tekâmülünde araç 
olarak yine insanı kullanmaktadır... O halde 
“insan, insanın kurdu” değil; insan, insanın 
törpülenmesine, gelişmesine yardımcı bir unsuru 
olmaktadır... Çünkü insanın tekâmülü toplum 
içinde gerçekleşir ve hepimiz aynı geminin 
içerisindeki yolcularız... “Ben kendimi 
kurtarayım” dememiz mümkün değildir... Yani, 
her koyun kendi bacağından asılmamaktadır... 
Öyle bir düzen içerisindeyiz ki, burada tekâmül, 
el birliği ile mümkün olmaktadır... Kırk kulplu 
kazanın her bir kulpundan birimiz tutmak 
mecburiyetindeyiz... Tutmak gerektiğini bilmekte 
işe yaramıyor... Bizzat o çabayı gösterip, tutup, 
ter dökmemiz icap ediyor... 

İnsanın tekâmülü, olgunluğu için yığın 
yığın kitap okuması gerekmiyor... Önemli olan 
husus, edindiğimiz teorik bilgilerin tatbik 
sahasına konmasıyla elde edilecek kuvvetli 
izlenimlerdir... Sevgi, şefkat, merhamet, 
hoşgörü, sabır gibi konuları sözel olarak gayet 
iyi şekilde ifade edebiliriz, ama onları rahatlıkla 
tatbik edebiliyor muyuz..? Hatta zorlanarak, 
gerektiği için değil... Esasen, ileri seviye olarak 
sözünü ettiğimiz bu kavramlar, 
davranışlarımızdan yüksek bir yetenek tarzında 
yansımalıdır… Zorlanmadan, korkmadan... 

Muhtelif Yenidendoğuşlar süresince 
insanlar, kendilerini bilme, şuurlanma ve 
karşısındakini kendi gibi bilme talimleri 
yaparlar... O halde günlük yaşantımızda, her 
fırsatta bu bilgiyi tatbik edebilme uyanıklığı 
içerisinde bulunmamız gerekmektedir... 

İnsanın gelişmesi, başkalarının 
gelişmesine yardımcı olmakla hız kazanır... 
Burada hoşgörünün, sabır ve diğerkâmca 
davranmanın önemi ortaya çıkmaktadır... 
Karşımızdaki insan da, bizim gibi tekâmül 
amacıyla Dünya’ya inmiş ve farkında olmadan 
bu işle meşguldür... Evet, uyumaktadır, kendini 
bilmemektedir, ama şuursuzca, tekâmül etme 
savaşı vermektedir... Çünkü bu itilim onun 
ruhunda vardır... 

Kendini bilen insan, uyumakta olan insan 
kardeşini hoşgörü ile karşılar, ama gerektiği 
yerde selameti için onu sarsar da... Çünkü 
rahata alışmış olan uyuyan insan, yüzüne su 
serpmekle, üzerinden yorganı çekmekle, 
dürtmekle belki uyanabilir... Ama önce uyku 
ihtiyacını doyurması gerekir... Uyumakta ve 
henüz uyanmakta olan insana hoşgörü ve sabır 
ile davranmak gerekir... Çünkü o, doğru ve 
yanlışı henüz ayırabilecek halde değildir… Çok 
çeşitli şartlandırmaların, telkinlerin ve 
bağlılıkların etkisi altındadır... Yeni yeni 
uyanmakta olan insan ise, zihni karışıklıklar 
içerisindedir... Her iki halde de birbirimize 
hoşgörülü ve sabırlı davranmamız gerekir... 

Hoşgörü, yapılan her hatayı görmezlikten 
gelmek değildir… Hoşgörü, art arda yapılan 
hataları, müdahale etmeden izlemek değildir... 
Ama hissi realitenin biraz üst seviyesinde olan 
samimi insanın düşe kalka ilerlemesini saygıyla 
izlemek, gerektiğinde koluna girmektir...  

Görüyoruz ki, ruhun bilgi edinmesi işi, 
muazzam bir organizasyon, faaliyet halindedir... 
Varlığın ihtiyacına göre, bedenler hazırlanmakta, 
kâinatlar tanzim edilmekte ve bütün sistemler 
her an kontrol altında tutulmaktadır... 

Yeniden yeniden doğmak suretiyle varlık, 
Görüp Gözeticiler’in himayesinde evrensel 
öğrenimini sürdürmektedir... Bu işin 
organizatörleri işlerinde öyle ustalar ki, küme 
küme tekâmül etmekte olan varlıkların tekâmül 
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 planları birbirlerini engellemediği gibi, tam 

tersine birbirlerine destek olmaktadır... 
Tekâmülü düzenleyen Yaradan 
Mekanizması’nın büyüklüğü karşısında ancak 
şükretmeliyiz... 

Yenidendoğuş yasasının insana ilham 
ettiği en yüce ahlaki sonuç, “Rabbe kulluk” 
görevini yerine getirebilme arzusunun duyulması 
olmak gerekir... 

İlahi Muradın gerçekleşmesinde görevi 
olan Rabbimiz, ne büyük bir bilgiyle bizleri 

yetiştirmeye çalışıyor... Amaç, insanın kendini 
bilmesidir... 

 

İçimdeki Rabbimin Işığı, içinizdeki 
Rabbimin Işığını selamlıyor… 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 
Nurettin ERSOY 

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

 Kıyam etmek; belirli vibrasyonları 
yakalayamayanların, yüksek vibrasyonların 
tesirinde yok olacaklar olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:171) 

*** 
 Kıyam etmek; bir şeyin bir şeye emsal 

teşkil edebilmesi için, emsal gösterilenin, 
mutlaka kendisindeki özelliklerle 
ünvanlanması gerektiğinin; artık sahip 
olunan özelliklerin bariz bir şekilde öne 
çıkabilmesi gerektiğinin; gerek beşeri 
hayatın üslubunda, gerekse manevi 
hayatın gidişatında bir ahenk görülmesi 
gerektiğinin bilincine varmaktır… 
(MYP/C:172) 

*** 
 Kıyam etmek; bu dönemin, aşağıda 

olanların yukarıya yansıması dönemi 
olduğunun; yaktığımız her ışığın, biraz 
daha fark edilmemizi sağladığının 
bilincine varmaktır…(MYP/C:173) 

*** 
 Kıyam etmek; idrak karkasları inşa 

edilirken, zeminimizin sağlam ve kuru 
olması gerektiğinin; zira yaş zeminlerin 
daima kaymaya meyyal olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:173) 

*** 
 Kıyam etmek; yaş zeminlerin, önceki 

realitelerin tam oturtulamamasından 
kaynaklanan ve varlıkları daima realite 
kaymalarına sürükleyen durumlar 
olduğunun; hiç ummadığımız anda 
kendimizi çok eski realitelerimizden biri 
içerisinde bulabileceğimizin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:173) 

*** 
 Kıyam etmek; sürekli kozmik huzmelerle 

yıkandığımızın ve yıkanmaya devam 
edeceğimizin; o an orada hazır 
bulunanların, tabii ki Güneş’le (hakikatle) 
kucaklaşabileceklerinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:173) 

*** 
 Kıyam etmek; gidişimizin sonsuz 

olduğunun, karşılaştığımız her hakikatin, 
beraberinde, henüz üzeri örtülü olanla 
geldiğinin; en önemli hususun, bizlerin 
vibrasyonel uyumlarımız olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:174) 

*** 
 Kıyam etmek; her realitenin, ufak dozlar 

halinde bizlere enjekte edilmiş olduğunun 
ve hâlâ edilmekte olduğunun; bunun içindir 
ki, en zor okula sahip olduğumuzun ve en 
zor tedrisi görmekte olduğumuzun fakat 
netice itibarıyla en kolay intibak’ı 
sağlayabilecek olduğumuzun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:174) 

*** 
 Kıyam etmek; elâstikiyetimizin, hat 

safhalara kadar denenmekte olduğunun; 
bütün meselenin, gerekli esnemeyi temin 
edebilmek olduğunun; her yasanın bizlere 
sunmuş olduğu imkânlardan mümkün 
olduğu kadar yararlanabilmemiz 
gerektiğinin; ancak açık olanla rezonansa 
geçebileceğimizin bilincine varmaktır… 
(MYP/C:174) 
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------------------------------------YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (06)-------------------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

İşte bu güç, sevginin gerçek gücü dediğim 
güç, Hakikat’in yani Yaradan’ın gücüdür... Sevgi, 
Yaradan’ın adıdır... Yani Yaradan, özdeştir 
sevgi... Ama tabii ki, Dünya’da bizim 
deneyimlediğimiz seviyesi olan duygusallık, sevgi 
değildir... Sevgi, duygu değildir... Sevgi bir 
enerjidir... Yaradan enerjinin yol açıcılığını 
yapar... Yani zaman enerjisi yoktan var ederken, 
(tabii yoktan var etmeyi şöyle anlayın, 
görünmeyeni görünen hale sokarken demek 
istiyorum, o görünmeyen zaten yaratılmış…) 
görünmeyeni görünen hale sokarken Yaradan, 
sevgin varsa diyor... Sevgimle yarattım diyor... 
Sevgi enerjisi ona kızak vazifesi görüyor... Bütün 
Yaradan’ın eylemleri, sevgi enerjisinin kızaklık 
vazifesi yapmasıyla meydana gelir... Sevgi 
enerjisi, bütün yaratılışın sebeb-i hikmetidir… 

Zaman enerjisi, Yaradan enerjidir... 
Meselâ bizler de, her türlü tekâmül atağını 
sevgimiz varsa oluşturabiliyoruz... Mesela şu 
anda sizin sevginiz olmasa burada 
oturamazsınız… Neye karşı sevgi..? Çeşitli 
seviyelerde… Kime..? Vakfa karşı bir sevgi, belki 
sempati, o da sevginin sulandırılmış versiyonu... 
Kimisi buradaki topluluğu sevdiği için burada, 
kimisi beni sevdiği için burada, kimisi bütün 
bunların ötesinde ben orada öyle bir bilgiyle 
muhatap oluyorum ki, onu seviyorum diyor... 
Zaten sevgi enerjisi olmasa bu bilginin varlıktan 
varlığa nakli söz konusu olamaz ki... 

“Bilgi enerjisi sunanla sunulan arasında 
gidip gelirken, sevgi enerjisi ona kızak vazifesi 
görür...” diyor... Yani ben de bir sevgi olmazsa, 
bu sevgim olmasa, bu bilgiyi size nakletmekte 
çok zorluk çekerim... Sizde de bu karşı sevgi 
olmasa, bu bilgiyi almakta mümkün olmayan 
durumlar doğar... Dolayısıyla bilgi nakli olmaz... 
Demek ki, sevgi enerjisi kızak vazifesi görüyor... 
Ben Bilgi’yi Sevgi’min üzerine koyuyorum, 
kayıyor, size geliyor bilgi... Siz de, sevginizi 
kendinize kızak yapıp çekip alıyorsunuz, böyle 
bir şey... Dolayısıyla sevgi gücü çok önemli bir 
güç... Yaradan’ın gücü sevgi gücü... 
Deneyimleyenler tabii çok iyi bilirler, sevgi 
enerjisinin gücünün aşamayacağı müşkül 
yoktur... O gücü açığa çıkartmak zorundayız, 
başka hiç çaremiz yok... Bu ne demektir..? 
Sevgiyi açığa çıkartmak demek, ama duyguların 

ötesine geçen bir sevgiyi tabii ki, duygudan 
başlar bu hareket, duyguların ötesine geçen bir 
sevgiyi açığa çıkartmak demek Yaradan’ı çekip 
alıp varlığımızın içerisinden neşretmek 
demektir... Yani gerçek manada koşulsuz seven, 
her şartta sevebilen bir insana rastlarsanız, bilin 
ki ondan size gelen tesir, Rabbin tesiridir... O 
Rabbin tesirini kendi varlığından geçirip sizlere 
nakşediyordur, naklediyordur... Bu kadar 
önemli... 

Dolayısıyla bu gücün açığa çıkması ki 
insan gücü diyor tebliğde... Zaten kısa bir tebliğ 
bu... Anlayana kadar, Rahmetini iyice üzerimizde 
hissedene kadar bunu çalışacağız... Hiç başka 
çaremiz yok… Belki de böyle bir tebliğ bütün kış 
mümkün olsa da çalışılsa ve sindirilse bizim için 
ancak yeterli olur... 

Bir kavram üzerinde bütün yıl durup, o 
kavramı bir kavradığımızda yani idrak 
ettiğimizde, bütün kozmosun bilgisini idrak etmiş 
oluruz... Çünkü niye..? Bakınız dünyasal bilgide 
bu yok tabi… Dünya dışı olan bu kozmik bilgide 
ki biz buna tebligat bilgileri diyoruz... Ruhsal 
âlemden fizik âleme nakledilmiş ve bire bir 
deşifre edilmiş ve sizlerle paylaştığımız bilgiler 
bunlar... En küçük bir beşeri zihin müdahalesi 
yok... En küçük bir sonradan müdahale yoktur... 
Ne aktıysa odur... 

Şimdi bu bilgilerin en büyük özelliği, her 
zerresinde bütünün bilgisini ve özelliğini 
taşımasıdır... Bu çok önemli bir özelliktir... Her 
zerresinde bütün Yaradan’ın bilgisi vardır... Onun 
için biz, çok sözler edip, çok tebliğler dizip, çok 
sayfalar çalışmayabiliriz de... Öyle bir yerde, öyle 
bir yoğunlaşır, öyle bir zum yapabiliriz ki, idrake 
yönelik, o bilgiyi kavradığımızda, çalışmadığımız 
tüm bilgileri zaten aldık deriz... 

Şimdi, bir de, beşeri zihin, mantık, akli 
olma özelliği şu soruyu soruyor..? Diyorsunuz ki; 
böyle bir ruhsal âlemden bir akış var bu vakfın 
merkezine ve bu akışın üstün bir bilgi olduğunu 
söylüyorsunuz... Amenna, bunda ısrarlıyız, çok 
üstün bir bilgiler bunlar... Nasıl üstün..? Beşeri 
zihin, beşeri şuur vasfında olan bizlerin 
alabileceği en maksimum kapasitede bilgiler 
bunlar... Bugüne kadar bu bilgilerle haşır neşir 
olmak nasıl bir şey? Üstatlarımız hocalarımız hep 
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 bunu söylerdi... Peki, biz burada toplanmışız 

yaklaşık olarak otuz-kırk kişi ve beşeriyet adına 
gelmiş olan, asla bireysel özelliği olmayan, külli 
özellik taşıyan, yani Dünya insanlığına yönelik 
olan bu bilgileri idrak edeceüiz de ne olacak..? 
Madem bu insanlığa gelmiş, şu kadar bir yer, 
Dünya nüfusu yanında, ne olacak ki otuz-kırk kişi 
idrak etse, anlasa ne olur, anlamasa ne olur..? 
Beşeri şuur, Dünya mantığı bunu gerektiriyor... 
Böyle bir soru üretiyor... Yani ne olacak şimdi, 
burada bunu anlayacak fakat bir de dışarı 
çıktığında, ırmak gibi Beyoğlu’ndaki insanlardan 
tutun, Dünya’nın o beşeri kitlelerine, en ücra 
köşelerindekilere ne olacak..? Kim gidecek New 
York’a, kim gidecek Afrika’ya, kim gidecek 
Mozambik’e, Uzakdoğu’ya da, bu bilgileri onlara 
da nakledecek… 

İşte Dünya beşeri zihni, dünya 
imkânlarına dayalı olarak kendince haklıdır, ama 
Dünya dışı mekanizmadan baktığımızda son 
derece yanlıştır ve komiktir... Niye..? Çünkü 
Dünya beşeri ortamında bizler genellikle iletişimi, 
ilişkiyi beş duyuyla algılanabilir fonksiyonlarımızla 
oluştururuz... Yani nasıl..? Göz göze bakarız, 
sizinle bir iletişim kurarız, göz bebeğinize 
bakarım, gelir dokunurum bir ilişki kurarız, gelir 
kulağınıza bir şey söylerim, bir ilişki kurarım, gelir 
koklarım sizi, siz de beni koklarsınız, bir ilişki 
kurarız, beş duyuyla kurulur bunlar... Oysaki 
Dünya dışı bir bilginin, tebligat bilincinin temelidir 
bu, varlıktan varlığa nakli, beş duyuya bağlı 
değildir... 

Şu anda zannetmeyiniz ki, siz beş 
duyuluk bir ortam içerisinde, ağzımdan, biyolojik 
organlarımdan, vs. çıkan titreşimlerden, beş 
duyunuza rastlayan ifadelerle bunları idrak 
edeceğinizi zannetmeyin, en fazla anlarsınız, 
onaylayabilirsiniz... 

Esas idrak mekanizması, beş duyuyla hiç 
ilgisi olmayan iletişim kaynaklarıyla oluşur... Yani 
eğer ben, burada bu sözleri sese, orijinalinden 
okuyarak veyahut kendimce yorumlayarak kendi 
varlık ve anlayış eleğimden geçirerek size 
naklederken, sizin idrakinize vesile olacak 
faaliyet bu değildir... İdrake vesile olacak faaliyet, 
ben bunları beş duyu imkânlarıyla sese, 
görüntüye dökerken, ona yükleyeceğim 
görünmeyen yöndeki tesirdir esas Rahmeti size 
ulaştıracak olan... Ben o tesiri yükleyebilirsem 
eğer, siz bu bilgiyi onaylar, anlar, sindirir, idrak 
eder ve şuur sahanıza atarsınız... İşte o bilgi 
sizindir, işte o bilgi gerçek yerini bulmuştur... 
Dolayısıyla bizim buradaki otuz-kırk kişi 
arasındaki bu çalışma, sanmayın ki bu fiziki 
mekân içinde kalıyor... Şuur alanları vasıtasıyla 
bu bizim geçilemez zannettiğimiz duvarların 
ötesine geçerek bütün Beyoğlu’na, bütün 
Beyoğlu’ndan bütün İstanbul’a ve Türkiye’ye, 
bütün Türkiye’den, zamansızlık ve mekânsızlık 
özelliğine bağlı olarak bütün Dünya’ya yayılıyor... 
(Devam.Edecek)

-----------------------------------------BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (12) ---------------------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Dolayısıyla da verilen stratejini 
uygulanmasında tali yolu mu seçeceksin, 
dolambaçlı bir yoldan geçerek mi o stratejinin 
gerektiği noktaya varacaksın o senin taktiğine 
bağlı... Ve dolayısıyla onun da sebep sonuç 
yasası gereği sana yükleyeceği 
komplikasyonları, bazı hoşa gitmez halleri, 
zaman enerjisini telef etme veya hor kullanma 
şeklinde sorumlulukları var... 

Şimdi bizlerin, hep birlikte, bu bilgiler 
ışığında mümkün olduğu kadar verilen stratejiyi 
kusursuz taktiklerle devreye sokmak 
zorunluluğumuz var... Tabii bu taktikler, bize 
yüklenen ve asla oradan müdahale edilmeyen 
seçme özgürlüğüne bırakılmış… Bu taktikleri 
devreye sokma, uygulama esnasında tabii ki 
kusurlarımız oluyor, olacak, olmaması mümkün 

değil… Niye..? Çünkü beşeri yapımız bu 
kusurları sıfıra indirmeye müsait değil, yani sıfır 
kusurlu, sadece olması gerekeni olduran varlık 
olmamız bu beşeri vasfın içinde mümkün 
değildir... Bu sunuşlar esnasında bir tebligatta 
şöyle diyor; 

“Sunuş çok önemlidir, size 
verilenlerin, emanetin yerine ulaştırılmasında 
sunuş çok önemlidir, bu sunuşlar esnasında 
sizler bırakınız beşeri vasıflarınızı kontrol 
altına almayı, çıkarıp bir kenara koymanız 
lazım…” 

diyor... Ve dolayısıyla diyor ki; 

“Endişelerinizden kurtulursanız 
sunuşu gerektiği gibi kime neyi, ne kadar 
verebileceğinizi bilir ve verebilirsiz...” 

mailto:info@mbavakfi.org.tr�
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 Şimdi, bizde endişe var… Bizde, vazife 

hissiyatının o mistik bir tür kusuru var ama 
mistik, acaba vazifemi tam yapabilecek miyim, 
yapamayacak mıyım, emaneti verebilecek miyim 
gibi endişeler var… Böyle olunca tabii işin içine 
beşeri vasıflar, kusurlar girer... Bu ne şekilde 
oluyor..? Sunuş esnasındaki vurgularınız, sunuş 
esnasındaki bazı şeyleri istemeyerek göz ardı 
etmemiz, bazı sorulara yeteri kadar tatminkâr 
cevap verememe halleri veya coşkudan 
kaynaklanan baskın bir sunuş tarzı sizlerin 
kusurlar şeklinde algılamanıza sebep olabilir... 

Dolayısıyla bana ve vakfın sunum yapan 
tüm arkadaşlarına karşı kırılgan olabilirsiniz, 
alıngan olabilirsiniz, o kusurları tolere etmede 
zorlanabilirsiniz... 

Burada aylardır kendini bilme çalışması 
yaptığımızı biliyorsunuz... Çok zor bir çalışmadır 
ve bugüne kadar da çok ciddi alanlarda dahi 
becerilmesi mümkün olamamış bir çalışmadır... 
Yani Gurjieff dahi layıkıyla bir kendini bilme 
çalışması kendi camiasında yapamamıştır... Biz 
burada suyunun suyu çalışmasını yapmaya 
çalışırken birçok arkadaşın kırıldığını, alındığını, 
gönüllendiğini hissediyoruz... Hatta birçok 
arkadaşın bu çalışma bitene kadar kendini dışarı 
attığını da biliyorum... Ne olursunuz, kişisel yani 
benliğimize ait yani egomuza, nefsimize ait bir 
takım komplikasyonlardan dolayı asıl varlığımıza 
ait bir nimetten kendimiz alıkoymayalım... 

Verilen stratejinin taktiğe dönüştürülmesi 
esnasında bizden kaynaklanan bu tür beşeri 
kusurları lütfen tolere etmeye çalışın... Burada 
bir kişinin bu tür sebeplerden dolayı akan 
çeşmeden, nimetten kendisini alıkoyması bize 
sorumluluk yükler... 

Alanla irtibatınızı beşeri birtakım 
hezeyanlarınız adına bozmayınız, kırılmayınız... 
Biz burada kendini bilme çalışması yaparken, 
kullandığımız teknikler aslında çok daha serttir... 
Öylesine serttir ki, ortaya yatırılan insan bayağı 
hırpalanır... Sadeleşmek kolay değildir, acı verir, 
ciğerleri yanar... Oysaki biz aman bana 
dokunmasın, ben kendini bilme çalışmasından 
kapısından dinleyeyim, bana sensin 
demesinler... Böyle bir çalışma durdurulur... 
Hamlelerimiz iki yıldır yarıda kesildi... Çünkü 
dayanacak gücü kendimizde bulamıyoruz... 
Dayanacak güç nerede..? Bilgide... 

Eğer bilgiye layıkıyla sarılabilinse, bizi 
kim silkelerse elini öperiz... Bir tebliğde diyor ki; 

“Zaman yok, silkeleniniz ve 
silkelenmenize müsaade ediniz...” 

Cümle bu... Yani hem ben kendimi 
silkeleyeceğim hem de başkalarının beni 
silkelemesine müsaade edeceğim... Bu ne 
demektir..? Kardeşim söyle benim yanlışım 
nerede..? Biri bana çok gururlusun dedi, sensin 
gururlu demeyeyim, teşekkür ederim, hemen bu 
yönüme dikkatimi çekeceğim, ben nerede gurur, 
nerede kibir, nerede sahte kişilikler, nerede beni 
Yaradan’dan uzaklaştıran faktörlerim var, 
kimden öğreneceğim..? Sizlerden öğreneceğim, 
ayna olacak kimler bana..? Sizler... Size de 
bizler... Hepimiz birbirimize vesile, hepimiz 
birbirimize ayna, hepimiz birbirimize gelişime 
hizmeten yardımcıyız... Ve dolayısıyla kırılma 
bunun neresinde... Vakit yok... Buradan bir hafta 
kırılarak uzaklaşanın döndüğünde bizi bulacağı 
yer aynı yer değildir... O kadar süratli gidiş... 

 “Enerji hissedildiği anda gereken 
önemi göstermeniz icap etmeniz 
gerekmektedir...” diyor… 

Hem bu bilginin akmasına aracı olan 
varlık için önemli, hem de o varlıktan bize 
nasiplenen enerji için önemli... Bilgiyi gördük mü, 
diken diken olacağız, okuyacağız anlamadık bir 
daha... Bize bu konuda ilgisi bilgide olan 
yaklaşımlarınız asla geri dönmez asla 
yadırganmaz... Ego tatminlerinde olursanız 
uyarırız... Bir tebliğ de diyor ki; 

“Tarih ve tarif peşinde olmayınız...” 
Yani bir merciden akıyor... Bize nereden 

bilgi alıyorsunuz demeselerdi, bizi zor durumda 
bırakmasalardı, inanıyorum ki, bu merci 
MERKEZ YÜCE PLAN gibi bir isim söylemek 
zorunda kalmazdı... Çünkü onun için tesir ve yön 
talebinde bulunanların muhatabıdır o... Ama 
mademki eşkâl arıyorlar, onlara şöyle deyiniz 
biz, MERKEZ YÜCE PLAN muhataplarıyız... 
Hepimiz böyle bir merciinin muhataplarıyız... Bu 
mercii mükemmel ve nihai bir mercii şeklinde 
sakın algılanmasın... Bu sonsuzluk içerisinde şu 
anda uzanılabilen epey yüksek bir mercii... 
Zaten bizim işimiz böylesine mercilerin adresleri 
ile eşkâlleri ile uğraşmak değil, bilgiyi bilgi ile 
sınayıp, şuuru şuur ile sınayarak kendi 
yolumuzu kendimiz bulmak... 

MERKEZ YÜCE PLAN tebligatlarında 
her bilgi bir süre sonra geliyor, altlarda 
sadeleşiniz, sadeleşmeniz gerekmektedir, 

mailto:info@mbavakfi.org.tr�
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 silkelenmeniz lazım... Çünkü bir enerji ile rezone 

olabilmeniz için, mutlaka o enerjinin talep ettiği 
bir varlık yapısına bürünmemiz lazım... 
Egolarımızın salkım salkım sarktığı, kin, nefret 
veya kıskançlık veya sevgisizliğin hâkim olduğu 
bir bünyeye bu enerji girmez yani gelir varlık hiç 

duymaz bile... Varlık bünyesinin o yüksek 
seviyeye uygun bir vasıfta olması lazım... Sükût 
ve sükûnet hali... Gelene zemin teşkil edici 
faktörlere sahip olunmalı... 

(Devam edecek) 

 
 

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

03 ve 20 / Nisan / 2010 
ARAGONİT SEMİNERİ 

Bu seminerde, Aragonit taşının mucizelerini 
yaşamına geçirmeyi seçen arkadaşlarımız 
yoğun bir bilgi çalışmasının ardından kendileri 
için Sn. Sevgi Ersoy tarafından seçilmiş olan 
taşlarına uyumlandılar ve ilk şifa denemelerini 
gerçekleştirdiler… 
 

 
 

10 / Nisan / 2010 
REİKİ I. DERECE UYUMLAMA 

Reiki enerjisinin yüksek Koruma, Şifa, Bolluk ve 
Bereket özelliklerine bu çalışmaya katılan 
dostlarımız da dâhil oldular… 

 
24 / Nisan / 2010 

REİKİ II. DERECE UYUMLAMA 
Bu ayki Reiki seminerimizde 8 arkadaşımız III. 
Derece uyumlaması aldılar… 

 
Her ayın 1. 2. ve 4. SALI YAPTIĞIMIZ TOPLU 

MEDİTASYONLAR 
CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ 

Reiki şifa tekniği ile yapılmakta olan bu toplu 
meditasyonlarımızın bitmesine çok az kaldı. 
Müdavimleri ise her hafta artmakta. Sürekli 
yenilenen grubumuz ile 125 kişilik bir salonda 
Sn. Sevgi Ersoy kontrolünde yaptığımız bu 
meditasyonlara özellikle ağır rahatsızlıkları olan 
dostlarımız katılmaktalar. Har ayın 1. 2. ve 4. 
Salı günleri saat 19.30’da toplanıyor ve 20.00’da 
kapılarımızı kapatıp meditasyona geçiyoruz. 

Eğer hala katılmayanlar varsa, onları da bu 
meditasyonlara bekliyoruz… 

 
 
 
 
 
 
 
 

18 / Nisan / 2010 
KONFERANS 

VAKIF MERKEZİ / Sunan: Sevgi ERSOY 
“HO-OPONOPONO” 

HAWAİİ İYİLEŞTİRME TEKNİĞİ; 
Seni Seviyorum… 
Senden özür diliyorum… 
Beni affet… 
Sana teşekkür ediyorum… 
Arınmanın getireceklerine hazır olun… 
Hawaii Eyalet Hastanesinde Akıl Hastalarının 
bulunduğu koğuşta göreve başlayan ve 4 yıl 
çalışan Terapist Dr. Ihaleakala Hew Len 
hastaları hiç görmemiş. Öncelikle hastaların 
dosyalarını incelemiş ve sonrasında kendisinin 
bu kişilerin hastalıklarını nasıl yarattığını görmek 
için kendi içine bakmış. Tedaviye önce kendi 
içinden başlamış. Kendisi geliştikçe, hastaların 
da gelişme gösterdiğini görmüş.  
"Onları yaratan kendi parçamı iyileştirdim 
sadece,"  
“Suçlamak sorumluluk almaktan kolaydır. 
Hayatımızdan sorumlu olmak, hayatımızdaki her 
şeyden sorumlu olmaktır.”  
“Basit, çünkü her şey senin hayatında oluyor. 
Tam manasıyla, tüm dünya senin yaratımın” 
diyor. Dr. Ihaleakala Hew Len. 
“Eğer birini iyileştirmek istiyorsan bunu ancak 
kendini iyileştirerek yapabilirsin.”  
“Sadece, dış koşulları yaratan içimizdeki 
parçamızın iyileştirilmesi için, sevginin ruhunu 
yardıma çağırın!” 

BAKIN GEÇEN AY NELER YAPTIK..! 
 

mailto:info@mbavakfi.org.tr�
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20 / Nisan / 2010 
CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ 

KONFERANSLARIMIZ 
Sunan: Nurettin ERSOY 

“Enerji Kaybından Korunma” 
Yaradan’ın iki temel eylemi vardır: Yaratır ve 
Takviye sağlar… Şifa 
YARADAN; İhtiva Ettiği Tesir İtibarıyla, 
Kendisinde Taşıdığı Kapasiteye Sahiptir… Bu 
Kapasitedir ki; Yaratılmak İstenene Hüviyet 
Kazandıran;  
Yaratılmış Olana İse Takviye Sağlayan Yahut 
Da Yeni Hedeflere Doğru Yön Tayin Eden Bir 
Husus Olarak Karşınıza Çıkmaktadır…                  
YARATILMIŞ OLANA TAKVİYE’NİN  
ŞİFA’NIN GELİŞİ…  

1.  Bilinç’e Takviye / ŞİFA… 
2.  Beden’e Takviye / ŞİFA… 
3.  Yaşam Koşulları’na Takviye / ŞİFA… 

İÇ TANRISAL IŞIĞINI YAKAMAYAN, 
ENERJİSİNİ ÇEVRESİNDEKİ VARLIKLARDAN 
TEMİNE ÇALIŞIR…  

1.  Eleştiri Draması… 
2.  Korkutma Draması… 
3.  Mesafe Draması… 
4. Acındırma Draması… 

NE YAPMALIYIZ..?  
O Halde, Yatay Tesirler Dediğimiz Birbirimizden 
Çekiştire Çekiştire Çaldığımız Enerjilerden 
Vazgeçip, Dikey Tesirler Olan Esas Enerji 
Kaynağıyla Yani Ana Akü İle Temas Kurmamız 
Şarttır…  
SORUN ve ÇÖZÜM NEDİR..?  
Burada Asıl Sorun, Herkesin Birbirini Kontrol 
Altına Alıp Yönlendirmesi Ve Enerji Eksiklerini 
Tamamlamak İçin Birbirlerinin Enerjilerini 
Çalmasıdır… 
Fakat Bunun Bir Çözümü Vardır; Başka Bir 
Enerji Kaynağı Bulmak… 
Hayatımızda, Ruhsal Gelişimimizi Büyüleyici Bir 
Şekilde Meydana Getiren Olayları Bütünüyle 
Kavrayabilmeliyiz… 
Soyut Zannettiğimiz Fakat Aslında Doğru Bir 
Şekilde Algılandığında Somut ve Objektif Olan 
Değişimlerimizi Fark Etmeliyiz… 
Bireyin Yaşamını Değiştiren Gizemli Olayları 
Algılaması Çok Önemlidir…  
Düşünce, Duygu, Niyet ve İrademizle Kendi 
Enerji Alanımız Dahil Olmak Üzere 
Çevremizdeki Tüm Enerji Alanlarını da Kesinlikle 
Etkilediğimizin Bilincine Varmalıyız…  

Yirmi Birinci Yüzyıl İnsanı Olarak Bizlerin, 
Kendimiz de Dahil Olmak Üzere, Var Olan Her 
Şeyden Dışarıya Doğru Yayılan Yeni Bir Enerjiyi 
Artık Keşfetmemiz Gerekir…  
Bu Enerjiyi Algılamak, İlk Önce, Güzelliğe Karşı 
Aşırı Duyarlı Olmakla Başlar… 
Buna Göre; Güzelliği Algılama Bir Tür 
Barometredir… 
Böyle Bir Durum, Enerjiyi Kavramaya Ne Denli 
Yaklaştığımızı Gösterir… 
Bir Kez Bu Enerjiyi Gözledik mi, Güzellikle Aynı 
Süreklilikte Olduğunu Fark Ederiz… 
Bunun İçin, Güzelliklere Karşı Derin Bir 
Hayranlığın Geliştirilmesi Gerekir…  
Ana Kaynak Enerji İle Bağlantı Deneyiminin 
Yaşanması için, Güzelliğe Karşı Aşırı 
Duyarlılığın, Derin Bir Hayranlığın Duyulması 
Gerekir… 
Ve Sonra, Sevginin İçimize Girmesine İzin 
Vermeliyiz… 
Dikey Tesirlerle Bağlantı Kurmanın Birinci Şartı, 
Dikkatin An’da Olmasıdır… 
Bu, O An’da Yaptığımız İşle Bağlantılı Olmak 
Demektir… 
Demek ki, Dikey Tesirlerle Bağlantı Kurmak İki 
Safhada Oluyor: 
Birincisi; Bireyin Kendi Dışındaki Objelerden 
Yayınlanan Enerjileri Hissetmesi… 
İkincisi; Bu Enerjilerin Hissedilmesi Yoluyla 
Arttırılan Hücresel Düzeydeki Titreşimlerle İçsel 
Kanalı Açarak Varlık Özünden Gelen Sevgi 
Tesirleri İle Temasa Geçmek… 
Gözlemci Durumuna Geçince, Her Şeyi Kontrol 
Etme Gereksiniminden Kurtuluruz ve Bu Bizi 
Evrenin Akışının İçine Sokar… 
Enerji İle Dolarız… 
Korku İmajları, Belirir Belirmez Hemen 
Engellenmelidir… 
Ardından Da, Aklımıza İyi Bir Düşünce 
Getirmeliyiz… 
Kısa Süre Sonra Olumsuz Görüntüler Hemen 
Hemen Hiç Meydana Gelmez…  
 
Not: Bu konferansın CD kaydını vakfımızdan 
temin edebilirsiniz. 

 
09.Nisan. 2010 

19 Mayıs Kültür Merkezi / Kozyatağı 
Sunan: Sevgi ERSOY 

“Negatif Etkilerden Korunma Yolları” 
Olumsuz enerjinin hayat içerisindeki 
tıkanıklarımızı yaratan tek şey olduğundan 
bahseden Sevgi Ersoy, negatif enerjinin yalnızca 

mailto:info@mbavakfi.org.tr�
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 dışımızdan değil, bizzat kendi içimizden de 

kaynaklandığını vurguladı.  
Başta doğa ve çevremizdeki insanlar olmak 
üzere hayat içerisinde dışımızdan gelen birçok 
tesir almaktayız. Oysa ki asıl tıkanıklığı yaratan 
kendi içimizde ürettiğimiz negatif enerjilerdir. 
İzleyeceğimiz yol, esas negatif enerjinin 
kaynağını bulmak, bu enerjiyi nasıl ürettiğimizi 
anlamak ve daha sonra da bu programı 
kökünden değiştirmek olmalıdır... Bizler en 
büyük negatif enerjiyi ‘korku’ ile üretmekteyiz. 
Tüm düşünce ve duygularımızın altında 
korkularımız var. Bu konudaki araştırmalar her 
birimizin şuuraltlarında ‘düğmeye basan’ bir 
kalıp olduğunu söylüyorlar. Bu kalıpları birkaç 
grup altında toplamak mümkün: ‘Ben yeterince 
iyi değilim’, ‘Kimse beni sevmiyor’, 
‘Reddedilmek istemiyorum’, ‘Bu imkansız’, 
‘Ancak belli kuralları uygularsam başarılı 
olurum’ gibi... 
Uzmanların tavsiyeleri, hayatımızdaki olumsuz 
olaylara odaklanmayı kesmemiz, dedikodu 
yapmayı bırakmamız ve duyduğumuz her kötü 
hikayeyi tekrarlamayı bırakmamız yönünde. 
Hayat içerisinde pozitif yönde yol alabilmek için 
tüm ‘niyet karşıtlarımızı’ bırakmalıyız. Niyet 
karşıtları, olumsuz yönde duygu ve düşünce 
üretmemizi sağlayan programlarımızdır. Hayat 
içerisinde dört ana drama ile yaşamaktayız. Bu 
dramalar çok küçük yaşlarda ebeveynlerimizin 
davranışları karşısında geliştirdiğimiz 
tutumlardır. Bunlar; ‘Eleştirme’, ‘Korkutma’, 
‘Mesafe koyma’ ve ‘Acındırma’ adında belli 
gruplar altında toplanıyor. Bizler diğer insanları 
eleştirerek, korkutarak/ tehdit ederek, onlarla 
aramıza mesafe koyup soyutlanarak ya da 
kendimizi devamlı diğerlerine acındırarak enerji 
toplamaktayız. Bu dramalardan bir tanesi bizim 
baskın olarak kullandığımız dramadır. Eğer ki 

bu dramayı bulup, fark edip, üzerine giderek 
o ‘drama’yı kırabilirsek, hayatımızı kökünden 
değiştirmeye başlıyoruz. Nitekim kendimizi 
olumlu yönde değiştirmemize en büyük engeli 
teşkil eden şey kullandığımız ‘ana drama’ oluyor. 
İçimizde çalışan negatif enerji motorunu 
durdurduğumuzda artık bizi hiçbirşey eskisi gibi 
olumsuz yönde etkilememiyor. Herşeyi etkileyen 
biz olmaya başlıyoruz. Bu noktaya gelebilmek 
içinse başlıca yol; sorumluluğu üstlenmek. En 
başta, düğmeye basmış olanın ve bu programı 
geliştirmiş olanın biz olduğunu kabul edersek, 
ardından atacağımız adımlar bizleri hızla 
değişim yoluna götürecek ve hayatımız 
umduğumuzun da ötesinde olumlu yönde 
değişmeye başlayacaktır.  
Sevgi Ersoy, konferansın sonunda ise herhangi 
bir niyetimize odaklanarak hergün 
tekrarlayabileceğimiz bazı cümleler sundu. Bu 
şablon cümleler ‘kilo verme’ çalışması üzerinden 
yapılmış şekliyle aşağıdaki gibidir. Bunu 
istediğimiz her türlü niyetimize uygulamamız 
mümkün. 
“Şu anda kilo verememe olan eski inancımı 
tamamıyla, %100 göndermeyi istiyorum… 
Göndermeye hazırım ve tüm varlığımla 
göndermeyi seçiyorum… 
Bu eski inancın yerine, güven içinde, çok 
kolay kilo verme algısını koyuyorum ve 
güven içinde, çok kolay kilo vereceğime 
inanıyorum… 
Artık güven içinde, çok kolay kilo verdiğimi 
görüyorum… 
Kilo vermeyi şu anda seçiyorum…” 
21 gün, alışkanlıkların değişmesi için gereken 
tam bir süreyi ifade ettiğinden, herhangi bir 
niyetimiz için yapabileceğimiz bu çalışmayı her 
gün yapmak koşulu ile 21 gün devam ettirdiğimiz 
sürece çok olumlu sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. 

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

BAKIN BU AY NELER YAPACAĞIZ..! 
 

mailto:info@mbavakfi.org.tr�
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