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

Bu ayki sayımızı sizlere bir hafta kadar 
geç sunmamızın sebebi benim… 

Bu yazımı yazmada biraz geç kaldım… 
Ancak bunu ihmalimden değil, İstanbul dışında 
olmamdan dolayı yaptım… 

Reiki Huzur Vadisi’ne gittim bir 
haftalığına… Cennet Vadi’mizin eksiklerini tespit 
edip, tamamlamak için… Sizlere hazır hale 
getirmek için… 

Gördüm ki, bizim yani beşer eliyle 
yapılanların dışında, eskiyen, eksilen, bozulan, 
mükemmel olmayan hiçbir şey yok… Yani 
doğaya ait her şey kendiliğinden, yenileniyor, 
tazeleniyor, mükemmelleşiyor… Müdahaleye 
ihtiyacı olanlar, bizim elimizle yapılanlar… 

Sonuç olarak, Vadimiz pırıl pırıl, vadimiz 
gümrah, vadimiz mükemmel, ismi gibi Huzur 
dolu ve bu yaz sezonu etkinliklerimize hazır… 

Bir alanın hakiki manada alan vasfında 
oluşabilmesi için üç unsura ihtiyaç vardır… 
Zaman enerjisi, Mekan enerjisi ve Varlık grubu… 
Zaman bu zaman, mekan tamam, geriye kalan 
sadece sizlersiniz… 

Varlık grupları, alanları alan yapan en 
önemli unsurlardır… Zaman, Mekanlara 
hizmeten; Mekanlar ise, Varlıklara hizmeten 
vardır… 

İşte Dünya’nın içinde bulunduğu bu 
Zaman, Reiki Huzur Vadisi mekanını yarattı… 
Reiki Huzur vadisi ise, sizlere hizmeten oluştu… 
Yani sizler için bir mekan, sizlere hizmeten bir 
mekan, sizlerin mekanı… 

Bu yaz sezonunda da bu mekanda 
buluşacağız… Birlikte olacağız… Güleceğiz, 
eğleneceğiz, dinleneceğiz… Asıl önemli olan, 
eğlenirken öğrenecek, dinlenirken bileceğiz… 

Bildiklerimizi uygulayacağız, değişeceğiz, 
gelişeceğiz… 

Reiki Huzur Vadimiz, Kendini Tanımak, 
Kendini Bilmek, Değişmek ve Gelişmek 
niyetinde olanların mekanıdır… 

Bu yıl, 01/Haziran/2007 ile 30/Eylül/2007 
tarihleri arasında Vadimizde bulunacağız… 
Yoğun bir etkinlik programı hazırladık… 
Sessizlik çalışması, 21 günlük Reiki 
meditasyonu, Reiki I.-II.-III. Derece 
inisiyasyonları, Bolluk ve Bereket Reiki’ si 
çalışmaları, Magnified Healing inisiyasyonları, 
Quan-Yin üst düzey kanallaması, Run 
çalışmaları, Ezoterik bilgi sohbetleri, Tebligat 
yorumları, organ meditasyonu ve diğer 
meditasyon teknikleri çalışmaları vs… 

Bu yıl Mevlana yılı olmasından dolayı, 
Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında birer 
Mevlana haftası düzenlemiş bulunmaktayız… 
Bu haftalarda vadimizde Mevlana felsefesini 
yetkili ağızlardan dinleyeceğiz… Mesnevisini, 
Rubailerini anlamaya, anlatmaya çalışacağız… 
Mevlevi müziğini aslına en uygun şekilde, 
ustalarından dinleyeceğiz… Sema gösterileriyle 
mistisizmin doruklarını yaşayabileceğiz… 

Merkez Bilgi Alanı Vakfımızın ve Reiki 
Huzur Vadimizin kuruluş amaçlarına en uygun 
bir yaz mevsimini daha idrak edeceğiz… Yüksek 
ruhi tesirlerle yıkanarak, hem eğlenecek, hem de 
dinleneceğiz… 

Merkez Yüce Plan Tebliğlerine uygun 
olarak “Alanlar hoşluklarla da kurulur…” 
bilincinde bir varlık topluluğunu oluşturacağız… 

Bu yaz hepinizi büyük bir sevgiyle Reiki 
Huzur Vadimize bekliyoruz… 

Işığımızın Bilgi;  Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

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

 

 Kıyam etmek; acz’a boğulmamak 
gerektiğinin; * muhatabımızın daima 
Cesaret olması gerektiğinin; * ulv içinde 
dahi kendimizi bir an olsun acz’in 
kollarında bulabileceğimizin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:069) 

*** 
 Kıyam etmek; her manianın önümüze bir 

destekle birlikte konulduğunun; * maniaları 
koyan bizlerin, destekleri koyanlarla daima 
bir bütün halinde olduğumuzun; * ancak 
uzattığımız ellerimizin tutulduğunun, her 
uzanan elin ise, sonsuzda yok olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:069) 

*** 
 Kıyam etmek; hissetmemiz gerekenin, öz 

güvenin tam olarak tesis edilebilmesi 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:076) 

*** 
 Kıyam etmek; İlahi gücün maksadını ve 

mahiyetini hiç kimsenin bilemeyeceğinin; 
O’nun, her şeye şamil olduğunun; istediği 
yerde, istediği nispette ve istediği kalitede 
kendisini tezahür ettirebileceğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:079) 

*** 
 Kıyam etmek; hisseden ve görenin, görüp 

hissettiği kadarını alacağının; bunun ise, 
tamamen nasip işi olduğunun; nasibin, 
ihtiyacın isimlerinden bir tanesi olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:079) 

*** 
 Kıyam etmek; bilgi’nin, esaretin sonu 

demek olduğunun; * bilgi fizik planda 
somutlaşmaya başladığında, esaret’in de 
kendisini geriye çekmeye başladığının; * 
esaretin ahtapot kollarının ancak bilgi 
enerjisinin tesiriyle yok edilebilineceğinin 
bilincine varmaktır…(MYP/C:080) 

*** 
 

 Kıyam etmek; bilgisizliğin, acizliği, 
acizliğin ise, yeni acizlikleri doğurmakta 
olduğunun; * acz içinde olanların yön tayini 
yapmak zaruretinde olduklarının; * bilgi’nin, 
hatayı düzelttiğinin, mutlaka bizleri esas 
istikametimize doğru sevk ettiğinin; * 
bilgi’nin, her an, her yerde aynı fakat ona 
yönelişlerin farklı olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:080) 

*** 
 Kıyam etmek; her şeyin, belli bir sistemin 

detayı olduğunun; her detayın, ait olduğu 
bütüne hizmet etmekte olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:080) 

 

 Kıyam etmek; beşeriyet’in, aldığı yolu 
bilgi’nin ışığı altında katetmiş olup, bundan 
sonra da aynı ışığın altında ilerleyecek 
olduğunun; * kendisinden beklenenin ise, 
gereken merhalelerde, gereken idraklerin 
tam olarak yapılabilmesi olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:081) 

 Kıyam etmek; sonsuzun hareketinin 
sonsuza doğru olduğunun; * sonsuz 
hareket içerisinde eşkâl aramamak 
gerektiğinin; * zira karşımıza çıkacak olan 
sonsuz ihtimaller arasında katiyetle 
aradığımız eşkâle yer bulamayacağımızın; 
* düşündüğümüz her formun, derhal, 
çalıştırdığı sistemin açılımı vasıtasıyla, o 
sistem içerisinde yayılmakta olduğunun; * 
dolayısıyla, bizim, ancak sistemlerle karşı 
karşıya gelebileceğimizin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:082) 

*** 
 Kıyam etmek; sistemler’in, önümüzde 

aydınlıklar yaratabileceği gibi, bizleri, belirli 
sürelere haiz olmak üzere, karanlıklara da 
itebileceğinin; * sistemi doğru yolda 
harekete yöneltecek olanın bilgi’nin ışığı 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:082) 

*** 
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 ----------------------------------------------- ŞUURDA UYANIŞ (09)------------------------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Zaman enerjisini irdelediğimiz zaman 

göreceğiz ki, bizler burada, zaman enerjisinin çok 
ciddi bir illüzyon oyunuyla muhatabız... Bunları 
anlamaya çalışacağız hala anlamış da değiliz... 
Nasıl bir şey? 

Zaman enerjisinin geçmiş-şimdi-gelecek 
gibi bir oyunuyla bizler yanıltılmış varlıklarız... 
Bizler zannediyoruz ki her şey bir yerde başlar, 
ona biz geçmiş deriz, gelir şimdide algılanır, buna 
şimdi deriz, gelecekte de varacağı muhtemel bir 
nokta vardır, ona da gelecek deriz... Hayır... 

Yaradan bünyede bu üçlü yok... Ne var? 
Şimdi var... Şimdide ne var? Geçmiş-şimdi-
gelecek bir arada... Yani ol emri Yaradan 
bünyeye, Yaradan sahaya çıktığımızda o an 
başlamıştır ve devam etmektedir aynı zamanda... 
Aynı zamanda da geçmişle bir oldu hepsi bir 
arada... Hatta hatta denebilir ki, olmamıştır da... 
Eğer kafalarınız karışırsa, bugüne bizi getirmiş 
olan kabuklaşmış, lineere dayalı, birtakım 
kabullere dayalı anlayışlarımız, bizi hala meşgul 
eder, köle eder... Bizler o mevcut kalıplaşmış, 
alışkanlık haline gelmiş anlayışlarımızı söküp 
atabilmeliyiz... 

Şimdiyi anlamaya çalışacağız... Yüksek 
kapasiteli bir medyum, beden dışı bir deneyimde, 
o sahaya girip dolaşıp döndüğünde, ne 
gördüklerini anlatması mümkündür, ne de 
anlaşılması mümkündür... O der ki; 

“Ben burada bir mekâna girdim, hem de 
girmedim, bir mekâna girerken, bütün mekânlara 
girdim... Hem aşağıya, hem yukarıya girdim…” 

Sen deli misin denir... Çünkü niye..? Bizim 
beynimiz böyle bir algılamaya göre imal 
edilmemiştir... Deriz ki; ‘Arkadaş hangi mekâna 
girdin, adres söyle bana’ onun için bu konularda 
geleneksel spiritüalist ekol şöyle der, ‘Dünya 
Rabbi, onun üstünde bu, onun üstünde şu vs.’ 
doğrudur, bu hiyerarşi var ama denildiği gibi 
değil… 

Biz bu hiyerarşik yapıya çok mekanik 
bakacağız... Nasıl mekanik..? Kozmik mekanik 
tebliğlere dayalı bilgiler aktaracağız... Yaratılışın 
esasının, hareketinin mekanizmasını 
anlatacağız... Her şey Tanrı... Kalkıp da bir 
böceğin üstüne basıp da ‘Ben Tanrı’yı ezdim’ gibi 
espriler bize çok zaman gelmiştir... Böyle diyenler 
kendi meselelerini halletmek zorundalar, o ayrı 

ama her şeyin Yaradan olduğunu, Yaradan’dan 
başka bir unsurun onun bünyesinin dışında 
olamayacağı bilinci çok önemli... La ilahe 
illallah’tır bunun adı... İslam’ı sürekli eleştirirler 
fakat çok önemli bir devre sonu idrakinin bilgisini 
vermiştir bize ‘La ilahe illallah…’ anlayan anlar... 
21. yüzyıl, şu devre sonun eşiğinde beşeriyet bu 
birliği bir idrak etse inanın devre kapanacak... 
Binlerce yıllık o hafıza ortamında biriktirilmiş olan 
curcuna bilgiler sıfırlanacak... İşte devrenin 
idraki... Nedir? “La ilahe illallah” İslamî ifadeyle 
söylüyorum ki, yabana atılacak hiçbir şey yok... 
Her şey çok önemli... Onun içindir ki, eğer bu 
tekliği dünya beşeri bir kavrayabilse, 
düşünebiliyor musunuz her şeyin bir olduğunu ve 
Tanrı’nın o olduğunu bilen bir idrak birliği 
düşünün savaş mı olur? Sevmemek mümkün 
mü..? Dayanışmamak? Vermemek mümkün mü? 
Öyle bir kavram yok... Vermekten, paylaşmaktan 
başka hiçbir şey yok... 

“OL” ile olan bu Üstün enerji ilk hareketle 
tezahüre başlamıştır... İlk hareket bizim ancak 
ulaşabilip de hakkında bilgi üretebileceğimiz bir 
noktadır... İlk hareket, Üstün enerjinin yaratma 
eyleminin adıdır, hareketle yaratmak eylemidir 
bu... Bu hareketin adı da, girdaptır... Bu enerjinin 
ilk yaratıldıktan sonra sonsuz öncedeki ilk 
hareketi girdaptır... Yalnız girdap daima süptilden 
veyahut da ince frekanstan kaba frekansa doğru 
ve bu girdap hareketi her zerrede var olan bir 
şeydir... Böyle bir hareketin olmadığı hiçbir 
zerrenin bulunmadığı bu ilk hareket, tezahürün 
her zerrede var olduğunu gösterir... 

Az önce bir arkadaşımız ters yaratılışla 
ilgili soru sordu, öyle bir şey yoktur... Düz 
yaratılış, ters yaratılış yok, her hareket yaratılışın 
esasını teşkil eder... Arkadaşımızın elini 
kavuşturup oturması da şu anda “OL” emriyle 
başlayan yaratılışa bir katılımdır... Sizin yan 
oturuşunuz, benim elimi kaldırışım Yaratılışın 
“OL” emrinin devamıdır... Şu gülüşünüz Yaradan 
bünyesinde mevcut olan bizlerin oraya bir pozitif 
enerjinin akışıdır, yaratılışa hizmettir... 
Frekansımızı biraz yükseltmemiz menşee doğru, 
öze doğru hareket ters yaratılış falan değildir... O 
da o yaratılışın içindedir çünkü öylesine külli ve 
anlayamayacağımız bir ortam ki, bunun tersi, 
düzü yok, aşağısı-yukarısı yok, altı- üstü, sağı-
solu yok o küresel bir olgu... Aşağı kabalaşmak, 
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 tekrar çekilim yayılım ve toparlanım şeklinde 

bunun altı üstü falan yok... Hepsi yaratılışa 
hizmet, yaratılışın yaratma eylemidir... Onun için 
her hareketimizin ol emrinin devamı olarak bizim 
de o sahaya katılımımız olduğunu bilmemiz 
lazım... Bu hareketim Yaradan’a bir katılımdır 
yani yaratma eylemine bir katılımdır... Yaratmak 
yayılımdır, aynı zamanda yaratmak 
toparlanımdır... Bütün bu girdaplar yayılımdır, 
toparlanımdır... Her yayılan belirli bir doyuma 
ulaştıktan sonra toparlanıma geçer ve o 
toparlanımdaki durumu yayılmadan önceki 
durumundan çok farklıdır... Yani bir noktadan 
yayılım başladı, buna tezahür, yaratma diyoruz, 
bilgi-görgü-deneyimlerle doldu ve tekrardan bize 

göre ters olan fakat asla Yaradan bünyesinde 
ters olmayan bir hareketle öze doğru gitti... 
Dönüşünüz banadır ifadesi budur... Yani sizin 
belirli bir titreşim seviyesinden yola çıkarak, kabul 
edeceğimiz bir başlangıç noktası girdabın birini 
başlangıç olarak kabul edersek, bunun başı sonu 
yok… Çünkü herhangi bir girdabı baş kabul 
ederseniz oradan yola çıkarak yayılmanız sizin 
belirli bir gelişim düzeyine erişmenize sebep 
olacaktır, doyuma ulaşmanıza... Nedir bu 
doyuma ulaşma? Bilgi ve deneyim doyumu... 
Ondan sonra bu doyum sayesinde siz tekrardan 
geriye doğru frekansınızı yükselterek öze yönelik 
bir hareket yaparsınız... İşte dönüşünüz bana 
ifadesi... (Devam.Edecek) 

-------------------------- KENDİNİ BİLME – KENDİNİ TANIMA HAKKINDA (39) -------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Şimdi bu parmaklar ‘ben başparmak 
değil serçe olmak istiyorum’ der buraya giderse, 
bu buraya gider, bu da buraya giderse bunların 
hepsi gerçek varlık yapılarını, gerçek hizmet 
taahhütlerini yitirmiş vaziyettedir... Hepsi zaten 
hiçbir iş yapamaz haldedir... Çünkü bu serçe 
parmağa heveslenmiş, bu orta parmağa 
heveslenmiş böyle karmaşık bir şey, hiçbiri bir 
şey yapamıyor ve bütün zarar görüyor... Niye..? 
Böyle bir eli olan bir insanın kolu hiçbir işe 
yaramaz... Ve bu elin hizmet ettiği bu beden, 
hatta bu bedenin en yönetici noktası beyin 
bundan zarar görür... Böyle bir durumda eğer 
bizler bir bütünün gerekliliklerini, gereksinimlerini 
yerine getiren o bütüne hizmeten bir takım 
taahhütlere girmiş, bir takım misyonlar almış ve 
o misyonlara uygun yapılar halinde varsak, 
mutlaka şu halimizi gerçek hal yani kendini 
bilenler olarak bu hale getirmemiz lazım... Yani 
sen başparmaksan başparmak, sen orta, sen 
serçe parmak... İşte bunların bu hale gelmesi 
hepsinin kendini bilmesi ile mümkün olur... 
Kendini bilme böyle bir şeydir... Ama en uzunu 
bu, bu İnsan-ı Kamil, bu kısa değil mi, hayır 
hepsi İnsan-ı Kamil... 

Kamil insan demek, kendini bilen insan 
demek... Kendini bilen insan, Rabbini bilen 
insandır... Rabbini bilmek demek, kendi 
örtülerimi ki, Rabbin isim ve sıfatlarıdır onlar, 
Esma-ül Hüsnadır, ben onları biliyorsam, ben 
Rabb’in sıfatlarını taşıyanım... Ben yolda 
yürüyen ayaklı bir Rab olurum... Ama katiyen bu 
hâşâ Tanrı’nın yerine kendini saymak değil... 
Tanrı ile kendinin bütünlüğünü hissedip, onun 

vasıflarını kendi bünyesinde nasıl tezahür 
ettirebilirim... Yani nedir? İşte Tanrı Rahim’dir, 
Rahman’dır… 

Ben bütün bu vasıfları taşıyabilirim, bir de 
bakacaksınız ki, Rahman ve Rahim olan Allah’ın 
adıyla diye yola çıkan bir varlık, kendi de 
Rahman ve Rahim olabiliyor... Nasıl oluyor..? 
Kendinden daha güçsüz varlıkların sanki Rabb’i 
gibidir, onları himaye edici, onları koruyucu, 
onlara Rab, yani öğretmen, Rabb’in adı 
öğretmendir... Onlara öğretmen, onları eğitici, 
onlara doğru yolu, kendinin önceden 
deneyimlediği, olmaması gerekenleri, onlara 
daha deneyimletmeden gösteren... Müthiş bir 
şey, bilgiyi verici vs… 

Şimdi sizin o fabrikada, iş yerinde liderlik 
vasfınız, sizin lider misyonuyla geldiğiniz 
arasında dağlar kadar fark vardır... Bir misal 
verdim, benim belirli bir organizasyonun başını 
teşkil etmem, benim lider gibi bir misyonla 
dünyaya geldiğimi, sürekli onunla geldiğimi 
göstermez... Ben dünya icabı, gereği olarak 
orada şimdilik bulunmaktayım ama o benim 
varlığımı ne kadar işgal ediyor, benim varlığım 
ne kadar onunla rezone? Alakası yok, yani ben 
buradaki haletimle bir organizasyonun başı olma 
sıfatının haleti arasında tahkikleri yaptığımda 
belirgin halde bunu hissedebilirim... Biri beni o 
sıfattan alıp yerime gelse eğer bu 
organizasyonun hayrına özellikleri olan biriyse 
seve seve veririm... Hiç de bir eksiklik, bir 
rahatsızlık duymam... Hatta sevinç duyarım ki, 
benden daha imkânlı, benden daha iyi bu işi 
yapabilecek biri var, onun hayrından ben de 
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 yararlanacağım... Ama bu konu için çok iyi bir 

samimiyet, iç tahkik lazım... Ama biri beni 
buradan mahrum ederse, ben mutlaka bir yerde 
yine bunu anlatıyorsam, gerçekten varlığımın 
misyon ihtiyacı bilgeliktir... 

Şimdi mesela bir trafik kazasından söz 
ettik, dikkat edin trafik kazalarında, biraz geniş 
çaplı bir trafik kazasında, işte arabalar birbirine 
girmiş, yaralı var, ölü var, şuurlu olup konunun 
tesiri ile ağlayanlar, bayılanlar veya yakınları 
gelmiş onlarda yine gayet psişik problemdeler... 
Şimdi böyle bir ortam ile karşılaştığınızda 
kendinizi ilk tezahür olarak hangi noktaya cezp 
olduğunuzu hissetmeniz mümkün... Mesela 
dikkat edin çevreden birçok insan farklı 
noktalarla ilgilenir bir kazada... Ve hatta hatta 
kazadan sonraki zaman dilimleri içerisinde o 
varlıkların ilgi alanları hep aynı noktadadır... 
Mesela bir tanesi der ki ‘cankurtaran geç geldi 
ve bu insanların bir an önce hastaneye 
yetişmeleri lazım, müdahale gecikti’, bu der ‘son 
derece problemdir’, sosyal durumdan söz eder, 
yönetime, Ankara’ya laf götürür, meclise kadar 
vardırır, o konuyu deşer... Bu varlık ister ki, bir 
an önce sıkışan varlıklar çıkarılsın, hemen güzel 
ve tıbbi bir müdahale ile hastaneye yetiştirilsin, 
kan verilsin, vs. bir an önce yapılsın... Yani 
onların fiziki yapılarının hizmetine çok önem 
veriyor ve bütün bu konudaki tartışmaları da 
cankurtaran gelmedi, hizmetin yapılamadığı, 
itfaiyenin geciktiği gibi... 

Bir varlık vardır, gelir oraya bakar ki 
hastalarla ilgilenenler var, bakar ki psişik durumu 
çökmüş bir yakını ağlıyor ona gider sarılır ona 
manevi destek olmaya ‘güçlü olmalısın, gereken 
yardımlar yapılıyor, göreceksin iyileşecekler, 
katlanmak zorundayız’, hayatın felsefesini onun 
anlayabileceği bir bilinçte vermesi lazım... Ona 
en uygun ruhi çöküşün aksi yönünde geliştirici 
bir yardımda bulunmak... Sarılmak, saçını 
okşamak, omzunuzda ağlamasına izin vermek 
sizin için daha cazip geliyorsa siz biraz manevi 
hizmetkârlığa kaymışsınızdır... 

Benim böyle bir yönüm var, yaralı 
yakınıyor, yaralıya genelde bakarım, yaralı 
şoktadır herkes fiziki yardımı bekler kimse iki laf 
etmez… Ben hemen giderim çok önemli bir şey 
olmadığını söylerim, aslında şükür etmen lazım, 
bak boş ver araba hallolur, onun hep ruhi olarak 
ayaklanmasını temin ederim ama bu arada tabii 
fiziki yardımın gelmesi de benim için heyecan 

vericidir ama tali... Önce o ruhen ayağa 
kalkmalı... Öyle şeyler vardır ki, yaralı yatıyor 
veya oturuyor şokta biri gelir, ‘vah vah evladım 
vah vah’ inanır mısınız bana, yaşamakta olan bir 
hanım ama sonradan öğrendim ölmüş, 
yanındayım bir doktorla beraberim yanına gelip 
de, o gitmiş diyenler vardı, uzaktan bakarak 
sanki mütehassıs... Bu nasıl bir anlayış, nasıl bir 
psişedir… Orada ne kadar vahim durum olursa 
olsun son ana kadar hastanın psişesinin yüksek 
olmasına sevgi ile şefkatle ona sarılıyorsanız 
biliniz ki siz manevi hizmetkâr yani şefkat verici 
ruhi yardım yapıcısınız... Ama maddi yönden de 
ilginizi çok çekiyorsa, o zaman varlığınızın o 
yöne meyyal olduğunu vazifenizin o yönde 
olduğunu anlarsınız... O arada mücadeleci çiftler 
var, ikna etme ve yapma sanatı vardır mesela 
gelir oraya cankurtaranın o sahaya girebilmesi 
için ortam hazırlar... Der ki, ‘gelin şu arabayı 
kenara çekelim, kapıyı keselim, bunu çıkaralım 
ki, cankurtaran yakınına girebilsin veya itfaiye 
rahat çalışabilsin, şunu yaparsak böyle olur’ 
ortam yaratır, mekân yaratır yaratıcı... Hatta 
‘hastanın üstünü örtelim, örtmek için arabamda 
bir şey var onu örtelim’ der yani yaratıcılık 
özelliğini ortaya koyar, olayın her noktasına bir 
yenilik bir yaratıcılık yeni bir mekân ve imkân 
yaratır bunlar sanatçıdır... Sanatçıyı böyle alın 
misyon olarak... Mesela bazıları o trafik 
kazasının oluş sebepleri üzerinde durur ‘ben 
daha bu yol yapılırken biliyordum burada trafik 
kazası olacağını bu kadar keskin bir viraj bu 
kadar dar bir yolda olmaz’ bir de bakarsınız o 
kişi araştırmacı ve orada olan her trafik kazasını 
araştırmış incelemiş ve orada trafik kazasının 
olma yüzdesini tespit etmiş... Hemen başlar bu 
yol hatalı demeye adam ayaklı bir bilgi haznesi o 
konu ile ilgili ve meseleyi hep o bilgi birikimine 
dayalı olarak ele alır... Bunları bu şekilde biz 
muhtemel olasılıkları eğer varlığımızda 
ezberlemez veya sindirmezsek rolümüz 
hakkında veya çevredeki tesir ile kendi 
varlığımız arasındaki diyalog, tesir diyalogu 
arasında bağ kuramayız ve vazifemizi asla tespit 
edemeyiz... Ondan sonra ben kimim diye 
dolaşırız, ben kimim dediğinizde muhtemel 
olasılıkların bilgisine sahip olmak lazım...  

Mesela, sırtım ağrıyor doktora gidiyorum 
doktora ‘sırtım ağrıyor’ dediğimde doktor hemen 
bilgi birikimini dağarcığını açar, bir sırt ağrısının 
muhtemel sebeplerini hemen tarar o bilir siz 
bilemezsiniz siz sadece sırtınızın ağrımasının 
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 şikâyetçisiniz... Muhtemel ne olabilir doktor 

bilir... O bilgi onda olmasa hiçbir netice alamaz 
sırt ağrısının detay bilgisine sahip olamasa size 

yardımcı olamaz ve üç dört tane soru ile 
ipuçlarını yakaladı mı ‘tamam senin sırtın 
şundan dolayı hasta’ der...(Devam edecek) 

 
 

Merhaba Gönül Dostlarımız; 

Yaz aylarının sıcak havası esmeye başlarken 
Huzur Vadimizin özlemi de kendini daha bir 
hissettiriyor. Yazın yapılacak çalışmalarımızın 
başladığı şu günlerde vadimizin; doğası, gölün 
rengi, güneşin ışıltısı, gecelerin müzikli yıldızları 
ve nefis yemekleriyle çağrısını duyar gibiyiz. 
Meditasyonlarımızın bizlere verdiği sükûnet, bilgi 
çalışmalarımızın gücü, dostluklarımız, gezilerimiz 
ve diğer sürpriz çalışmalarla Vadimiz bizlere 
şimdiden kucak açtı.  

En kısa zamanda ulaşabilmek niyet ve cehtiyle… 

 EGE TV / İçimdeki Işık Programı / 
28.03.2007 

Sayın Sevgi Ersoy “Mutfak Penceremdeki 
Hindistan”  adlı kitabının tanıtımı için İzmir Ege 
TV tarafından davet edildi.  

Canlı yayında kitaptaki öykülerden, Reiki Şifa 
Enerjisinden ve Huzur Vadisinin faaliyetlerinden 
söz edildi. 

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

Çinlilerin oluşturduğu ve 5 element olarak 
isimlendirdiği bu enerji sınıflama sistemine göre 
bu elementler yeryüzündeki fiziksel her şeyin 
yapı taşları olarak kabul edilirler ve pek çok yol 
bu birleşimle çevremizde kendilerini belli ederler. 
İnsan bedeni de fiziksel her şey gibi bu 5 
elementin birleşiminden oluşmuştur. İşte bu 
yüzden Feng Shui’ye göre insanlar bu 5 element 
de yaşadıkları mekânda temsil edildiği zaman 
kendilerini rahat ve iyi hissederler.  

Su ağacı besler, 

Ağaç ateşi besler, 

Ateş toprağı oluşturur, 

Toprak metali yaratır, 

Metal suyu besler. 

Bu erken gök ya da Fu Hsi’nin düzenlenmesi 
olarak bilinir. 

Eğer ün, itibar kazanmaya çalışıyorsanız, oturma 
odanızın ya da iş yerinizin ün bölümüne kırmızı 
mumlar koyun. Su ateşi söndürür. Suyla ilişkili 
şeyler koymayın. Aile ve sağlık bölümü ağaç 
elementidir. Metal eşyalar koymayın, bu aile 
bağlarının çözülmesine neden olabilir. Metal 
objeleri çocuk bölümüne koyarak o bölümün 
chi’sini olumlu şekilde yükseltebilirsiniz.   

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

Quan Yin uyulmaması almış olanların katılabildiği 
çalışma her ayın ilk perşembesi yapılmaktadır. 

 SEVGİLİ MİNERAL ÂLEMİ 
Bu ay da sizlere mineral dostlarımızdan Sitrin ve 
Beyaz Mercanı tanıtacağız… 

STRİN: 
Özelliği birleştirme, özelliği ise oluşturmadır. 
Farklı görüşlerin etkisinde kaldığımızda Sitrin 
bunları birleştirir, bir potada eritmemize yardım 
eder. Sorunlara çözümler bulmada eşsizdir ve 
zihin açıcıdır. Diğer bir adı da tüccar taşıdır 
çünkü kasaya konduğunda parasal gücü 
artırdığına inanılır. Bedensel tedavide sindirimi 
olumlu etkiler. Mide, barsak, dalak, pankreas 
fonksiyonlarını güçlendirir. Böylece 
vücudumuzdan zararlı maddelerin atılmasını 
sağlar. Ruhsal etkileri; kendini ifade etme gücü 
verir, depresyonu dağıtır. Onaylaması: “Düşünür, 
net bir iletişim kurar, varlığımla ilgili her türlü 
bilgiyi birleştiririm.” 

       
BEYAZ MERCAN:   
Amacı arındırmadır. Dengeleyici enerjiler yüksek 
benliğimizden öğüt alabilmemiz için bize 
yönlendirir. Kendimiz ve başkalarını 
bağışlamamızı kolaylaştırır. Sizi söyleyecekleriniz 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK ! 
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 konusunda yüreklendirir. Onaylaması: “Yalnızca 

hayrıma olanları duyuyorum.” 
 
 TAŞ KURSU: Master Sevgi ERSOY / Bilgi 

Paylaşım Merkezi-Taksim 

BOLLUK - BEREKET ÇALIŞMASI 
Reiki Master Sevgi ERSOY denetiminde 
yaptığımız bu çalışmada Bilgi - Sevgi - Şifa ve 
Para enerjisini kendimize nasıl 
yönlendirebileceğimizi öğrendik. Bu teknik yedi 
gün boyunca her gün aynı saatte, aynı yerde ve 
belli objelerle (su, mum, tütsü, taşlar vs.) 
donatılmış bir masanın başında yapılmaktadır ve 
üç ayrı basamaktan oluşmaktadır. Aynı gün 
sevgili hocamız Sevgi ERSOY, bizlere 
“Görünmezlik” adı altında bir teknik daha öğretti. 
Sizlere her zamanki tavsiyemiz bu çalışmaları 
yakından takip edip mümkün olduğunca katılmak 
diyoruz…  

KANSER ŞİFASI 
Bu ayki kursta yüzümüzün ve ellerimizin belirli 
noktalarına Healing Stick ile ufak dokunuşlarla 
nasıl şifa yapacağımızı öğrendik. Kanser 
hastalığının her türüne uygulanan ancak farklı 
noktalara dokunularak yapılan bu şifa tekniği 
Hindistan kökenli olup çok eski zamanlara aittir. 
Hocamız Sn. Sevgi ERSOY’a bizlere bu mucizevî 
teknikleri öğrettiği için çok teşekkür ediyoruz… 

 PERŞEMBE MEDİTASYONLARIMIZ: 
Her Perşembe 19.30-21.00 saatleri arasında 
Kadıköy Evlendirme Dairesi Büyük Salonda Sn. 
Sevgi Ersoy tarafından toplu Reiki Şifa 
Meditasyonları yaptırılmaktadır.  

 PERŞEMBE KONFERANSLARIMIZ / Sn. 
Nurettin Ersoy Konferansı / 
Yaşadıklarımızı kontrolümüze alabiliriz?  

15.03.2007 / Kadıköy Evlendirme Dairesi 
Bizler, bir tesir yumağı içerisinde aslında her 
yönden tesir almamıza rağmen, anlaşılsın diye; 

1- Düşey tesirlere maruzuz... 

2- Yatay tesirlere maruzuz diyeceğiz... 

Yani bizim alt kesafetimizden, bizden daha kaba 
olan kesafetten gelen tesirlere de maruzuz, üst 
kesafetlerden gelen tesirlere de... Bu ne 
demektir? Bütün bu varoluş sistemi içerisinde, 
benden daha alt kesafetten gelen tesirler, beni alt 
kesafete doğru cezp ederken, benden üst 

kesafetlerden gelen düşey tesirler de, beni daima 
üst kesafete doğru vakumlamaya çalışıyor... İşte 
beşeri varlık olarak bizlerin en büyük zorluğu yani 
bizleri içinden çıkılmaz hale getirici bu tesir 
yumaklarıdır... Biri yukarıdan bizi üst boyutlara 
vakumlamaya çalışırken, diğer taraftan daha alt 
seviyedeki madde de bizi daha alt kesafetlere 
doğru çekmektedir... Kişi realitelerine ait 
dönemeçleri yaşarken süratini ayarlamayı 
öğrenir, alanını kontrol etmeyi öğrenir, gidişatının 
dümdüz olmasını öğrenir. Varlığın bilgiyi açığa 
çıkarmada seçtiği bir alan da dejenere 
alanlarıdır. Girer oraya, onun içinde gözlemlerini 
yapar, bilgisini açığa çıkarır, becerebilirse. Ya da 
beceremezse, zaaf içindeyse, takılır. Bir süre 
kalır, sonra çıkar. Yaşam bir deneyim alanıdır. 
Tatbikat ibadet, iman, sabır, sevgi, bilgi ve 
güçtür. Elastikiyet ve uyumdur. Gelecekte içinde 
bulunduğumuz durum, tamamen bizim 
seçimlerimizdir. Bu durum, bizim seçimlerimizin 
neticesi olarak, bizim veya deney yapan ruhun 
bir gelişimi, zaferi olarak var olmaya devam 
edecektir. O yüzden seçimlerimizi yaparken çok 
dikkatli olmamız gerektiği bilgisi ortaya 
çıkmaktadır. Neyi, niçin niye seçtiğimiz; neyi, 
niçin düşündüğümüzü, hissettiğimizi daima 
kontrol ve tahkik etmeliyiz. 

 MEDİTASYON EĞİTİMİ / Master Sevgi 
ERSOY / Kadıköy Belediyesi / Kozyatağı 
Kişisel Gelişim Derneği 

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

 KISSADAN HİSSE 

Bir adam halinden yakınır dururmuş. Zor 
geçindiğini, seveni olmadığını, yalnızlık çektiğini 
düşünür, mutsuz olurmuş. Aklına anneannesinin 
köydeki toprağa gömdüğü, içinde cin olan şişe 
gelmiş. Hayatın kendine yaptığı haksızlığın 
çözümünü sormak üzere yola çıkmış. Yolda ilk 
önce bir kurda rastlamış. Kurt adam nereye 
gittiğini sormuş, öğrenince açlıktan ölmek üzere 
olduğunu söyleyerek cinden ne yapması 
gerektiğini sormasını istemiş. ‘Tamam’ diyerek 
yoluna devam etmiş adam. 
Bir ev görünce susuzluğunu gidermek üzere 
kapısını çalmış. Kapıyı güzeller güzeli bir kız 
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 açmış. Kıza yola çıkış sebebini anlatınca kız da 

mutsuzluğunu dile getirerek adamdan yardım 
istemiş. Adam cine sormak üzere yoluna devam 
etmiş.  
Bir süre sonra bir ağaca yorulunca dayanmış 
dinlenmek için.  Ağaç dile gelerek meyve 
veremediğini, nedenini cine sormasını dilemiş.  
Nihayet cinin olduğu şişeye ulaşmış adam. Cine 
dileğini söylediği an dileğini kabul ederek zengin 
ve mutlu olma şansını verir ona. Adam; kurdun, 
genç kızın ve ağacın ricalarını da ileterek 
cevaplarını almış,  teşekkür etmiş, yola tekrar 
koyulmuş.  
Ağaca; “Köklerinin altında altın dolu sandıktan 
zorlanıyor ve meyve veremiyormuşsun “ demiş. 

Ağaç “Yaşasın, haydi çıkar onu da rahatlasın  
köklerim” deyince adam; “Vaktim yok cin bana 
şansımı verdi, bir an önce eve dönmeliyim” 
demiş., uzaklaşmış oradan. 
Yolunu gözleyen güzel kızla karşılaşmış. Ona da; 
“Acılarını, sevinçlerini paylaşacağın birini bulup 
evlenirsen mutlu olacaksın” demiş.  Kız da; “Hadi 
evlen benimle” deyince, “Olmaz, eve dönmeliyim, 
şansımı verdi cin bana” der.  
Son olarak kurt ile karşılaşmış. Bir deri bir kemik, 
ölmek üzereyken ; “Benim için ne dedi cin?” 
demiş. Adam da; “O kurt yiyecek bir aptal 
bulamazsa açlıktan ölecek” demiş. Kurt; “Gayet 
iyi anladım” diyerek adamı bir güzel midesine 
indirmiş.

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

Master Sevgi ERSOY / Vakıf Merkezi 
Bu ay Reiki 1. derece ailemize 16 yeni Reiki 
öğrencisi katılmışlardır… 
 

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

 
 PERŞEMBE KONFERANSLARI / Kadıköy 

Evlendirme Dairesi Büyük Salon / Saat: 
19.30 - 21.00 
☼ 19.Nisan.2007/Herkes neden kıyametten 

söz ediyor? / Nurettin ERSOY 

 YAŞAMI KOLAYLAŞTIRICI BİLİNÇ 
SEMİNERİ / Kadıköy Belediyesi Kozyatağı 
Kişisel Gelişim Merkezi / Nurettin ERSOY 
☼ Her Perşembe / Saat: 16.30 – 18.30 / 

(Değişik Müfredat Konuları Şeklinde) 

 PERŞEMBE MEDİTASYONLARI / Kadıköy 
Evlendirme Dairesi Büyük Salon / Sevgi 
ERSOY 
☼ Her ayın 2. ve 4. Perşembesi / 

Saat:19.30 - 21.00 

 QUAN YIN UYUMLAMASI / Vakıf Merkezi / 
Sevgi ERSOY 
☼ 16.Nisan.07 ve 23.Nisan.07/ Pazartesi / 

Saat: 14.00 – 16.00 

 QUAN YIN MEDİTASYONU / Kadıköy 
Belediyesi Brifing Salonu / Sevgi ERSOY 

☼ Her ayın 1. Perşembesi / Saat: 19.30 – 
20.30 

 REİKİ 1. DERECE SEMİNERLERİ / Vakıf 
Merkezi / Sevgi ERSOY 
☼ 04.Nisan.2007 / Çarşamba / Saat: 13.00 

 REİKİ 1. DERECE EĞİTİM TOPLANTISI / 
Vakıf Merkezi / Sevgi ERSOY 
☼ 11.Nisan.2007 / Çarşamba / Saat: 14.00 

 REİKİ 2. DERECE SEMİNERLERİ / Vakıf 
Merkezi / Sevgi ERSOY 
☼ 14.Nisan.2007 / Cumartesi / Saat: 13.00 

 REİKİ 2. DERECE EĞİTİM TOPLANTISI / 
Vakıf Merkezi / Sevgi ERSOY 
☼ 21.Nisan.2007 / Cumartesi / Saat: 14.00 

 TAŞ KURSU / Bilgi Paylaşım Merkezi / 
Sevgi ERSOY 
☼ Her Cumartesi / Saat: 13.00 – 16.00 

mailto:merkez@mbavakfi.org.tr�

