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

YAŞAM PLANIMIZI HAZIRLAYIŞIMIZDAKİ 
VAZİFE FAKTÖRÜ... 

Hepimiz yeryüzüne ruhsal tekâmül 
ihtiyacı ile doğuyoruz... Genel evren planı 
çerçevesinde düşünecek olursak, kendi 
ihtiyacımızın karşılanması, aynı zamanda bir 
vazifenin de yerine getirilmesi demektir... Varlık, 
yaşam planını uygularken birtakım işler yapar... 
Onun bu fiillerinden diğer varlıklar da 
yararlanır... Yani insan kendisini geliştirirken 
başkasının gelişmesine de vesile olur... 

Plan hazırlanırken varlığın yaşayacağı 
olaylar, ona tekâmülü için gerekli tesiri 
verebilecek şekilde düzenlenir... Bu 
düzenlemedeki mantık, bağlı şuura sahip Dünya 
insanının mantığına uymayabilir... Örneğin, 
plana göre varlığa sevgiyi öğretebilmek için 
sevgisizlik eprövleri yaşatılabilir... Ya 
merhametsiz olur ya da zulme uğrayabilir... Plan 
hazırlığında dünyevi kavram ve ahlaki anlayışlar 
geçerli değildir... Planın amacı, varlığa öyle ya 
da böyle, İlahi Yasalar’ı öğrenmesi için eprövler 
yaşatmaktır... Bu icaplar, yaşanacak planetin 
icaplarına uygun olarak sonsuz çeşitlilik arz 
eder... 

Görülüyor ki, hayat olaylarını bir şekilde 
yaşamaktan ziyade, bu olayların verebileceği 
ruh hallerini yaşamak önemlidir... Yeryüzünde 
bütün olup bitenler birer illüzyondur, kalıcı şeyler 
değillerdir... Ve baki olan hiçbir özelliği yoktur... 
Fakat bütün bu olayların karşısında varlığın 
tutumu önemlidir, çünkü kalıcı olan odur... O 
davranışın varlıkta yarattığı ruh hali, 
değişikliklere uğrayıp sürüp gidecektir... Baki 
olan eşya mıdır..? Baki olan, insanın yaşamış 
olduğu ruh halleri ve ruhudur... Öbürlerinin hepsi 
rüya gibi dağılır, dağılır... 

Yaşam planı, varlığın uyması gereken 
%100 bir kesinlik taşımaz... Yani, varlığın her 

anı kesin bir programlamaya tabi değildir... Yani, 
yaşarken karşılaştığımız olayların hepsi bizim 
planımızla ilgili değildir... Çünkü biz yaşarken 
birbirimizden yararlanmak için birbirimizin şuur 
sahalarına iştirak ederiz... Orada başka türlü 
tezahür eder ve biz bunlardan tekâmül 
ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere istifade ederiz... 

Yaşadığımız olayların hangilerinin hayat 
planımızla ilgili olduğunu kesin olarak 
bilebilmemiz oldukça zordur... Kolaylıkla ilgi 
gösteremediğimiz, bizi cezp etmeyen bazı 
olaylar vardır... Yani, bizim onlara pek 
ihtiyacımız yoktur... Ama, bu hayatımda neyle 
meşgulsem, bana en yakın tesirler, uyaranlar 
neyse, sorumluluk sahamda uygulama zorluğu 
çektiğim olaylar hangileriyse, onlar, benim 
yaşam planıma dâhildir... Ama yine de bağlı 
şuurumuzla ihtiyacımız olan tesirlerin neler 
olduğunu bilemeyiz... Zaten bilmek de şart 
değildir ve vicdanımızın ışığı altında yürümek 
bize yeter... 

Bizler görünüşte birbirimizin yaşam 
planlarına müdahale ediyor gibi görünsek bile, 
aslında olayların akışını değiştiremeyiz... Dışsal 
şartlandırmalar varlığın yaşam planını, onun 
içsel gelişimini engelleyemez... Ne yaparsak 
yapalım, o planın genel hatlarını 
değiştiremeyiz... Herkes birbirine vasıtadır, hiç 
kimse kimsenin kaderine müdahale edemez, 
yaşam planındaki envanterde bir maddeyi 
değiştiremez... Değiştirdiğini sanmak zahiri bir 
görünüştür, aldanmadır... Ne dökümanla 
gelmişse, onu uygulamadan kimse yeryüzünden 
gitmez... Yani ben adam vursam onun yaşam 
planı yarım mı kalır? Hayır... O zaten ölecekti, 
onun işi bitmişti... Ama birinin öldürmeye, 
diğerinin öldürülerek yaşam planını noktalamaya 
ihtiyacı vardı ve hami varlıklar bu ikisini 
karşılaştırıverdiler... O halde kimse kimsenin 
hayat planının ana hatlarını değiştiremez... 
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 İnsanın ömrü onun tekâmül programıyla 

ilgilidir... Yaşam süresi nadir olarak kesindir ve 
genellikle esnektir... İnsanın ömrü, onun yaşam 
planını tatbikine bağlıdır... Bu programla ilgili 
projeler yerine getirildiği zaman bedenle olan ilgi 
kesilir... Yani dezenkarne olunur, ölünür... 
Esasen ölüm anımız, yaşam içinde, doğumdan 
itibaren cehdimize göre saptanır... Yani, işin 
başında kesin sınırlar içinde bir yaşam, bir ölüm 
anı tespit edilmemiştir... Bu program ana yapısı 
itibariyle kesin olmakla beraber, birçok 
yerlerinde esneklik vardır... Varlık yaşamı 
sırasında büyük bir çaba gösterirse, programın 
tatbiki hızlanır ve bedeni başka uygulamalar 
yapmaya elverişliyse, doğarken yaptığı ana 
programını uygulamış olmasına rağmen öte 
âleme intikal etmesi gerekmez... Hazır şartlar 
teşekkül etmişken, başka denemeler yapılabilir... 
İlave programlar her zaman için söz 
konusudur... Yeter ki, kişi bu yükü kaldırabilecek 
cehdi ve liyakati gösterebilsin... Hiç şüphesiz bu 
durum varlığın yararınadır... 

Mümkün olduğunca şuurlu, maksatlı, 
faydalı çaba içerisinde bulunarak vicdanın 

uyaranlarına göre davranarak, yaşam planımızı 
oldukça başarılı bir biçimde uygulayabiliriz... 

Hata yapmamak için olaylardan kaçmak 
bilgisizliktir... Hata insan içindir ve telafi 
mekanizmasının varlığı unutulmamalıdır... 
Önemli olan doğruyu, hayırlı olanı, yasalara 
uygun olanı öğrenmektir... Bu çaba içinde hata 
yapılabilir... O halde yaşadığımız olaylar bizler 
için büyük önem taşımaktadır... Çünkü her 
olaydan alabileceğimiz bilgi vardır... Çeşitlilik 
içinde ihtiyacımız olan olaylara yönelmek de, 
yaşam planımızı en iyi şekilde uygulamamızı 
sağlar... 

 

İçimdeki Rabbimin Işığı, içinizdeki Rabbimin 
Işığını selamlıyor… 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 
Nurettin ERSOY 

---------------------------------------------------------- DİYOR Kİ ; ---------------------------------------------------- 
 Kıyam etmek; bilgi ile Dünya insanının 

temasının üç şekilde cereyan etmekte 
olduğunun; zaten varlığın bünyesinde var 
olan bilginin açığa çıkması ameliyesinin, 
birinci şekil olup, tamamen varlığın getirmiş 
olduğu hülasalar olduğunun; ikinci yolun, 
varlığa yağan rahmetler şeklinde 
olduğunun, ki her varlığın bu duruma 
maruz olduğunun; fakat fizik bedeninin ve 
enerjitik yapısının el verdiği ölçüde bu 
durumdan faydalanabilir olduğunun; 
üçüncü yolun ise, varlığın, bizzat 
dejenerasyon alanları içerisindeki 
faaliyetleri ile elde ettiği bilgiler olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:124) 

*** 
 Kıyam etmek; varlığın, zaten kendisinin 

olan bilgiyi açığa çıkarttıkça, derhal ondan 
yabancılaşarak, kendinden ayrı tutma 
temayülüne girdiğinin; yani ondan 
kendisine yeni kılıflar yaratma yolunda ceht 
vermeye başladığının çünkü öz benliğinin 
yeni üretimler peşinde olduğunun; tekrar 
bilgiyi özümleyemezse eğer, giderek 
yabancılaşan bu alanın, idrak edilmemiş  

 
bilgiler kategorisine doğru hızla ilerlemekte 
olduğunun; bilginin açığa çıkartılması kadar, 
o’nun geriye alınmasının da marifet isteyen bir 
husus olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:124) 

*** 
 Kıyam etmek; içerisine girilmiş olan 

miskinlik devresinden kurtulabilmek için, 
silkelenmek ve yeni devrenin kapılarını 
zorlamak icabetmekte olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:125) 

*** 
 Kıyam etmek; etrafımızı dört bir yandan 

sarmış olan sarsıcı tesirlere adeta 
gözlerimizi kör etmemek gerektiğinin; 
dolayısıyla sarsıntının büyük ıstıraplara yol 
açacağı hadiseli bölümüne maruz 
kalmamaya çalışmak gerektiğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:125) 

*** 
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 Kıyam etmek; yaşamış olduğumuz her 
ihtizazın, sadece bize ait olmayıp, kâinat 
kubbesi içerisinde sonsuz yankılanmalara  

 

sebebiyet vermekte olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:125) 

*** 

 
----------------------------------------------- ŞUURDA UYANIŞ (21)------------------------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
“Yaradan enerji, sizin Zaman olarak 

ifade ettiğiniz enerjinin fizik plan kesafetine 
girmeden önceki halidir… Sizin zaman 
dediğiniz bu enerji, sizin Zaman anlayışınızın 
oluşmasından önceki hali ifade eden bir 
enerjidir…” 

Yukarısı, bu enerjiye, Yaradan enerji olan 
bu enerjiye, bizim aşağıda oturttuğumuz 
kavramla ilişkisinden dolayı Zaman diyor… Yani 
bizim yeryüzü beşeri olarak yani fizik madde 
âleminin şuuruna kendimizi indirgemiş varlıklar 
olarak, zamanla ilgili her türlü handikabımız, 
karmaşamız ve illüzyonumuz, hepsi bu enerjinin 
bize sunduğu imkânlar... Yani bu Yaradan enerji, 
aynı zamanda bizleri de illüzyon ortamına sokan 
bir enerji… Ve biz illüzyon ortamına girdiğimiz 
anda yani hakikat olmayıp gerçekler yani 
algılama kusurları içerisinde baktığımız vakit o 
bizi yanıltan unsur, Yaradan enerjinin bilhassa 
oluşturduğu unsurdur... Yani illüzyon denilen 
kandırmacanın müsebbibi bu enerjidir… Bizim en 
büyük illüzyonumuz da zamanı 
algılamamızdadır… 

Zaman kavramımız bizim 
illüzyonumuzdur… Niçin..? Bu Yaradan enerji, 
Yaradan’ın yaratma eylemi esnasında ortaya 
çıkardığı enerji şekli, Dünya fizik âleminin kaba 
kesafetine girerken burulur… Burulmaya tâbi 
olur… Bu enerji, Dünya fizik âleminin yani madde 
âleminin kaba titreşiminin üstüne çıktığında son 
derece süptil, ince, yüksek frekanslı, yüksek 
maharetli ve Yaradan enerji bu… Fakat bu enerji 
kaba seviyeli fizik ortama girerken burularak 
giriyor... Bu burulma sonucu bize, zaman olarak 
algıladığımız üçlü bir kombinasyon sunuyor: 
Geçmiş - Şimdi - Gelecek… Oysaki kaba fizik 
aleme burularak girmeden önceki enerjide 
geçmiş ve gelecek yok… Her şey anda, 
şimdide… Bu nokta bizim Yaradan enerjinin yani 
Yaradan’ın bünyesindeki hali… Aynı enerji, fizik 
aleme kendisini sokarken burulmasından dolayı 
nasıl değişiklik arz ettiğini fakat aynı enerji 

olduğu için de geçmiş-şimdi-gelecek, zaman, 
süreç dediğimiz için Yukarısı da o enerjiye sizin 
zaman olarak algıladığınız bu enerji deyip onu 
anlatıyor… Şimdi şöyle düşünün, fizik ötesi alemi 
var sayalım ki bir başlangıç noktası, bu noktadan 
başlayan bir titreşimsel skala geliyor ve sonsuza 
gidiyor… Bu, Yaradan’ın sonsuzluk özelliğinden 
dolayıdır... Şimdi bu tek olan enerji, madde 
aleminin sınırı, atom alt yapısı olan üstün sicim 
dediğimiz 10 üzeri -33 cm ebadındaki titreşen 
sicimleri sınır olarak kabul edelim… Oradan 
görünmeyen enerjiye dönüşüyor, görünmeyen 
enerji geliyor o sicimlerden atom altı parçacığı 
olarak kuarkların içine giriyor ve oradan artık 
bilimin algılayabildiği yani beş duyuyla 
algılanabilen hale geliyor… Geçmiş-Şimdi-
Gelecek şeklinde, diğer bir ifadeyle Dün - Bugün 
ve Yarın diyeceğiz… Fakat şu maddi kesafete, 
üstün sicimlerin sınırı kabul edildiği noktada aynı 
enerji girmeden önce üçlüdeki tek bir şey var 
an… An’dan başka hiçbir şey yok… Yaradan 
bünyede madde kesafetin üzerine çıktığınızda –
muştu, -mişti, -ecek gibi geçmiş ve gelecek 
zaman kullanmıyoruz… Onun için Tanrı’ya, 
Yaradan’a yönelik, Allah’a yönelik ne diyorsanız 
ona… Tek olan bir enerji var… O’na yönelik 
taleplerimizi, dualarımızı geçmiş ve gelecek 
kalıplarıyla yapmamalıyız… Çünkü niye? Üst 
şuurumuz ve Tek olan Yaradan enerji yasaları 
gereği anlamaz bundan… Yani böyle bir kavram, 
anlayış yasalarında yok... Şimdi diyeceksiniz ki; 
‘Ya yüce Tanrı anlamıyor mu..?’ Nasıl geçmiş ve 
gelecek onun için geçerli değil… Böyle bir şey 
yok… Onun için sakın ‘Ya Rabbi beni iyileştir’ 
demeyeceksiniz, ‘Ben iyiyim’. Ancak şimdiki 
zamandaki kalıplar üst şuur tarafından ânı ifade 
ettiğinden geçerlidir... Siz O’na ‘Dua ediyorum, 
iyileşeceğim’ dediğiniz anda geleceğe ait bir kalıp 
kullandığınız için üst şuurdan yanıt almanız biraz 
zor… 

Zaman enerjisi de bu esas olan 
Yaradan’ın esas enerjisi olduğundan, onun 

-33 -33 -33 
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 harfiyen tepki verebilmesi için etkilere, ona doğru 

etkiyi yollamamız lazım… Bunlar, pratikte 
mutlaka kullanmamız gereken şeylerdir… ‘Ben iyi 
olacağım, dürüst olacağım’ hayır, geleceğe ait bir 
talep veyahut da bir tavırlanma madde dışı 
aleme ait ise, bu talebiniz, tavrınız, ifadeniz 
geçerli değildir… ‘Ben dürüstüm’ şimdiki 
zamanda ve halen o haldeyim… ‘Ama efendim 
ben söyledim’ sen öyle dediğin anda olacak… 
‘Ben bir daha çalmayacağım, yalan 
söylemeyeceğim, namuslu olacağım’ gibi 
geleceğe vaatler şeklinde yapılan yaklaşımların 
hiçbirisi geçerli değildir, kaale bile alınmaz… ‘Ben 
şimdide namusluyum’ ama değilim? 
Söylemeyeceksin ki o eksiği üst şuurda yani 
Yaradan, Rabbin bünyesinde bize o söylediğimiz 
şekilde, an içerisinde akıp gelebilir... Onun için 
geçmiş-şimdi-gelecek ancak aynı enerji olan 
zaman enerjisinin fizik aleme girmeden önceki bu 
noktada burulma var… Bunun adına orijinal 
tebliğlerde burulma diyor… Diyor ki; 

“Yaradan enerji olan ve sizin zaman 
dediğiniz bu enerji” bir zamana ayırdığınız o 
onunla özdeşleştiriyor çünkü aynı enerji, 
maddeye giriş kapısı düşünün o kapıdan girerken 
buruluyor, bizim zaman olarak bildiğimiz halleri 
bize sunuyor... Bunların adına dünya fizik alemin 
illüzyonları deniyor ve hatta düalite… Düalite de 
yine zaman enerjisinin madde alemine burularak 
girdikten sonra bize sunduğu çok önemli bir 
düalite, kandırmaca… İşte bizler kasıtlı, maksatlı 
olarak zaman enerjisi dediğimiz asıl andan başka 
bir şey olmayan Yaradan olan enerjinin bu tür, 
özellikle madde alemine girerken burulmasından 
kaynaklanan birtakım kandırıcı, yanıltıcı, illüzyon. 
Dünya bir illüzyon alemidir ifadesine de bağlı 
olarak bütün özellikleriyle karşı karşıya kalırız ve 
bu illüzyon ve düalite içerisinden hakikat bilgisine 
ulaşmak için çabalayıp dururuz. İşte beşeriyetin, 
hepimizin yaşam içerisindeki hali bu. İkiliği bir 
edememiş, parçalanmışlığı birliğe nakşedememiş 
durumdayız. Sen ve beni bir nasıl yaparız. Bütün 
bunların çabalaması, deneyimi, uğraşı içerisinde 
ömürlerimizi heba eder gideriz. Bütün bunların 
hepsi orijinali andan başka olmayan bir enerjinin 
fizik aleme burularak girmesinden kaynaklanan 
üçlü bir kombinasyonun bize maksatlı bir illüzyon 
sunmasından başka bir şey değildir.  

Şimdi dünya beşeri olarak, yeryüzü 
tatbikat sahasında Rabbin temsilcileri olarak 
bulunan bizlerin hayat içerisinde içinden 

çıkılmaz, aşılamaz, baş edilemez, nasıl 
halledeceğimizi bilemediğimiz ne yaşıyorsak bu 
enerjinin burulmasından kaynaklanan şu 
kombinasyondan ileri gelir... Korkularınız mı var, 
endişeler mi yaşıyorsunuz..? Hepsi şundan 
dolayıdır... Umutsuzluklarınız… Hepsi bundan 
dolayıdır… 

Geçmiş ve Gelecek, insanlara sunulmuş 
bir illüzyondur, insanlar ona kanarlar... Bu şekilde 
algılamak lazım... Yoksa bu mekanizmanın 
sorumlusu insanın kendisi asla değildir… Yani 
insanlık kendisini böylesine bir kusurluluk 
içerisine sokmuş değil… Özellikle rahman ve 
rahim olan mekanizma onlarda bir deneyim 
zenginliği ve bu okulun tedrisinin özelliği olarak 
bu şarta bizleri sokmuştur… Bizler bu şarta 
sokulmuşuzdur ama bütün detaylar beraberinde 
verilmiştir ki bu şartların içerisinden anı 
yakalayalım… Onun için Dünya tekâmül okulu 
son derece zor bir tekâmül okuludur. Onun için 
orada yaşayan beşeriyet eşref-i mahlûk ile 
ifadelendirilmiştir... Biz böylesine şerefli bir 
mahlûkuz… Ve bütün bu koşulları bu Dünya’ya 
sabitlenmeden önce kabul etmiş varlıklarız... 
Kimse bizi zorla bu zor okulun koşullarına 
sokmamıştır… Şerefli mahlûkluk buradadır… 
Rabbin bünyesinde, daha henüz Dünya’ya 
enkarne olmadan önce bizler bütün bu koşullara 
seve seve onay vermişiz fakat demişiz ki; ‘Ben 
böylesine zor bir okulu, böylesine kandırmaca, 
illüzyon, yanılgı dolu bir okulun içerisinde 
birtakım hizmetlerimi yapacağım ama sen de 
bana en büyük himayeyi, yardımı yapacaksın…’ 
Ve Rab mekanizması da onay vermiştir, onun 
için dünya beşeriyeti en zor okulu yaşarken en 
büyük Rabbani takibi ve himayeyi de birlikte 
almıştır… 

Çok az okulda, Dünya beşeriyeti kadar 
Rabbin elinin üzerinde olduğu tatbikatlar 
yapılmaktadır… Dünya beşeriyeti bu manada 
zorlukların içerisinde daima yardımı, himayeyi ve 
İslam’ın ifadesiyle rahman ve rahimliği tepesinde 
onun için almıştır… Bu, diğer tatbikat sahalarında 
bunun kadar yoğun bir ilgi ile yürümemektedir… 

Rab mekanizması son derece yakın bir 
şekilde beşeriyeti handikapların, girdapların, 
labirentlerin içinden çıkabilmesi için elinden 
geldiğince yardımını birlikte vermiştir onun 
yanında… Onun için dediğiniz doğru, beşeriyet 
bunu aşma imkânını yakalama zorunluluğuna 
sahiptir ama bu, beşeriyet tarafından 
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 yaratılmamıştır... Rabbin bir sunumudur… Bu 

sunum da çok zor bir tekâmül vesilesinin 
beşeriyet tarafından gerçekleştirilmesini temin 
eder ki görüyorsunuz zorluklar da gerçekten 
Dünya insanının içinde bulunduğu hale göre 
kendini bayağı belirgin halde tutuyor… 

Milyonlarca yıldır bu Dünya’ya geliş 
gidişlere rağmen hala beşeriyet savaşmak 
durumunda… Hala öldürüyor, çalıyor… Daha 

Tevrat’ın ‘On Emir’de var olan bir maddeyi dahi 
daha beşeriyet realize edemedi… Çalmayın! 
Çalıyor... Irzına geçmeyin..! Geçiyor… 
Öldürmeyin..! Öldürüyor… Daha henüz Tevrat’ı 
aşmış denemeyecek bir beşeriyet… Fakat 
şükürler olsun bugün gördüğünüz gibi nelerle bir 
araya geliyor, hangi bilgileri paylaşma imkânını 
Rabbin bir nasibi olarak yaşıyoruz el birliğiyle… 
(Devam.Edecek)

 
-------------------------- KENDİNİ BİLME – KENDİNİ TANIMA HAKKINDA (51) -------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Kaçınılmaz bir şekilde, doğduktan sonra 

bize sahte kişilikler oluşturan anne baba başta 
olmak üzere tüm enkarnasyondaşlarımızın 
üzerimizdeki tesirleri bir yandan bizlerin asıl 
kimliğini örterken, bir yandan da deneyim 
alanında deneyim tecrübesi kazandığı için, 
Dünyasal entelektüellik de sağlıyor... Şimdi bu 
hassas terazinin iki kefesini çok uygun şekilde 
ayarlayabilirsek, o zaman ikisi de birbirine 
hizmet eden çok bereketli, çok rahmetli 
değerlerle donanır... 

İşte bu değerler daima sahte kişiliklerin 
beslenmesi lehinde ve asıl kişilik özelliklerimizin 
örtünmesi şeklinde yani kişilik özelliklerinin 
aleyhinde bir tezahürdür... Ve dolayısıyla da 
bizler, böyle kişilik özelliklerinin örtünmesinin 
yönünde sahte kişilik donanımlarıyla ana 
özelliklere bürünürüz… 

Ana özellikler, sahte kişiliklerimizin 
beslenmesinden kaynaklanıyor ve onların 
dominant olarak ortaya çıkması yine sahte 
kişiliklerimizi besliyor… Dolayısıyla ana 
özelliklerin tamamı negatiftir... Ve mademki 
sahte kişiliklerimizin muhatabıdır ana özellikler, 
tamamen korkularımıza dayanır... Çünkü 
korkularımız sahte kişiliklerimizin birebir 
tezahürüdür... Eğer korkularınız varsa, biliniz ki 
çok ciddi seviyede sahte kişilikleriniz de vardır... 
Sahte kişilikler, aslında asıl varlığımızın sahibi 
olmadığı fakat onun asıl sahip olduklarını örten 
ve kendini bize asıl varlığımız gibi lanse eden, 
ikna eden çok tehlikeli unsurlardır… Ve sahte 
kişilikler öylesine varlığımıza kendini kabul ettirir 
ki onların varlığımızdan kopması ihtimali yani 
onlara halel gelme ihtimali bizlerde korkular 
yaratır... Biz sahte kişiliklerimizle öylesine 
özdeşleşiriz ki, öylesine onlarla sahiplenme 
duygularıyla irtibata geçeriz ki, onların bizden 

kopması, bizden ayrılması, onların bizden ayrı 
kalması ihtimali bizlere korkuları yaşatır... Eğer 
korkularımız varsa sahte kişiliklerimiz vardır ve 
onlarla varlığımızı biz istenmeyen bir şekilde 
özdeşleştirmişizdir... Yani öyle ki, o sahte 
kişilikler, sonradan yaftalanan, sonradan 
sahiplendirilmiş olan sahte kişilikler elimizden 
alınırsa, mahvolurum, onlarsız yapamam fikri 
özdeşleşme olarak tarif edilir... Özdeşleşme 
bizim asıl varlığımızın dışındaki objelerle, 
değerlerle, fikirlerle kendi varlığımızı bir görme 
halidir... 

Eğer bizler bizim dışımızdaki bir varlığı 
kendi varlığımızla özdeş görüyorsak, kendi 
varlığımızın dışındaki bir duyguyu, bir değeri 
kendi varlığımızla özdeş görüyorsak, bir fikri 
özdeş görüyorsak, bir inancı özdeş görüyorsak 
işte o bizim özdeşleştiğimiz şeyler bizde korkuyu 
meydana getirir... Çünkü varlığımızın 
yaradılıştan dolayı kendisiyle bir gördüğü 
herhangi bir değerden ayrı düşme ihtimali onda 
korkuyu tezahür ettirir... Dolayısıyla konumuz 
olan ana özelliklerin hepsi korkuya dayalıdır... 
Korkularımızdan dolayı kullandığımız kişilik 
özellikleridir ve korkularımızın kaybettirdiği 
enerjiyi yeniden geri almayı hedefler... 

Entelektüellik tamamen dünyasal 
entelektüelliktir, dünyaya ait bir kültür, bilgelik 
entelektüellikse, entelektüellikle asıl varlığın 
kendi kişiliğini açığa çıkartması tamamen 
opozittir... Entelektüellik asıl kimlik özelliklerini 
kat be kat örten değerler sunar varlığa... Her 
entelektüellik vasfı ve değeri bizlerde bir sahte 
kişilik oluşmasının sebebidir... Onun içindir ki 
dünyasal kültür, varlığın asıl öz vasfının yok 
olmasına sebebiyet verir... Çünkü niye? 
Entelektüellik, dünyasal manada söylüyorum, 
bizde bir şey olmayı temin eder... Eğer siz bir 
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 şeyseniz özden uzaksınız... Çünkü öz 

varlığımız, hiçbir şeyliğe temayüllü bir yapıdır... 
Bizlerin bir şey olması hiçbir şey olmaya 
engeldir... Her bir şey olma, diğer şeylerden ayrı 
olmayı gerektirir... Dolayısıyla bir şey olmak 
parçalanmışlık, birlikten uzaklaşmışlık manası 
taşır... Şimdi diyeceksiniz ki ‘Peki entelektüel 
olmak yani Dünya bilgisine sahip olmak yani bir 
şey olmak kötü bir şey mi?’ Hayır... 

Dünya tatbikat sahasındaki 
tatbikatlarımızı da asıl kimliklerimiz çerçevesinde 
çok randımanlı, becerikli bir şekilde yapabilmek 
için dünyanın bilgisine de sahip olmamız 
gerekir... Dünya bilgisine sahip olmayan bu sefer 
Dünya tatbikat sahasında randımanlı tatbikat 
ortamlarının başarısını elde edemez... Şimdi 
çelişkiye bakınız... Onun için kendini bilme 
çalışması o kadar basit değildir... O zaman 
hepimiz dağa çıkalım, kültürden uzak kalalım, 
entelektüelliğimizi bir kenara koyalım, kırsal 
alanda Allah ne verdiyse yiyelim… Tabii ki öyle 
değil... O da yine tatbikatların randımanını 
düşürücü açıdan hiç de tavsiye edilen bir durum 
değildir... Dağ evliyaları olmak maharet 
değildir... O çok kolay bir iştir... Önemli olan 
tatbikat sahasının en verimli ortamlarında o 
sahanın tüm bilgisine sahip olarak fakat özünün 
bütünselliğini temin ederek yani oralarda 
öylesine bir şey olmak ki her şey olduğunun o 
aşkın niteliğini yitirmeden bir şey olmak... 
Bilmem anlatabiliyor muyum..? Öylesine bir 
karmaşa bu hadise... Dolayısıyla bu dengeyi 
kurabilmek işte gerçekten Buda’nın ve diğer tüm 
inisiyasyonların veya inisiyelerin tavsiye ettiği 
denge meselesidir... Yani Yukarı ile aşağının 
dengesi bu manadadır... 

Ben enkarne olacağım bir alana ve o 
alan içerisindeki tatbikatlarla bireysel ve 
bütünsel tekâmüle hizmet edeceğim ama o 
alanın bilgisinden kaçınacağım, kendimi yoksun 
kılacağım...’ Niye geldin ki oraya sen..? O 
zaman kalsaydın orada... Önemli olan, enkarne 
olduğumuz alanın bilgisiyle tatbikat yapmaktır… 
Varlık tarifinde irade vardır, iktidar vardır... Ne 
diyordu..? Girdiği ortamların bilgisine sahip 
olacak, oraya elastikiyet ve uyumuyla iyice 
tezahür edecek, yayılacak ve ortamın bilgisiyle o 
ortamın içerisinde tatbikatlarını yapacak, 
iradesiyle, iktidarıyla, şuuruyla… Varlık tarifi 
budur... 

Şimdi ben Dünya’ya geldim ve Dünya 
bilgisinden kaçınıyorum... Ne o..? “Entelektüel 
olmak efendim benim öz kimliğimi 
kaybettiriyor”... O zaman sen o öz kimliğini 
nerede kullanacaksın..? Niçin o kimlikler sana 
hem vazife olarak baştan, ondan sonra da her 
enkarnasyonda değiştirilerek veriliyor..? Aslında 
sen alıyorsun daha doğrusu... Niçin alıyorsun..? 
Bu girift Dünya tatbikat sahasının, bu bereketli 
ortamında kullanmak için... O ortamın bilgisine 
sahip değilsen, sen tatbikat yapamazsın ki… 
Hadi bakalım gelin çıkın işin içinden... Onun için 
yapacağımız şu; Dünya’dan kopmadan, ayrı 
düşmeden fakat ruhun bilgisiyle Dünya’da 
tatbikat yapmak... İşte zorluk da, maharet de 
burada... İşte öyle gelişigüzel üç beş lafla insan-ı 
kâmil olunmayacağı ortada... 

Erdemlilikmiş, nefsaniyetmiş, egoymuş 
bunların ne kadar çetin meseleler olduğunu fark 
etmeyen bir insan, bunları hemen halledeceğini 
zanneden insandır ki, en büyük yanılgı 
buradadır... Yani tüyüne dokunulduğu anda 
onun kendisinin bile tespit edemediği canavarlar 
böyle içinden fışkırıveriyorlar... Yani, bir çomağın 
o varlığın içine sokulup da derinlerinin kazındığı 
bir çalışma olmadığı sürece kendini bilme 
tamamen lafta kalan hatta hatta mutat hayat 
içerisindeki insanlardan daha fazla ego, kişilik 
bozukluğu getiren hususlardır... İşte bu akşamki 
ana özellikler mevzuu, kişilik özellikleri içinde 
son derece marazi bir durumdur ve en çok da 
kendini en çok bilebilecek olanların yani en çok 
da bizim gibi spiritüel yönde diğer insanlardan 
daha ileri olduğunu zannedenlerin düştüğü 
tuzaklardır... 

İşte bakınız ifade ekseni daha doğrusu 
ifade ana özellikleri… Bunların hepsi katiyetle 
enkarnasyonla getirilmeyen, tamamen sahte 
kişilikler sonucu Dünya’ya enkarne olduktan 
sonra giyinilen marazi kişilik özellikleridir... Şimdi 
hep birlikte bunların üzerinde konuşalım... 

Bakınız, ifade vazifedarlarının en çok 
kolaylık temin ettiği için kullandığı fakat her 
vazife varlığının, her hedefte olan, her tutum 
özelliğinde olan varlıkların kullandığı ana 
özelliklerdir bunlar... Ama daha çok bunlar ifade 
ekseninin vazifedarlarıdır... Neydi? Sanatçı ve 
Bilge... Onlar resim yapıyorlar, yazı yazıyorlar, 
mekânlar oluşturuyorlar ve ifade ediyorlar 
kendilerini... Bilgeler de sözsel olarak anlatımlar 
yapıyorlar... Eğlendirerek, coşturarak, göbek 
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 attırarak bilgi sunuyorlar... İşte ifade ekseninin 

sanatçısı ve Bilgesi daha çok bu ana özellikleri 
kullanıyor fakat tüm vazifedarlar da kullanabilir... 

Bakınız sanatçı vazifesinde olan bir 
varlığın daha çok kullandığı, “Kendini yıkma” gibi 
bir ana özellik var... Hayat içerisinde hepimizin 
kullandığı ve çevremizde de kullananlara çok 
rastladığımız bir özelliktir “kendini yıkma...” Bu 
negatif olan ana özellik, varlığın 
enkarnasyondan sonra edindiği bir durumdur 
yani öğrenilendir... Dünyaya geldikten sonra 
bunu kullanmayı öğrenir, çevresi öğretir ona... 
Çoğunlukla deneyim bereketi az olduğu fakat 
kişilik özelliğinin dominant olduğu kırsal alanda 
bunları kullanan azdır... 

Buna ikiz olan açgözlülük özelliği var… 
Kendini yıkma ve açgözlülük adı altında bir ana 
özellik bu... Genel halk, kendini yıkma özellikleri 
taşıyor... Duygu merkezlidir… Bu çok önemli... 
Bundan önceki kişilik özelliklerindeki tutum her 
an değiştirilebilir… Yani davranış biçimimi, 
hedefimi, vazifemi tespit etmek için ben 
tutumumu her an değiştirebilirim... Stoik, septik 
olabilirim, realist olabilirim gibi... Dolayısıyla 
tutum, tamamen akıl merkezimizin kullandığı bir 
kişilik özelliğidir... 

Yani orada varlık düşünür ‘ya ben bu 
hedefi yakalamak için nasıl bir tutumla 
yaklaşmalıyım..? Buraya ben septik 
yaklaşayım... Çünkü ben spiritüel bir tutumu 
kendime edinmişim, burada ben araştırmacı 
olmalıyım, araştırmak için septiğin pozitifi 
araştırmacıyı seçmeliyim’ gibi akıl merkezini 
kullanarak, düşünerek tutumu değiştirebilirsiniz... 
Tutum, akıl merkezinin kullandığı kişilik 
özelliğidir... Davranış biçimi daha çok hareket 
merkezimizin kullandığı kişilik özelliği olacak 
ama daha gelmedik ona...  

Ana özellik tamamen duygu merkezinin 
hatta negatifi olan duygusallık halinin kullandığı 
ana özelliktir... Duygu merkezlilik bu merkezin 
hareket bölümüne yakalanmışlık halidir... Duygu 
merkezinin hareket bölümüne... Kendini yıkma... 
Çevremizde çok gördüğümüz hatta zaman 
zaman hepimizin de kaydığı bir haldir... 

Pozitifi, sözüm ona fedakârlıktır... 
Negatifi ise, intihar eğilimi şeklinde tezahür eder 
ki, varlık için zaten oldukça geri dönülmez bir 
haldir... Hayatın yaşamaya değmediği inancı 
vardır… Kendine duygusal veya fiziksel zarar 

verme güdüsü ve eylemi… Bunun negatifi genel 
nüfusun %10’nu kapsar... Olumlusu daha değerli 
bir şey uğruna başka bir değerli şeyden 
vazgeçme fedakârlığı... 

Özverili hizmet... Neydi o..? Hangi 
hedefte vardı..? Kendini adama... Asıl fedakârlık 
oydu... Orada bilinçlilik, maksat ve irade 
tamamen çok yüksek seviyeli bir mana 
taşıyordu... Burada öyle değil... Burada öylesine 
bir hal ki, seçeceği daha değerli bir şeye karşı 
diğer bir değeri heba etmek... Fedakârlık kisvesi 
altında tamamen kendini kurban görme gibi yani 
kendini yıkma şeklinde sözüm ona fedakârlık 
yapıyor... 

Mesela ne gibi..? Genelde enerjiye 
ihtiyacı olan büyüklerimizde bunu görürüz... Bir 
hafta sonu siz genç olmanın avantajıyla bir yere 
gezmeye gideceksiniz, çocuğunuzu annenize 
bırakıyorsunuz... Anneniz gayet boynu eğik bir 
şekilde “ne yapalım getirin bari... Cumartesi 
akşamımı da onun altını temizleyerek 
geçireyim…” gibi böyle sizin enerjinizi tamamen 
emme ve kendini yıkma amaçlı fedakârlık 
kisvesi altında pozitifmiş gibi, sizin bir 
müşkülünüzü hallediyormuş gibi… Ama lafı öyle 
bir oturtur ki, kendini yıkma kisvesi altında sizin 
enerjinizi emer... Bu bir enerji emme prosesidir, 
varlıklar bunu kullanırlar... 

Böyle bir varlık, ana kanala yani sevgi 
kanalına yeteri kadar bağlanmamış ve o gün de 
enerjisini başkalarına kaptırmış bir varlıktır... 
Eğer o varlık gerçekten koşulsuz kabullenme, 
sevgi hedefinde olan bir varlık olsa ne olursa 
olsun, koşullar ne kadar zor olursa olsun size hiç 
belli etmeden hatta sizin hissetmeyeceğiniz bir 
tarzda o çocuğu hemen kabul eder ve hiç de 
size karşı kendini yıkma ana özelliğini kullanarak 
enerjinizden faydalanmaya çalışmaz... Çünkü 
onun zaten o enerjiye ihtiyacı yoktur... Sevgi 
doludur, hedefi kabullenmedir, kabullenmenin de 
tamamen pozitifindedir yani koşulsuz 
sevgidedir… Enerjisi son derece yüklüdür hatta 
size enerji bile verir... “Tabii bakacağım, ben 
onun anneannesiyim, halasıyım vs.” der… Sizi 
enerjilendirir… Siz de güzel güzel gider, yer, 
içer, göbek atarsınız... 

Ama aksi takdirde bir enerjiye ihtiyacı 
olduğunda kendini yıkma ana özelliğini kullanır 
ve kalkar size “eh ne yapayım..? Bana da bu 
düşüyor vs.” laflar eder, sizi de mahveder... 
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 Buradaki fedakârlığı sakın özverili hizmetle 

karıştırmayın... Buradaki fedakârlık da negatif... 
Nasıl fedakârlık..? Daha önemli olana daha 
önemsiz olanı feda ediyormuş görüntüsü altında 
bir zavallılık haline düşmek... 

Derhal varlığın olumlu gibi görünse de bu 
ana özellikten kendini kurtarması kaçınılmaz 
şarttır... Bu ana özelliğin en büyük özelliği, 
bunlardan kurtulunmadığı sürece asıl hedef, 
tutum ve diğer kişilik özelliklerimizi tespit 
etmemiz mümkün değildir... Demek ki, ‘Efendim 
ben vazifemi, tutumumu, hedefimi, davranış 
biçimimi nasıl bileceğim..?’ dediğinizde dikkat 
ederseniz benim cevaplarım hep geçiştirme 
tarzında oldu... Çünkü niye..? Ana özelliğinizi 

tespit edip ondan kurtulmadığınız sürece onları 
tespit etmeniz mümkün değildir... Çünkü bunun 
en büyük görevi sizin onları tespit etmenizde 
çeldirici oluşudur... Korkulara ve enerji ihtiyacına 
karşılık gelir ki orada kullanılır... Olumsuzu 
kendini baltalama, intihar eğilimi, mazoşist 
haldir... Bunu şöyle kabul edin, intihar eylemi 
olmasa da o bahsettiğim manada fedakârlık çok 
uzun sürede intiharı etmektir ki. negatifi bir anda 
intihar etmek olur... Yani kendini yıkma, mutlaka 
varlığın kendi intiharını ya uzun sürede yapmak 
ya da bir anda yapmak şeklinde bir tercihtir... 
Yani bu anî olarak veya ömre yayılı bir sürede 
kendini yavaş yavaş yıkma diye tabir 
edilir...(Devam edecek) 

 
 

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

                       
 VI. ÇAKRA    

• AJNA ÇAKRA  
• KAŞ ÇAKRA  
• ÜÇÜNCÜ GÖZ ÇAKRA  
• BİLGELİK GÖZÜ ÇAKRA  
• İÇ GÖZ, YÖNETİCİ ÇAKRA  

 

  

İki kaşımızın tam ortasında bulunur, rengi 
lacivert, sarı veya menekşe morudur. Gerçek 
rengi berrak çivit mavi; sezgi ve holistik 

düşünce, birliği hissediş. Sarı; akılcı ve 
entelektüel düşünce ön plana geçiyor. Menekşe; 
duyular dışı algılamaların yüksek olduğunu ifade 
ediyor. 

İlgili duyusu; tüm duyular ve duyular dışı 
algılama. 

İlgili bölgeleri; yüz, sinüs, burun, gözler, 
merkezi sinir sistemi, beyincik, bütün vücuda 
dağılan sinirlerin başlangıç noktası. 

İlgili salgı bezi; hipofiz salgı bezi, trioid, timüs, 
adrenalin. Bütün bezlerin düzgün çalışması bu 
çakraya bağlıdır aynı bir orkestra şefi gibi.  

Sembolü; her püskülde ikişer yaprak olmak 
şeklinde 96 yapraklı lotus. 

Temel ilkesi; oluş bilgisini bu çakra ile alıyoruz, 
Yaradılış bilgisi. Ayrıca entelektüel kapasite, 
hafıza, yüksek zihinsel kapasite, güç, irade, 
bütün bunların merkezidir. Fiziki olarak da 
Merkezi Sinir sistemi idare bölgesidir. 

Çarka açık ise; böyle insan çok az. Gelişimini 
tamamen tamamlamış olsa bile, bu durumdaki 
insanlar entelektüel, felsefi çalışmalar yaparlar 
ve meraklı olurlar. 

Dengedeyse; dünyayı yeni bir algılayış ile gözle 
görmeye başlar. Sürekli bir farkındalık hali içinde 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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 oluyor. Maddi dünyayı saydam görmeye, 

illüzyonu alt etmeye başlar.  Enerjileri algılar ve 
kontrol etmeye başlar.  

Dengesiz ise; zihinsel olan ortaya çıkıyor, 
düşünce ön planda. Zanlar, taramalar, geçmiş 
ve gelecek, kategorize etme, kalıplara 
yerleştirme, her şeyi eleştirmeye çalışma, tam 
bir dünya adamı. Entelektüel yan oluştuğu için 
ego ve kibir de oluşuyor. Tamamen bilimsel, 
ispat ve gerçekliğe inanmış insanlar. İnsanları 
bilgileri ile etkilemeye çalışırlar, aşırı efor sarf 
ederler. Lüzumsuz bilgileri depolar, şaşırtmaya 
özen gösterir. Bu insanların mide, kalp ve alın 
çakrası da dengesizdir.  

Bazı insanlarda entelektüellikten dolayı 6. çakra 
açılabilir ama soyutlanmaya gider. İlişki ve irtibat 
kuramayan insan olurlar, yalnızlık duygusu 
vardır. Bazı insanların da 6. çakrası açık olabilir 
ama yanlış enerjilerle çalışıyorlar ise negatifi çok 
ağır bir şekilde tezahür ettirirler. Dış dünya ile 
bağlarını koparırlar ve o tarz insanlar ile beraber 
olurlar, kalp çakraları kapalıdır. Bir süre sonra 
kendileri ile olan bağlarını da koparırlar.  

Yetersiz çalışıyorsa; Gündelik hayatı gerçek 
zanneder. Süptil konuşmaları gereksiz bulurlar. 
Ruhsal gerçekleri bir hayal ürünü kabul ederler. 
Unutkan olurlar, bir süre sonra karmaşıklığa 
düşerler, depresyona girerler. 

Çok çalışırsa; bu da problem, uyumlu 
çalışmasını sağlamak lazım.  

TEMİZLEMEK İÇİN 

Nasıl dengelenir; yıldızlı gökyüzünü seyretmek 
lazım.  

MANTRASI;   KSHAM  (KŞAM) 

RENK TERAPİSİ; Saydam lacivert. 

SES TERAPİSİ; İ sesi La tonundan.  Klasik 
müzik Bach. Doğu ve batı müziği.  

TAŞ TERAPİSİ; Lacivert Lapis Lazuli, Zafir, 

Lacivert Sodalit.  

AROMA TERAPİ; Nane, 3. göz küresindeki 
bütün kapalılıkları açıyor. Yasemin yağı kalp 
çakra ile VI. Çakrayı birleştiriyor.  

 ARAGONİT KURSU 01 ve 29 Mart 2008 

Aragonit kursumuz büyük bir hızla devam 
etmekte. Yoğun ilgiyle karşılaştığımız bu taşın 
mucizeleri her geçen gün daha da artmakta. 
Uyumlanan arkadaşlarımızın sayısı 300’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… Aragonit kursunun ilki 16. 
Nisan’da yapılacak hemen kayıt yaptırmayı 
unutmayın. Herkesi bekliyoruz.   

 
 QUAN YİN ÜST DÜZEY UYUMLAMASI 
22 Mart 2008 

Bu seminerde Quan Yin’in çok farklı bir yönü ile 
tanıştı arkadaşlarımız. Daha da derinleşen 
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. Bu 
sezon sonuncusunu yaptığımız bu çalışmaya 
eğer katılmak isterseniz önce Magnified Healing 
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 tekniğine uyumlanmanız gerekiyor. Üst Düzeye 

uyumlanmak için kış sezonunu beklemenize de 
gerek yok çünkü Reiki Huzur Vadisi’nde de bu 
tekniğe uyumlanabilirsiniz…                                

 REİKİ III İLERİ SEVİYE KURSU  
19 ve 26 Mart 2008 
İki ayrı tarihte yapılan bu eğitim çalışmamız Sn. 
Sevgi ERSOY rehberliğinde yapıldı. 22 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.  

 REİKİ I KURSU 02 Mart 2008 
Bu kurs tamamen Reiki I seviyesine çok önce 
uyulmanmış ama bir türlü kendini verememiş ve 
hatta kullanmayan arkadaşlarımız için yapıldı ve 
herkese açık bir çalışmaydı. Yani enerjisini 
tekrar aktive etmek ve üzerine yeni bilgileri 
eklemek isteyen bütün Reiki I öğrencileri o gün 
vakfımızdaydılar…   

 MUCİZELER KURSU – CUMARTESİ 
KURSU 08 Mart 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 
16 ve 19 Mart 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. 19. 
Mart’ta ise Üst Düzey 3 yapıldı… Bu çalışmada 
ise başka mineraller de devreye girdiler. Böylece 
Aragonit taşının diğer mineraller ile kombine 
çalışması yapıldı… 

 

 GRİD KURULUMU 30 Mart 2008 
Reiki III. Seviyede uygulanan bu teknik bu 
aşamanın zorunlu bir çalışmasıdır. Hele hele 
öğretmen olmak istiyorsanız muhakkak bu 
aşamaya katılmış olmanız gerekiyor. Sekiz tek 
uçlu kristal ve prizmadan oluşan bu teknik size 
özel bir enerji santrali haline geliyor ve sizin 
titreşimlerinizi yükseltmenize yardım ediyor. Her 
gün yapılması gereken bir de meditasyonu var. 
Yani 24 saatte bir bu taşların aktive edilmesi 
gerekiyor…   

 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 Mart 2008 

Bu ay Reiki ailemize 17 arkadaşımız katıldılar. 

 REİKİ II. DERECE İNİSİYASYONLARI 
15 Mart 2008  

Bu ay Reiki II. derece inisiyasyonu alan 
arkadaşlarımız 11 kişi. 

 QUAN YİN ÜST DÜZEY İNİSİYASYONU 
22 Mart 2008 

Bu ay Magnified Healing inisiyasyonunu alan 
arkadaşlarımızın sayısı 6 kişi. Bu şifa tekniğini 
aldıkları için kendilerini tebrik ediyoruz… 

 

 ARAGONİT UYUMLAMASI 
01 ve 29 Mart 2008 

Bu ay 86 arkadaşımız kendilerini ve hayatlarını 
Aragonit taşının şifasına açtılar.  

 ARAGONİT ÜSTDÜZEY UYUMLAMASI 
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 16 ve 19 Mart 2008 

Bu ay Aragonit taşının üst düzey kullanımını 
öğrenen arkadaşlarımızın sayısı 45 kişi.  

       
 

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

görebilirsiniz. 
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