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------------------------------------------ SEVGİLİ OKUYUCU DOSTLARIM ------------------------------------- 
 

Değerli Enkarnasyondaşlarım..! 

Adıyla, şanıyla ünlü 2006 yılına da girdik… Tüm 
yaşanacak olanların, dünya beşerine Kıyam’lar 
getirmesini diliyorum… 

Bu ayki paylaşımım; modern psikolojinin de ilgi 
alanına giren, hayata anlam ve derinlik 
kazandıran ezoterik / gizemli bilgilerden 
oluşuyor... 

Hayatımızda şans dediğimiz bazı olayların, en 
isabetli zamanda meydana geldiklerine, doğru 
bireyleri karşımıza çıkardığına, birdenbire 
hayatımıza yeni ve önemli bir mânâ 
kazandırdığına tanık oluruz... 

Hayatın, aslında, bireysel ve büyüleyici ruhsal 
gelişmelerden oluştuğunu biliyoruz... Ruhsal 
gelişimi meydana getiren olayları bütünüyle 
kavrayabilirsek ve soyut dediğimiz fakat aslında 
doğru bir şekilde algılandığında somut ve objektif 
olan gelişmeyi nasıl kullanacağımızı 
öğrendiğimizde, dünya insanı, topluca, yeni bir 
anlayış ve bu anlayışın meydana getireceği yeni 
bir hayata, yeni bir çağa, mutlulukla geçiş 
yapacaktır... 

Bireyin yaşamını değiştiren gizemli olayları 
algılaması çok önemlidir... Değişimi oluşturacak 
olan bilgi, her zaman, önce şiddetli huzursuzluk 
duygusuyla ortaya çıkar... 

İlişkilerimizde, her nasılsa, farklı hisler uyandıran, 
daha yoğun huzur duygusu veren dakikalar 
olduğunu hepimiz deneyimleriz... Fakat bizler, bu 
deneyimin ne olduğunu anlayamazsak ve onu 
sonuna kadar nasıl sürdüreceğimizi bilemezsek 
eğer, sona erdiğinde, tatminsizlik, huzursuzluk 
hissederiz... Ve hayat yine bize sıradan 
görünür... 

Hepimiz, ilişkilerimizde daha fazla doyum ararız... 
Ve aradığımız doyuma (ki bu huzur 
duygusudur...) ulaşamamaya tahammül 
edemeyiz... 

Bu huzursuz arayışın içinde, “önce ben” tutumu, 
huzursuzluğun nedenini meydana getirmektedir... 
“Önce Ben” tutumu, ilişkilerimizde, “talepçi” bir 
davranış sergilememizi gerektirir... Ki; bu da, her 
iki tarafın da talepçi / isteyen olması demektir... 
Doğaldır ki, buradaki ilişki, artık, bir çekiştirme, 
bir savaştır... Ve sevgiden söz etmek 
imkânsızdır... Çünkü taraflardan her biri, diğerinin 
kendi dünyasında yaşamasını ve her zaman 
birinden birinin seçtiği aktivitelere katılmasını 
isterse, kişilik bazında bir savaşın oluşması 
kaçınılmazdır... 

Bu, kontrolü ele geçirme, karşı tarafın enerjisini 
ele geçirme, karşı tarafın enerjisini kullanma 
savaşı yüzünden, uzun süre aynı insanla birlikte 
olmak hemen hemen imkânsızlaşır... Ve bireyleri, 
daha doyum / huzur verici deneyimler aramaya 
sevk eder... Birey olarak insanın ve dolayısıyla 
toplumun hastalıklarının çoğunun kökeninde bu 
huzursuzluk ve arayış yatar... 

Ancak, bu insanlık sorunu geçicidir... Sonunda, 
gerçekten neyi aradığımızın bilincine mutlaka 
varacağımızı da ifade etmemiz gerekir... 

Bir başka doyurucu / huzur verici deneyim 
gerçekten nedir..? Onu tamamen kavradığımız 
zaman, önemli bir bilgiye ulaşırız... 

İşte bunun için; “Hayatımızdaki rastlantıların 
bilincine varmamız gerekmektedir...” 
Peki bu mekanizma nasıl işliyor..? Önce, 
hayatımızda, yapmak istediğimiz, 
gerçekleştirmek istediğimiz şeylerle ilgili içimize 
bir şey doğar veya bir önsezi hissederiz... 

Hayatımıza bir yol vermek istersek eğer, bunun 
nasıl olacağını merak ederiz ve sonra, bunu 
hemen aklımızdan çıkarıp, dikkatimizi başka bir 
alana yönelttiğimiz anda, birdenbire birisiyle 
karşılaşmamız veya okuduğumuz bir şey ya da 
gittiğimiz bir yerde, aklımızdan geçirdiklerimizi 
yakalamamız, bizim, gerçekleştirmek istediğimiz 
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 olgu hakkında takip edeceğimiz yolu işaret eder 

ve bunu, rastlantı olarak ifade ederiz... 

Sanki hayatımız açıklanamayan bir güç 
tarafından yönlendiriliyormuş gibi, onları 
yazgımız / kaderimiz olarak kabul ediyoruz... 

Deneyimlerimizin bu türden bir farkındalıkla 
yaşanması, bizlere esrarengiz hisler ve 
heyecanlar aşılar ve sonuçta, kendimizi daha 
hayat dolu ve huzurlu hissederiz... 

Her gün, biraz daha bu esrarengiz hareketlerin 
gerçekliğine, bir anlam taşıdıklarına, gündelik 
hayatın altında onu yönlendiren başka faktörler 
olduğuna iman etmeliyiz... Bu algılama, çok 
önemli bir bilinci oluşturmaktadır... 

Bu bilinç veya bilgi; bireyin, yaşamını 
değiştiren gizemli olayları algılamasıdır, bu 
sayede de, başka bir oluşumun harekete 
geçmesini hissetmesidir... 
Henüz onları anlamadığımız, farkında 
olmadığımız halde, bu esrarengiz rastlantılar 
başımızdan geçiyor... Ve onların gerçek 

olduklarını biliyoruz... Onları sezinliyoruz… 
Sahnenin arkasındaki diğer oluşumları 
öğrenmeliyiz... 

Bu bilinç halinin, çok sayıda bireyin aynı anda 
algılamasından dolayı, dünyada ruhsal anlamda 
bir dönüşüm meydana getirebileceğini 
söyleyebiliriz... Ve rastlantı dediğimiz şeylerin 
altında, aslında rastlantı olmadığı, rastlantıların 
oluşumunda iradenin rolünün bulunduğu 
gösterilebilir, ki bundan, ezoterik bilgilerde, 
tezahür kanunları diye bahsedilir... 

Rastlantılar düzenli meydana gelir ama, bunları 
fark etmek için olayların dikkatle izlenmesi 
gerekir... Herhangi bir dalgınlık ise, ipin ucunu 
kaçırtır... 
Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; Hedefimizin 
Vazife olabilmesi dualarımla… 
Kaynak: 9 Kehanet / James Redfield 

Vakıf Başkanı 
Nurettin ERSOY 

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

 
 Kıyam etmek; Hakikat’in; bir yol olduğunun; 

her varılan Hakikat’in, bir sonrakinden önceki 
Hakikat olduğunun; Hakikat’in; ilerideki 
Hakikati görebilmek olduğunun; marifet’in, 
onu görebilmek, sezebilmek, hissedebilmek, 
bize görüneni değil, görebildiğimizi görmek, 
görebilmek olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:009) 

******************* 
 Kıyam etmek; Yaşam’ın; bir hakikat; 

Ölüm’ün, görünen en büyük hakikat; 
Doğum’un, onun kadar büyük hakikat 
olduğunun; iki gerçek hakikat’in; Doğum ve 
Ölüm olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:009) 

******************* 
 Kıyam etmek; Doğum’dan, Ölüm’ü 

görebilmenin; doğum ile ölüm arasındaki 
hakikatleri aşıp, en son hakikat, ölümü 
önceden görebilmenin; aradaki hakikatlerin; 
atlama taşları olduğunun bilincine 
varmaktır...(MYP/C:009) 

******************* 

 Kıyam etmek; her hakikat’in; bir sonrakinden 
daha az, daha az hakikat olduğunun; bir 
sonrakinin; bir öncekinden daha hakikat 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:009) 

******************* 
 Kıyam etmek; nihai hakikat’in, Ölüm 

olduğunun; Doğum’un ve Ölüm’ün, ikisinin 
aynı olduğunun; tek hakikatin, Dünya’daki tek 
hakikatin, Doğum ve Ölüm olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:009) 

******************* 
 Kıyam etmek; Gerilim’in, her zaman mevcut 

olduğunun; germe, gerilme dozunun ayarlı ve 
hiçbir zaman kopma noktası oluşmayacak 
şekilde olduğunun; amacın, koparmak değil, 
amacın, tam gerilmeyi sağlamak olduğunun; 
Gerilmenin, ihtiyaç; Gerilmenin, ihtiyacımız 
olduğunun; iyice, kopacak gibi, iyice 
olduğunun; elastikiyeti, ancak böyle 
sağlamanın mümkün olduğunun; Gerilmeden, 
elastikiyetin son noktasını bilmemize imkân 
olmadığının bilincine varmaktır…(MYP/C:010) 

******************* 
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------------------------SEBEP-SONUÇ YASASI / KADER-KARMA HAKKINDA (13)--------------------- 
 

Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

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... Bunların faydası nedir..? Niçin 
biz böylesine bir yukarıdan, bir aşağıdan çekişe maruz 
bırakılarak nereye götürülmek isteniyoruz... Aslında 
tekamül dediğimiz ve sonsuzluğa hizmet eden bu tesir 
mekanizmaları, bizde gelişimi temin etmek için bir 
tatbikat yapmaktadırlar... Yani bütün bu yukarıya 
vakumlanma veya aşağıya cezp olma mekanizmaları, 
bize daima gerilim ortamları yaratırken, gelişmemize 
de sebep olmaktadır... 

Demek ki, etki ve tepki yasası, aslında bizleri 
geliştirmek üzere var olan ve yaradılışın tüm 
noktalarında geçerli olan bir mekanizmadır... Yani 
bizler, Yaradan vasfının üst noktalarına doğru da 
çıksak, orada dahi bir üst seviye, (kesafet ) bizi daima 
pozitif yönde etkileyecek, bir alt seviye de negatif 
vasfıyla bizi yine aşağıdan etkileyecektir... Yani 
varoluşun sonsuz olan yapısı içerisinde hiçbir nokta 
yoktur ki, bu mekanizmaya tabi olmasın... Bu çok 
önemli bir bilgidir... Yani bizler, etki ve tepki 
mekanizmasının yani etkilenme ve bu etkiye tepki 
verme mekanizmasının (aksiyon ve reaksiyon 
mekanizması) dışında olamayız... Veyahut da bizim, 
etkileme ve etkilenme mekanizmasının dışında 
bulunacağımız hiçbir nokta yoktur... Yaradılışın her 
noktasında geçerlidir bu bilgiler... Ve bu 
mekanizmanın işleyiş maksadı, bizlere, yataydan ve 
düşeyden tesirler ulaştırarak, birtakım gerilimler 
yaratmak, bu gerilimler sayesinde de gelişimimizi 
temin etmektir... Maksadı tamamen budur... 

Her aldığımız tesir yani her aldığımız etki, bizde bir 
sebep oluşturur; yani o etki bizim bir sebebimizi 
oluşturarak, ona verdiğimiz tepki de bir sonucu 
meydana getirerek sebep-sonuç mekanizmasını 

devreye sokar... Şimdi bizler, her ürettiğimiz etki ile bir 
sebebi oluştururuz... Bu etki, hemen yanı başımızdaki 
bir varlık yapısında bir tepki oluşturarak, o sebebe ait 
bir sonuç meydana getirir... İşte böylece sebep–sonuç 
zinciri dediğimiz sebep ve sonuç mekanizmasını 
devreye sokmuş oluruz... 

Aslında bizler, düşeyden veya yataydan gelen 
tesirlere bu terminoloji içerisinde eprövler diyoruz... 
Mekanizmalarda genelde bu tür bilgi, hadiseler, 
olaylar olarak algılanır, anlatılır... 

Eprövler... Aslında her olay, her hadise, bir tesir 
odağından bize gelen bir tesiri ifade eder... Her olay, 
her hadise, her yaşanan fenomen, bir tesir yüklü olup, 
bize bir tesirin ulaşmasına sebep olan bir operasyon 
olduğu için, biz eprövü, olay, hadisenin ötesine 
geçirip, tesirle varlığın muhatap olduğu her noktaya 
epröv diyoruz... Deneyim manasındadır… 

Epröv, bir deneyimdir, demek ki, tesirler varlıktan 
varlığa etkileşim oluştururken bir tecrübe alanı, fırsatı 
yaratmaktadır... Dolayısıyla bizler, düşeyden gelen 
tesirlere ve yataydan gelen tesirlere maruz kalırken 
yani bir üst  kesafetten veya bir alt kesafetten gelen 
tesirlere maruz kalırken, aslında biz, eprövle muhatap 
olmuş oluyoruz... Eprövle yani gelişime davetiye 
çıkaran bir hadiseye maruz kalmış oluyoruz... 

Düşey tesirler de aslında birer eprövdür... Ama bunun 
düşey olmasının sebebi, önce varlığa bir tesirin ince 
bazda gelmesi, ancak varlık bu ince bazda gelen 
tesire duyarsız kalıyorsa, aynı tesir kendisini 
kabalaştırarak yataydan gelen daha kaba bazda bir 
tesire dönüşmesi şeklidir bu... Şimdi bakınız, dünyayı 
az önce aldık burada bir yaradılış formu olarak şimdi 
bir varlığı ele alacağız... Şimdi şöyle düşünün, burada 
bir varlık var, bir insan formu düşünün... Bu insan 
formu az önceki sonsuzdan gelen etki ile meseleye 
bakacak olursak, bu insan bir düşeyden gelen 
tesirlere maruzdur... Bu tesirler bu varlığın üst 
kesafetlerden aldığı tesirlerdir ve bu tesirler genelde 
ince vibrasyona sahip tesirlerdir... Ve bu tesirler her 
varlığa nasiplendirilmiş, yani o varlığın dünya 
üzerindeki bazı ihtiyaçlarını temin edici maksat güden 
tesirlerdir...Ve varlığa bu tesirler, sezgiler tarzında; 
varlığa bu tesirler, ince bazlı ilhamlar tarzında; içe 
doğuşlar tarzında, rüyalar tarzında gelen çok önemli 
ve o varlığa yardım maksadı güden tesirlerdir... Ve bu 
tesirler, eğer varlık, bu tesirlere karşı duyarsız 
kalıyorsa yani bu tesirleri algılamada kusur 
içerisindeyse, dünyanın daha kaba seviyeli tesirlerine 
(yataydan gelen) daha konsantre olmuşsa, maddenin 
güdümüne kendini kaptırmışsa, aynı tesir varlığa 
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 kendini hissettirememesinden kaynaklanan bir 

zaruretle, yön değiştirir... Ve dolaşır, kendini 
kabalaştırır, yatay imkanları kullanarak, varlığa kendini 
hissettirmek üzere yatay tesirleri oluşturur... Ve bu, 
Rahman ve Rahim mekanizmasından yani bizim asıl 
kaynağımızdan, Yaradan’ın bünyesinden bize bir 
maksada hizmeten gelen bu tesir, varlığın 
duyarsızlığından dolayı kabalaşarak daha etkili, daha 
duyulabilecek hale gelmek üzere yatay tesir haline 
gelir... Yani bizler, düşeyden gelen tesirleri (ilham, 
sezgi, içe doğuş, rüya vs.) algılayamayacak seviyede 
kendimizi fizik alemin kaba ortamına konsantre 
ettiysek, duyarlılığımızı yitirdiysek, aynı tesir kabalaşıp 
yatay tesir olarak geliyor... 

Bir tesirin, bir etkinin, ana kaynak aynı olmak üzere, 
yani Ruhsal İdari Mekanizma olmak üzere, dört tane 
özelliği vardır... Bunlardan bir tanesi tesirin 
maksadıdır... İkincisi, tesirin hedefidir... Üçüncüsü 

tesirin şiddetidir... Dördüncüsü kalitesidir... Varolan 
yani yaratılmış olan, Yaradan’ın tezahürü olan her 
zerre, mutlaka tesirlere maruzdur... Bu tesirler de, var 
edenin, varolana yönlendirdiği çok önemli yardım 
vasfındaki tesirlerdir aslında... 

Bir tesirin maksadı nedir..? Bir etkinin, etkilenen için 
çok önemli hayrına çalışan bir maksadı vardır... 
Etkilenenin, etkileyene dikkatinin çekilmesi ve 
etkilenenin gitmesi gereken istikamete sevkıyatının 
sağlanmasıdır... Bir tesirin maksadı, o tesire maruz 
olanın, müteessir olanın veya etkilenenin, tesirin onu 
yönlendirmeye çalıştığı istikamette gitmesini temin 
etmektir... Yani Yaradan’ın, yaratılana yolladığı bu tek 
olan tesir, yaratılanın, Yaradan’ın muradı yönünde, 
Yaradan’ın iradesi yönünde gitmesini temin etmek 
maksadını taşır... Ve her tesir, böylesine, yaratılanın 
esas istikametini ona işaret etme maksadı taşır... 
(Devam Edecek) 

 
--------------------------KENDİNİ BİLME – KENDİNİ TANIMA HAKKINDA - (25) ------------------------- 

 
Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Genelde bizim sahte kimliklerimiz kendimizi bilmede 
aşılması gereken çok önemli barikatlarımızdır... 
Bunlar o kadar kendisini bize asıl kimlik olarak lanse 
eder ki, biz onları, asıl kimliğimiz, asıl kişilik 
özelliklerimiz zannederiz... Ve dolayısı ile de onlarla 
hayatımızı idame ederken asıl kimliğimiz zannettiğimiz 
içinde kendini bilme konusunda bir çaba, bir istek, bir 
gereklilik duymayız... Bu çok önemlidir... 

oluşturduğunu derinlemesine bilen bir kişinin bilgisine 
ihtiyacınız vardır, onun için hekime gideriz, doktora 
gideriz... Biz şu ana kadar kendini bilme çalışmasında 
tespit etmenin gerekliliğini ve aşağı yukarı nasıl 
yapılacağını öğrendik... Şimdi teşhis koymanın da 
bilgisine sahip olmalıyız ki benim bu istenmeyen ve 
benimde hoşuma gitmeyen ve beni de rahatsız eden 
durumumun adı budur... Bu bir kişilik özelliğinin 
şöylesine negatife kaymış halidir... Nefsaniyet teşhisi 
veya tespiti kolay ama bu nefsaniyet paketinin 
içerisinde detayda teşhis nedir..? Sırtım ağrıyor ama 
akciğerimde mi bir şey var, oradan gelen bir damar mı 
tıkanık, üşüttüm mü, bütün bunların teşhis edilmesi 
için kişilik özelliklerine dalmamız lazım... 

Kişilik özelliklerinde vazife değişmeyen bir örtü olarak 
ilk kişilik özelliğimiz bizim hedeftir... O enkarnasyonda 
hangi hedef özelliği ile deneyim yapacağım 
meselesidir... Yani benim bu vazifemi ben binlerce 
enkarnasyonumdan biri olan bu en son 
enkarnasyonum da hangi hedef özelliği ile tatbik 
edeceğim meselesi... Varlıklar mutlaka bunlardan biri 
olan vazifesini bütün kişilik özellikleri ile deneme 
salahiyetine, hakkına ve serbestiyetine sahiptir... Bu 
çok önemli bir husus, her ne kadar ben bu yedi 

taneden biri olan vazifemi enkarne olmadan önceki 
bazı kişilik özellikleri ile deneyimlemek planı ile 
gelmişsem de bütün kişilik özellikleri benim varlığımda 
vardır ve onlardan dilediğimi denemek hakkına 
sahibim... Bu Yaradan’ın, üst şuurun, alt şuura 
tanıdığı bir seçme özgürlüğüdür... 

Vazifeyi hangi kişilik özellikleri ile kullanacağım 
enkarne olmadan önce belirlenmesine rağmen, benim 
tarafımdan ben yine de onun dışındaki tüm kişilik 
özelliklerini deneyimleme hakkına, salahiyetine 
sahibim... Bu kişilik özellikleri için, vazife değişmiyor, o 
vazifeyi mutlaka bulup geliştirmek hakkımız var... 
Daha doğrusu taahhüdümüz var, vazifeyi 
değiştiremezsiniz... Ama öyle bir durum da vardır ki 
varlıklar hiçbir zaman kendi esas vazifesini bulmada 
kolaylık içerisinde değildir... Bizler asıl vazifemizin çok 
dışında vazifelerle iştigal etmekteyiz... Buna sebep 
nedir, sahte kişiliklerdir, doğduktan sonra çevrenin 
bizim üzerimizde oluşturduğu empozisyonların sonucu 
olan kişilik bozukluklarıdır... Mesela bir sanatçı olma 
titreşimi ile gelen bir varlık bırakın sanatçının 
negatifinden pozitifine geçmeyi, doğduktan sonra öyle 
bir koşullandırmaya tabi tutuluyor ki bu adam gidiyor 
lider oluyor... Yani ne yapıyor, hakim olmaya çalışan 
veya tiranlık negatifi oluşturan bir şekilde liderlik 
yapıyor... Bu adam sanatçı, bu adamın vazifesi 
tamamen çarpıtılmış, doğduktan sonra bozulmuş olan 
bir enkarnasyon planı ortaya çıkıyor... Ve bu varlığa 
Ruhsal İdari Mekanizma gerçek vazifesini bulması için 
elinden geldiği kadar buna gereken operasyonlar, 
basınçlar, ikazlar ve ihtarlarda bulunuyor...(Devam 
edecek) 
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Merhaba Gönül Dostlarımız; 

Birlikte, bir yılı daha aştık… Yeni yıla, 
“Alçakgönüllülük” ile girmeyi amaçladık…   Bilgi 
paylaşımı - Meditasyon çalışmalarıyla yeni dostlarla 
buluşma, böylece yeni bir dönemde de tekamül 
etmek, kendini bilmek, sevgide kalmak, hizmet etmek 
hedeflerimiz oldu… Bizi bize, bizi birbirimize gösteren 
Yaradan’a şükrümüzle yeni yıla, 2006’ya hoş geldiniz 
diyoruz… 

******************* 
• KIYAM BİLİNCİ KAZANMA SEMİNERİMİZ : 

05.12.2005 – 12.12.2005 – 19.12.2005 – 
26.12.2005 / Sn Nurettin ERSOY / Vakıf 
Merkezi; 

Her pazartesi akşamı, saat 19,30-21,30 arası, Vakıf 
merkezimizde, başkanımız Sn. Nurettin ERSOY’un 
hazırlayıp sunduğu, “Kıyam Bilincini Kazanma 
Semineri” orijinal tebligatlar eşliğinde devam 
etmektedir…Yeni yılda, buna ilave olarak, artık, 
seminerden önce, saat: 18,30-19,15 arası, Sn. Sevgi 
ERSOY tarafından “Şuuraltı Temizliği 
Meditasyonu” yaptırılmaktadır… 

******************* 
• KADIKÖY KASDAV KONFERANSLARIMIZ : 

Vakfımızın, dış etkinlikleri kapsamında; Kasdav / 
Kadıköy Sağlık ve Sosyal Dayanışma Vakfı / 
Kadıköy Gönüllüleri işbirliğiyle, Aralık ayı 
içerisinde gerçekleştirdiği Sn.Sevgi ERSOY ve 
Sn.Nurettin ERSOY’un konferanslarına ilgi büyük 
idi… 

Bu konferanslardan özet sunumları her ay bu köşede 
bulabilirsiniz… 

******************* 
• KADIKÖY KASDAV KONFERANSLARIMIZ: 

Sn.Sevgi ERSOY Konferansı / 08.12.2005 / 
Aura- ve Çakra Nedir? / Kadıköy Evlendirme 
Dairesi; 

S.E: Teorik bilginin yanında deneysel bir çalışma da 
yapmak istiyorum. Bu konuda Eflatun’un da dediği gibi 
“Ne öğreniyorsanız, bu canın hatırlamasıdır…” 
Eflatun can derken, ruhtan bahsediyor. Şifacılık 
konusuna ilginiz varsa, mutlaka sizler geçmiş 
hayatlarınızda birer şifacıydınız. Hayatını bu konuya 
adamış olan iyi bir şifacı, muhakkak yavaş yavaş 
geçmiş hayatlarını hatırlar. 

Geçmiş hayatları hatırlamak bize ne getirir? Eksik 
olan bilgileri tamamlamamızı ve daha süratli bir 
şekilde ilerlememizi sağlar. Yalnız geçmiş 
hayatlarınızı hatırlama gayeniz sadece bu hayattaki 
eksiklerinizi açığa çıkarmak için olmalıdır. Bunu bir 
fantezi haline sokmamalıyız. 

Şifacı olabilmek için geçmişten gelen bir inanış vardır; 
hassas süje olmak. Bu ne demek? Duyular dışı 
algılamaları gelişmiş, görünmeyen hakkında sezgileri 
kuvvetli kişiler olmak gerekir. Şifacı dendiğinde 
önceleri falcılar, büyücüler akla gelmekteydi. Çünkü 
şifacılar hakkında bilgi yoktu. 

Orta çağ ve daha önceki dönemlerde şifacılara hiç iyi 
gözle bakılmazdı, yakılırlardı. İşte bu olaylar, bizlerin 
şuuraltını etkileyen çok büyük etkenler. Bu etkenler 
bizde korkular olarak açığa çıkıyor.. Şifayla 
ilgileniyorsanız, korkularınız olmamalı. 
Korkmadığınızda, şifa yaptıkça bilgilerle muhatap 
olursunuz ve varlık seviyeniz yükselir. Varlık seviyesi 
yüksek olmayan, iyi bir şifacı olamaz. Mutlaka bilgiyle 
varlığını desteklemeli, titreşimlerini yükseltmeli, 
kalitesini artırmalı ondan sonra bu konulara ilgi 
duymalı. 

Aslında herkes hassas bir süjedir. Kalbinizde sadece 
sevgi varsa, olumsuz duyguları taşıyamıyorsanız ve 
de sizi rahatsız ediyorsa, karşınızdaki insanlara 
şefkatle, merhametle yaklaşabiliyorsanız, siz hassas 
bir süjesinizdir. 

******************* 
• PERŞEMBE KONFERANSLARIMIZ : Sn 

Nurettin Ersoy Konferansı / 01.12.2005 / 
Kıyametin amacı: Sıyrıl,sıçra,yerleş…/ Vakıf 
Merkezi; 

N.E: Bizler, sebebi ortadan kaldırırsak, o sebebe bağlı 
sonuçla buluşmayız… 

Peki kıyam etme yöntemleri nelerdir..? Kıyam etme  
yöntemlerinin en birincisi; hayat içerisinde aniden 
karşımıza çıkan şiddetli bir hadise ile karşılaşmak ve 
sarsılmaktır… Pratik olan ve insanlığın en çok tercih 
ettiği yoldur... Yani hadiselerle, felaketlerle kıyam 
etmek… 

Bir başka yol nedir..? Kendi özgür irade ve isteğiyle bir 
inisiyasyon sahasında bilgilenmek ve şuurda uyanmak 
yani kıyam etme çalışmaları yapmaktır. 

Buna destek olarak da, zihnin, düşüncenin ötesine 
geçebilecek bir meditasyon çalışması yapmaktır. 
Buna, Merkez Yüce Plan tebliğlerinde “Serbest şuur 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK..! 
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 sirkülasyon temrinleri” yapmak denir. Gözünüzü 

kaparsınız, niyetiniz Salih’dir, amacınız kıyam etmektir 
yani şuurlanmaktır, kendini bilmektir, içine dönmektir. 

Ve de içsel yolculuğunuzu yaparsınız… 

******************* 
• PERŞEMBE KONFERANSLARIMIZ : Prof. Atilla 

ERDEMLİ Konferansı / 08.12.2005 / Varlığa 
Bakıyorum / Vakıf Merkezi; 

A.E.: İnsan dışında her canlı, kendi özünün, iç 
varlığının sesini duyarak yaşar. Burada, kendi özünün 
sesini çok zor duyan, duysa bile zor anlamlandıran, 
anlamlandırsa bile, ona zor uyan, uysa bile bunun 
bedelini ödemekte epey zorlanan tek bir canlı vardır 
dünyamızda, o da insan.  

İnsan nereye gidiyor? İnsan dışındaki bir canlı, bir 
yüksek organizma, doğası gereği nereye gideceğini 
biliyor. O zaten buna göre yapılanmış durumda. 
Nereye, nasıl niçin gideceğini bilmeyen bir tek, insan 
var. Dünyamızda bilgi üreten bilgiye ihtiyaç duyan tek 
canlı varlık, insandır. Öte yandan insan dediğimiz 
varlık, yaşamı ve çevresi kendisiyle sınırlı olmayan tek 
varlıktır. İnsan kendisini, çevresini, dünyayı, evreni 
algılayabilen bir varlıktır. Her şeyi algılıyor ve  hatta 
sonsuzluğu algılamaya çalışıyor. Dolayısıyla öyle bir 
varlık düşünün ki evrene açılma olanaklarıyla 
donatılmış. Bu varlık kendisini pek bilmiyor, bilemiyor. 
Yolunu bulmak, nereye nasıl gideceğini bilmek hatta 
niçin gideceğini bilmek son derece önemli bir sorun. 
Hayvana her şey hazır verilmiş. Hayvan güdüleriyle, 
çevresiyle birlikte geliyor ve neyi ne  zaman nasıl 
yapacağını biliyor. İnsan ise önünde bir boşluk 
açılmış. Bu özgürlüğün bir bedeli. Özgür olan her 
varlık bu şekilde bu koşullarda yaşamak zorunda. 

******************* 
• PERŞEMBE KONFERANSLARIMIZ : Funda 

K.ÖMEROĞULLARI Konferansı / 15.12.2005 / 
Yüksek Ruhi Tesirlerle Uyumlanma / Vakıf 
Merkezi;  

F.K.: Yaratılışın hiyerarşik skalatik yapısı içinde her 
tesir bir altına göre yüksek ruhi tesirdir. Yani titreşimi 
yüksek olan tesir bir altına göre yüksek ruhi tesirdir ve 
vazifesi daha kaba titreşen bir alt tesiri -ki o da yüksek 
ruhi tesirdir bir altına göre- sıçratıp bir üste 
yerleştirmektir. Dünya okulu şu an şimdiye kadar hiç 
deneyimlemediği bir üst realitenin titreşimlerine maruz 
kalmaktadır. Merkez Yüce Plan tebligatlarında bu 
şöyle açıklanmıştır. “Şu dönem beşere yüksek 
mertebelerden sert ve yoğun ışıklar 
yönlendirilmiştir.” Buna kıyam ve kıyamet de 
diyebiliriz. Bu tesire hazırlanmak demek,; içsel 
potansiyeli açığa çıkartmak demektir. Yüksek ruhi 
tesirler bedenlerimizden akmayı beklemektedir ve bu 

tesirlere uyumlanma demek; enerjinin bedenimizden 
akmasına müsaade edecek hale gelebilmek demektir. 
Ancak ne yazık ki fizik-duygu ve zihin bedenimizde 
oluşmuş olan negatif birikintilerin bu enerji akışını 
engellediği bilinmelidir. Bu birikintilere ‘kabuklarımız’ 
diyoruz. 

 

• KADIKÖY KASDAV KONFERANSLARIMIZ : Sn. 
Nurettin ERSOY Konferansı / 22.12.2005 / 
Yaşam Dramalarımız-Enerji Vampirliği / 
Kadıköy Evlendirme Dairesi; 

N.E.:Tesadüf diye hiçbir şey yoktur. Lütfen bugünkü 
bu sohbetimizden sonra, kelime dağarcığımızdan 
tesadüf kelimesini çıkartabilir miyiz? Bugüne kadar 
koşullandırılmış olan beynimizi ve muhtemelen 
enkarne olduğumuz alandan bize koşullandırılmış 
olan tesadüf sözcüğünü bugünden itibaren 
dağarcığımızdan çıkaralım. Tesadüf diye bir şey 
yoktur, hepsi şuurlu ve maksatlı fenomenlerden 
ibarettir. Yaşadığımız her şey bir maksada hizmet 
eder, bir ihtiyacın giderilmesi için kozmos tarafından 
özellikle opere edilmiş, programlanmış ve bize 
sunulmuş bir Rahmet şeklinde bize gelen donelerdir. 
Hayat içerisindeki her şey ne varsa mutlaka bunların 
maksatlı ve manalı olduğunu bilmemiz lazım. Bu 
sohbetimizden sonra artık buna rastlantı diyeceğiz. 

Peru-Maya tabletlerine göre; “Bireyin yaşamını 
değiştiren olayları algılaması çok önemlidir.” 
Yaşadığımız olayların gizemli yönlerini algılama 
yeteneğini kazanmamız lazım. İçimizdeki bir 
huzursuzluk, açlık, boşluk hissi varsa biliniz ki, onun 
akabinde karşılaşacağımız her olay, her bilgi bizi 
değiştirici olacaktır. Çünkü o açlık, huzursuzluk 
duygusu değişime yönelmenin ön intibalarıdır. 
Dolayısıyla bunları hissettiğinizde, kendinizi ne 
oluyorum diye sorguladığınızda, aklınıza ilk gelen ‘ben 
değişime gebeyim’ olmalıdır. İşareti anladığımızda, 
yapmamız gerekeni fark etmiş olacağız ki, işte orada, 
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 o huzursuzluğun rahmeti kısa zamanda üzerimize 

inecektir.  

Hepimiz ilişkilerimizde daha fazla doyum ararız bu bir 
gerçek. Ama bu doyumun ne olduğunu da pek 
kestiremeyiz. İlişkilerde şu iki uç noktayı yaşarız.Ya 
doyuma ulaşır huzur ve mutluluk yaşarız ya da bunu 
beceremediğimizde son derece gergin oluruz ve 
huzursuz, mutsuz bir şekilde kendimizi ifade ederiz. 
Bu, bizim kontrolümüz dışındaymış gibi gelişen bir 
durumdur. Peki bunu kontrolümüz altına alabilir miyiz? 
Alabiliriz... İşte iki bin altı yüz altı yıl önce yazılmış el 
yazmalarının bizlere anlatmak istediği de bu…. 

******************* 
• PERŞEMBE MEDİTASYONLARIMIZ : 

Her Perşembe  18.00-19.00 saatleri arasında 
Vakıf Merkezinde Sn. Sevgi Ersoy tarafından  
toplu Reiki Şifa Meditasyonları yaptırılmaktadır. 
Herkese açık olan bu meditasyonlarımız beş yıldır 
devam etmektedir… 

******************* 
• PERŞEMBE KONFERANSLARIMIZ : Sn. Sevgi 

ERSOY Konferansı / 22.12.2005 / Kıyamet 
Sohbeti / Vakıf Merkezi 

Sayın Sevgi Ersoy bu  kıyamet sohbetinde; 
anlayışlarımızı derinleştirmek ve farklılaştırabilmek 
için devrenin başlangıcından yani Yılanoğulları – 

Tanrıoğulları’ ndan başlayarak insanlık tarihi hakkında 
bizleri bilgilendirdi. 

Anavatan Mu hakkında, (bildiğimiz ilk insan tipinin 
görüldüğü uygarlık) insanların yaşayışları, ırk, dil, 
dünya üzerindeki ilk tek Tanrılı dinleri ve varlıklarımıza 
koyduğumuz şifreleri bir kademe daha açabilmek 
maksadıyla bizlere derin bilgiler aktardı. 

******************* 
PERŞEMBE KONFERANSLARIMIZ : Sn. Sevgi 
ERSOY / Sn. Nurettin ERSOY / Sn. Funda 
K.ÖMEROĞULLARI / Vakıf Merkezi; 

Aralık ayı içinde yapılan konferanslarda aklımıza 
takılan soruların cevaplarını bu sohbette aldık. 

 
 

-------------------------------------------------REİKİ KÖŞEMİZ-------------------------------------------------------- 
• REİKİ 3. DERECE DERİN ŞİFA TEKNİKLERİ 

KURSU : Master Sevgi ERSOY / 03.12.2005 - 
10.12.2005 -17.12.2005 - 24.12.2005 / Vakıf 
Merkezi 

Her Cumartesi vakıf bünyemizde 3 yıldır devam eden 
“Mucizeler Sınıfı” topluluğumuz, yaşamlarına bilgi, 
sevgi ve şifa akıtmaktadırlar. 

Oluşturduğumuz şifa zinciri ile de ihtiyacı olan 
dostlarımıza uzaktan Reiki şifası gönderilmektedir. 

******************* 
• REİKİ 1.DERECE İNİSİYASYONLARI : Master 

Sevgi ERSOY / 07.12.2005 / Vakıf Merkezi; 

Bu ay Reiki 1. derece ailemize on üç yeni Reiki 
öğrencisi katılmışlardır… 

******************* 
 

 

 

• REİKİ 2. DERECE İNİSİYASYONLARI : Master 
Sevgi ERSOY / 21.12.2005 / Vakıf Merkezi;  

Bu ay Reiki 2. derece ailemize on yeni Reiki talebesi 
vakıf merkezimizde katılmışlardır… 

******************* 
• KISSADAN HİSSE; 

Aralık ayı Hz. MEVLANA ve Şeb-i Aruz; 

“Ham idim piştim; yandım, Elhamdürillah…” 

13.yüzyıl mistiği. Ölmeden ölmeği simgeleyen 
başındaki başlığı ve Yaradan’dan aldığını Yaradılan’a 
sunduğunu dönerek anlatan dansıyla hoşgörü ve 
sevgiyi yüzyılımıza kadar aynı kalp atışı ve tesiri ile 
yayan bir okyanus Hz. Mevlana. Onu anmak, birkaç 
satırla da olsa, ruhlarımıza şifa akıtacaktır. 

“Tanrı, bir halden bir hale döndürme esnasında, 
her şeyi zıddı ile meydana çıkararak, seni halden 
hale döndürür durur…” diyerek ikilemeyi anlatırken 
kıyamet hakkında da şöyle sesleniyor; 

mailto:merkez@mbavakfi.org.tr�


 
 

 
IŞIĞIMIZ BİLGİ - YOLUMUZ SEVGİ - HEDEFİMİZ VAZİFE 

 
İstiklal Caddesi Mim Han No: 79 Kat: 5 - 34433 Beyoğlu – İstanbul 

Tel: 0212 - 292 45 41 + 42 / Fax: 0212 - 292 45 50 / E-mail: merkez@mbavakfi.org.tr / Web: www.mbavakfi.org.tr 

8 

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999 
 “Ey insanlar! Sonsuz rahmet her an akmaktadır, 

fakat siz uykudasınız anlamıyorsunuz..! Gizli 
olanların meydana çıkma zamanı geldi… İşte sana 

kıyamet… Kıyamet olsa da, kıyameti gör… Her 
şeyi görmenin şartı budur…” 

 
-------------------------------------------------------- BASINDA--------------------------------------------------------- 

 
Görsel Yayıncılık tarafından çıkarılan Aylık Astroloji 
Dergisi “Burç” un eylül sayısında “Reiki Huzur 
Vadimiz” hakkında bir yazı çıktı. Bu yazıda 21 günlük 
reiki meditasyonumuz, reiki şifa enerjisi, vakfımız ve 
reiki  huzur vadimizin mahiyeti hakkında bilgiler 
verildi. 

Dergide  21.Temmuz.2005 tarihinde Toros 
dağlarındaki vadimizde; arınma, barış, sevgi, Birlik 

ağırlıklı gece gündüz durmaksızın yapılan, 21 gün 
semboller ve mantraların yankılandığı 
meditasyonumuzun mucize ve deneyimlerinden söz 
ediliyor. 

Dünyada bir ilk olan bu meditasyon 
02.Temmuz.2006 tarihinde yine vadimizde 
gerçekleştirilecektir… 

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

 
 PERŞEMBE KONFERANSLARI / Vakıf Merkezi / 

Saat: 19.30 - 21.00 

☼ 05.Ocak.2006 / Ruhsal Gelişimin Şartı; 
Olaylar / Eprövler / Hadisat / Nurettin ERSOY 

☼ 12.Ocak.2006 / BAYRAM TATİLİ 
☼ 19.Ocak.2006 / Merkez Bilgi Alanları 

Hakkında / Fügen YAZICI - Uğur ÖRSEL 
☼ 26.Ocak.2006 / Sorularınıza Cevaplarımız /  

N. ERSOY – F.YAZICI – U.ÖRSEL 
 

 KİŞİSEL GELİŞİM KONFERANSLARI / Kadıköy 
Evlendirme Dairesi Büyük Salonu / Saat 10.30 - 
12.00 

☼ 12.Ocak.2006 / BAYRAM TATİLİ 
☼ 26.Ocak.2006 / Şuurumuzu Nasıl 

Yükseltebiliriz ? / Nurettin ERSOY 
 

 KIYAM BİLİNCİNİ KAZANMA SEMİNERİ / Vakıf 
Merkezi / Nurettin ERSOY 

☼ Her Pazartesi akşamı / Saat: 19.30 – 21.30 / 
(Değişik Müfredat Konuları Şeklinde) 

Mümkün olduğu kadar devam mecburiyeti tavsiye 
olunur..! 

 
 PERŞEMBE MEDİTASYONLARI / Vakıf Merkezi 

/ Sevgi ERSOY 

☼ Her Perşembe akşamı / Saat: 18.00 -19.00 
 

 MAGNIFIED HEALING KURSU (QUAN YIN) / 
Vakıf Merkezi / Sevgi ERSOY 

☼ Başlangıç Tarihi: 06.02.06 / Süre: 4 Hafta / 
Her Pazartesi / Saat: 19.30 – 21.30 

☼ Başlangıç Tarihi: 06.03.06 / Süre: 4 Hafta / 
Her Pazartesi / Saat: 13.00 – 15.00 

 
 REİKİ 1. DERECE SEMİNERLERİ / Vakıf 

Merkezi / Sevgi ERSOY 

☼ 04.Ocak.2006 / Çarşamba / Saat: 14.00 

☼ 01.Şubat.2006 / Çarşamba / Saat: 19.00 
 

 REİKİ 1. DERECE EĞİTİM TOPLANTISI / Vakıf 
Merkezi / Sevgi ERSOY 

☼ 08.Şubat.2006 / Çarşamba / Saat: 19.00 
 

 REİKİ 2. DERECE SEMİNERLERİ / Vakıf 
Merkezi / Sevgi ERSOY 

☼ 18.Ocak.2006 / Çarşamba / Saat: 14.00 

☼ 15.Şubat.2006 / Çarşamba / Saat: 19.00 
 

 REİKİ 2. DERECE EĞİTİM TOPLANTISI / Vakıf 
Merkezi / Sevgi ERSOY 

☼ 25.Ocak.2006 / Çarşamba / Saat: 14.00 

☼ 22.Şubat.2006 / Çarşamba / Saat: 19.00 
 

 REİKİ 3. DERECE SEMİNERLERİ / Vakıf 
Merkezi / Sevgi ERSOY 

☼ 18.Ocak.2006 / Çarşamba / Saat: 14.00 

☼ 15.Şubat.2006 / Çarşamba / Saat: 19.00 
 

 REİKİ 3. DERECE EĞİTİM TOPLANTISI / Vakıf 
Merkezi / Sevgi ERSOY 

☼ 17.Şubat.2006 / Cuma / Saat: 13.00 

☼ 24.Şubat.2006 / Cuma / Saat: 13.00 

mailto:merkez@mbavakfi.org.tr�

