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

Asır; 21... Yıl; 2007… Zaman, bu zaman… 

3500 yıl önce Musa Peygamber Dünya 
beşerine “öldürme” demiş… Öldürüyoruz… 
“Çalma” demiş… Çalıyoruz… “Komşunun ırzına 
kötü niyetle bakma” demiş… Bakıyoruz… “Hakka 
saygı göster” demiş… Gösteremiyoruz… “Adaletli 
ol” demiş. Olamıyoruz… 

Topu topu on madde… 3500 yıldır 
beceremedik… Gelişemedik… Değişemedik… 

Geliştirdiğimiz sadece bahanelerimiz… 

Barış için savaşmak… Paylaşmak, için 
öldürmek… Adaleti sağlamak için kırıp dökmek… 

Seçimleri tesadüfi, faaliyeti yüzeysel, 
idraki sığ olan Dünya beşeri… İnsan olmak için 
çabalıyor… Her an dinamik, bulunduğu ortamın 
bilgisine sahip, hedefi sonsuzda… 

Bakınız, Merkez Yüce Plan Tebliğlerinin 
birinde ne deniyor… 

C: 131-01 / Hareketli Dünya’nın uyuşuk 
yolcuları..! 

Asırlardır, yaşlı dostunuzun sırtında, 
rehavetinizi sürdürdünüz… 
Yediniz, içtiniz, eğlendiniz ve kirlettiniz… 

Sizlere sunulanların dışında, acayip olan her 
şeyi keşfettiniz… 
Çeşitli uyuşturucularla, zararlılarla bedenlerinizi 
kirlettiniz… 

Elinizden geldiği kadar Dünya aktivitenizi 
yozlaştırmaya çalıştınız… 
Çabalarınızın sürati hep aşırıya doğru oldu fakat 
yoz aşırı… 

Gitgide cezbolma alanınız daraldı ve tortularla 
doldu… 
Uyuşukluk, kabus gibi üzerinize çöktü… 

Bir bir yok olan hayal kaleler önünüzde engel 
teşkil ettikçe, bu geçitsizliğin sadece bir 
şaşırtmaca olduğunu bile anlayamadınız… 
Susuz toprak yarıldı… 
Diplerde ne varsa, hepsi dışarıya akın etti… 
Şimdi işiniz daha da zor… 

Aranızda dolaşan, sayıca çokça gibi görünen 
fakat çökeldiğinde üzerine basılacak olan 
dejenere olmuş planlar, tahrike ve tahribata 
yoğun bir şekilde devam ediyorlar… 
Aldığınız nefesi, o da alıyor ve oksijeninizi 
tüketiyor… 

Paylaşıyorum zannediyorsunuz… 
Hayır..! Siz rehavetinizi sürdürüyorsunuz… 
Görmezlikten gelerek, hoş görerek ve ilerlemesi 
için yol vererek, onu besliyor, büyütüyorsunuz… 

Kime kölelik, neye efendilik ettiğinizin bile 
farkında değilsiniz… 

Dar geçitlere sığamadınız, geniş alanlara 
yayılamadınız… 
Nerede mevzilendinizse, orada kaldınız… 
Ürkek ve uyuşuk… 

Canlanmanız için uzanan eller de yetersiz 
kalınca, siperlerinizi daha da sağlamlaştırdınız… 

Kendinizce, cenge hazır, Madde’den ordular 
yarattınız… 
Çok cazip, işe yarayan ve kitlelere hükmeden… 

Halbuki; bütün bunlar sizdiniz, sizin 
yansımanızdı ama öylesine değişti ki, siz de 
tanıyamadınız… 

İşte sürekli olarak biriktiren, ayrıştıran, 
kategorize eden ve salınıma bırakan 21. yüzyıl 
Dünya beşeri… 

Yıl; 2007… Dünya Beşeri’nin binlerce yıldır 
tespit etmiş olduğu ruhsal ihtiyaçlarının 
giderilmesi için zaman tamam… 
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 Ruhsal açlığının doyurulması ve de içsel 

boşluğunun doldurulması için acaba nasıl bir 
operasyon bekliyor onu..? 

İşte, Merkez Yüce Plan Tebliği’nden: 

C: 221-01 / Sadeleşmenin eşiğinde bulunan 
Dünya, tesir etkileşimlerinin hat 
safhasını yaşamaktadır… 

Önceki periyotları daha hasarsız atlatarak şu an 
bulunduğunuz periyoda kadar ulaşmıştır… 

Önceki periyotlardan Dünya sakinleri haberdar 
edilmiştir… 

Bu periyodun diğer periyotlardan farkı; 
yaygındır ve her alandadır… 
Dünya dışı etkileşimlerde, geniş bir alanı tarar 
tarzdadır…  
Yani operasyon sathı içerisinde, sistemin diğer 
üyeleri de mevcuttur… 

Operasyon neticesinde, varlık bünyelerinden 
başlamak üzere, Dünya bünyesinde ve Sistem 
bünyesinde o ana kadar kullanıma açılmamış 
yeni alanlar kullanıma açılacaktır… 
Yani sistemin bir değişik veçhesi devreye 
girecektir… 
Sarsılma, kayma, çökme ve yükselme zuhur 
ederken, her bir organ yerine yerleşecektir… 

İlke kapsamı genişleyecek, varlıksal iletişim 
gelişecektir…  
İki sınır birleşecektir… 

Ateş yakmayacak, Su ıslatmayacak, Hava ve 
Toprak bir olacaktır…  
Bütün bu hadisatın şahidi çok az olacaktır… 

Yeni zürriyet sahipleri, Dünya’yı, kısa bir süre 
sonra yaşanacak diğer periyoda 
taşıyacaklardır… 

Bundan önceki periyotta, toza toprağa sıkıca 
yapışanlar ayakta kaldılar… 
Bu periyotta ise, Bilenler ayakta kalacaklardır… 

Bilenler, mutlaka ayakta kalacaklardır… 
Onlar, odaktırlar ve cazibe noktalarıdırlar… 
Periyotlardaki kargaşa, onlar vasıtasıyla 
denge bulur ve düzen yeni ahengini 
oluşturur… 
Onlar, siklusun bekçileridirler… 
Her dönem Belirir, Birleşir, Bir Olurlar… 

 

Beşeriyet, içindekini dışarıya vururken, 
kokuşmuş ne varsa hepsini ortaya seriyor… 
İyinin, kötünün, güzelin, çirkinin, hayalının ve 
hayasızın tefrik edilemediği zamanı 
yaşamaktasınız… 

Şu devre; bir tek ışığın yanmasına muhtaciyet 
duyulan dönemdir… 
Uykular giderek derinleşmekte; adeta varlıklar 
teker teker kendilerini derin mezarlara gömmüş 
ve rahatsız edilmemek için azamî çabayı 
göstermektedirler… 

Sarsıntı beklemeyiniz… 
Çünkü; artık, yatay tesirlerle onlara 
ulaşamazsınız… 
Gözbebeklerine ışığı tutmadıkça, reaksiyonlarını 
dahi göremezsiniz… 

Dünya, planı ve programı gereği, uyanış 
süreci içerisindedir… 
Bu süreç esnasında periyodik silkelenmeler 
meydana getirecektir… 
Bu durum, fırsatların birinci etabıdır… 
İkinci etap, fizikî sükûnettir… 
Onlar, bu sükûnete tahammül edemezler… 
Çünkü, kendilerini hazırlamadılar… 
Sarhoşlar… 
Birbirlerine karıştılar… 
Mutlaka, beraberlerinde istemediklerini de 
taşıyacaklar… 

Zedelenen alanları tamir etmek, yeni alan 
inşa etmekten daha zor bir durumdur… 
Beden, araçtır… 
Alınan hayat, araçtır… 
Kullanılan Dünya, araçtır… 
Üçü beraber, tek bir araçtır… 
Görülüyor ki; bu araç, istenilen kutbun tam 
aksi istikametine doğru ilerlemektedir… 

 

Olmakta olanlarla, Olacak olanlara büyük bir 
UYUM ve ELASTİKİYETLE cevap verebilenlere 
ne mutlu sevgili dostlarım… 

 
Işığımızın Bilgi;  Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

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

 

 Kıyam etmek; yaratılmış olanın içerisinde 
yer alabilmenin payenin en üst derecesini 
ifade etmekte olduğunun; * eğer yaratılmış 
olarak, Yaradan’ın esas itibariyle 
bünyesinde yer alabileceğimizi de 
hissedecek durumu kendimizde 
bulabilecek hale gelebileceğimizi tasavvur 
edecek olur isek, işte o zaman, bizler için 
en üst seviyeli vaziyetin vazife olduğu 
hususunu benimseyebileceğimizin 
bilincine varmaktır…(MYP/C:054) 

*** 
 Kıyam etmek; şuur’un tek düze hareket 

eden bir seviye olmadığının; * şuur’un, 
geniş açılar tarayarak ilerleyebildiğinin; * 
irade’nin, şuur’un bir parçası olduğunun; * 
şuur’un varlığının, iradenin ispatı şeklinde 
olduğunun; * ispat edilmiş irade’nin ise, 
şuur’a hizmet eden en önemli hizmetkâr 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:054) 

*** 
 

 

 

 Kıyam etmek; öncelikle bilgi’yi 
benimseyerek, sonra kendimizi bilginin 
bizleri ulaştıracağı ileriki niha’i noktalara 
bırakmamız icabetmekte olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:055) 

*** 
 Kıyam etmek; zaruretten dolayı kendimizi 

zorlamamamız gerektiğinin; * zaruret, 
zaten olması gerekendir diye düşünmemiz 
gerektiğinin; * ihtiyacımızın yönünü artık 
tayin edebilme melekesini gösterebilmemiz 
gerektiğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:055) 

*** 
 Kıyam etmek; hayatımız ilerlerken, önce 

kendimizle, sonra hayatımızla samimi 
olmamız gerektiğinin; * o’nun, bizi aşıp 
gitmesine müsaade etmememiz 
gerektiğinin; * samimiyet’in, bizlere 
özgürlük getirecek olduğunun; * 
özgürlüğün ise, bağlanmamış bir ağız, 
körelmemiş bir göz ve tıkanmamış kulaklar 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:055) 

*** 
----------------------------------------------- ŞUURDA UYANIŞ (06)------------------------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Diyebiliriz ki ilk enerji tezahür ettiği bütün 

âlemlerde ne kadar yayılırsa yayılsın kendi asli 
bilgisini, kendi orijinal bilgisini adeta bir yığın 
halde tezahür ettirmiş olduğu kendinden en uzak 
noktaya kadar taşımaktadır... Yani bu tezahür 
içerisinde bulunan her varlık ilk enerjiye ait olan 
bir parçayı, enerjiyi kendi mayasında, 
bünyesinde taşımaktadır... Bu yaratma eylemi 
doğumlar yoluyla olur dedik... 

Bizim yaratılıştan anlayacağımız nokta 
var olan ilk enerjiyle yapılan her türlü faaliyettir 
ve bu faaliyetler tahayyüller vasıtasıyla 
olmaktadır... Tahayyül nedir? Tahayyül adeta 
idrak edilmiş bilginin eseridir... Tahayyül bilginin 
müşekkel dediğimiz şekle bağlanmış bir 
türüdür... Ve tahayyül edebildiğimiz her şey 
bilgimiz ve idrakimizle kaimdir... O halde bilginin 
tahayyül edilebilir hale gelmesi çok önemlidir... 
Bilginin tahayyül edilebilir hale gelmesi varlıkta 

yaratma vasfının kudretini açığa çıkaracaktır... 
Ve bu kudret Yaradan’ın varlığa yüklemiş olduğu 
yaratma faaliyetinin varlık tarafından bir kez 
daha tekrarı demektir... İşte bu şekilde varlık 
kendisine “O yaratıldı ve yarat dendi...” 
faaliyetini icra edecek güç ve kudreti kendisinde 
bulmuş ve bunu kozmik kâinatlar içerisinde 
tatbikata koymuş demektir... Bütün imkânlar, 
güçler varlık için bu noktada mümkündür... 

İki türlü yaratılıştan bahsettik ve birinci 
yaratılışın hiçbir vakit bizler tarafından 
anlaşılamayacağını ve bununla adeta 
ilgilenmememiz gerektiğini… Ancak bu ilk 
yaratılıştan itibaren yani bu “OL” emriyle ortaya 
çıkan bu ilk enerjinin bizler için anlaşılabilir bir 
mahiyet olduğundan, zaten bizim de O 
olduğumuzdan ancak tezahürümüz, yayılmamız 
nedeniyle adeta aslımızı unutmuş, aslımızdan 
habersiz olarak yaşadığımızdan ancak bizlerin 
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 yaratılışla ilgili gelişimle ilgili anlayabileceğimiz 

her şeyin bu enerjinin tezahürü içerisinde kalan 
alanda olduğundan söz ettik... Bu nokta çok 
önemli çünkü varlığın yaratılışla ilgili bilebileceği 
tek nokta budur ve o ilk enerjiden, üstün 
enerjiden bizde de bir parça olduğunu, 
mayamızın aynı olduğunu aslında bizim 
olduğumuzu fakat şu andaki durum itibariyle 
bundan habersiz kaldığımızı bilmeliyiz... Vaktiyle 
yeryüzünde mevcut olan birtakım insanların 
kendilerinde birtakım uluhiyet görmelerinin 
nedeni de budur... Adeta onlar tek olan enerjiyle 
kendilerindeki, kendi varlık bünyelerinde mevcut 
olan o ilk enerjinin ayniyetini görmüş, sezmiş ve 
bunun onlara yüklediği, verdiği sevinç içerisinde 
birtakım faaliyet ve ifadelerde bulunmuşlardır... 
İşte En-el Hak diyen bu yüzden En-el Hak 
demiştir... En-el Hak cümle olarak e-ben 
haktayım demektir, ben hakkım anlamına 
gelmez... Yani bendeki enerjiyle, bende 
varolanla ondan varolan bir mayadan demektir... 
Ancak bizlerin bu tezahürleri içerisinde, şu haller 
içerisinde bu enerjiyle olan temasımız şüphesiz 
son derece örtülü, kapalı ve bilinmez bir 
vasıftadır... Zaten açmaya çalıştığımız, 
anlamaya çalıştığımız o birliğin, o üstün enerjiye 
ait olan yanımızın ortaya çıkarılmasıdır... 

Ruhun sizin anladığınız manayı ifade 
etmediğini esas olan tek bir ruh olup 
başlangıç ise bu şekilde oluşmaktadır... Yani 
tek olan üstün bir şekilde yaratıldıktan sonra 
bu tekliğin çokluğu neticesinde adeta yapılan 
vakum esnemeleriyle oluşumlar meydana 
getirilip üzerlerindeki tatbikatlara bunlardan 
elde edilen bilgi ve görgüye sahip 
olunmuştur... Sizin esas yaratılışla olan 

bağınız sadece ilk hareketledir onsan sonraki 
vaziyet tamamen birliğin kendi içerisindeki 
merhaleleri teşkil eder ki bunun da gayesi 
sizleri büyük neticeye ulaştırabilmek içindir... 

Şimdi ruh veya enerji, ruh kavramı bazı 
şuurlar tarafından gayrı sempatik bulunduğu için 
onu daha sık kullanmıyoruz, enerji kavramını 
kullanıyoruz ve esas olanın, anlaşılma şansı 
olanın bu ilk enerji, üstün enerji veya ruj enerjisi 
dediğimiz varlık olduğudur... Bu aynı zamanda 
biziz yani “OL” kelamıyla yaratılmış olan Üstün 
enerji dediği mevcut olan her şeydir... Bütün 
kâinat, yaratılış, bildiğimiz, bilmediğimiz, sonsuz 
maddi, ruhsal boyutlar, taş, toprak, eşya her 
şey... Yaratılışla ilgi muhayyilenizde olan 
bildiğimiz bilmediğimiz Yaratılış dediğimiz bütün 
mevcudat ilk enerji, Üstün enerjinin kendini 
tezahür ettirmesinden meydana gelmiştir...  

Bütün dünyalar, galaksiler, kozmik kâinat 
ki kozmik kâinat diye bizim bilinmezlik ifadesi 
olan o bütün saha yaratılış içerisinde bir 
noktadan, bir tozdan ibarettir... Bir galaksi değil 
bütün bildiğimiz galaksilerin toplamı bütün 
yaratılış içerisinde bir toz mesafesindedir ve bu 
yaratılışın bir kesafetidir... Sonsuz maddi 
kesafetler, sonsuz küçükten sonsuz büyüğe bu 
yaratılış hem maddi hem ruhsal manada 
sonsuzdan sonsuza yayılan ve halen yayılmaya 
devam eden çünkü Yaratılış bir defada olmuş bir 
hareket değildir... İlk, üstün enerjinin yaratma 
eylemi çünkü o yaratıldı ve yarat dendi, ilk 
enerjinin yaratma eylemi halen devam 
etmektedir...  
(Devam.Edecek) 

-------------------------- KENDİNİ BİLME – KENDİNİ TANIMA HAKKINDA (36) -------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Koşulsuz sevgi, sevgiden başka bir şey 
yok ki… Tanrı sevgidir, Tanrı hoşgörüdür ama 
öyle bir hoşgörü ki bizim anlamamız mümkün 
değil... Biz hoşgörü zannettiğimiz, onun 
sulandırılmış versiyonları ile uğraşıyoruz, 
sevginin sulandırılmış versiyonları ile 
uğraşıyoruz... Suyunun, suyunun suyu... Kendini 
bilme, bu suyunun, suyunun suyunu terse doğru 
götürecek, gittikçe sular buharlaştıracak, öz 
kalacak. Yani bu bir çorba ise kendini bilme, 
suyu fark edip bünyeden uzaklaştırmadır, 
buharlaştırmadır, gittikçe koyultmadır, 
kıvamlanmadır... 

İşte devre sonunun mayasının 
kıvamlanma zamanı dediğimiz bu zaman böyle 
bir, artık suyun bünyeden atılması seyreltikliğin 
tam tersi kesifliğe doğru çekilmesidir... Bu öyle 
ki, sevgimizde kesifleşecek yani kıvamlanacak, 
merhametimizde kıvamlanacak... Biz kıvamlı 
sevgiye koşulsuz sevgi diyeceğiz ‘hiçbir 
standardı tanımıyorum ben seviyorum...’ Sana 
zarar veriyor ‘seviyorum’, seni sevmiyor 
‘seviyorum hiçbir şey beklemiyorum ondan...’ 
Hani derler ya, “Ben yaratılanı severim 
Yaradan’dan ötürü...” bunu bir idrak etsek 
dünya okulu biter... Sadece dilimizin 
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 söylemediği, zihnimizden, mantalimizden 

yüreğimize, yüreğimizden dilimize gelen bir söz 
olsa bu dünya yerinden oynar... Ama bunu hep 
söyleriz, takdir de toplarız, ondan sonra biraz 
tüyüne dokunurlar o sevgi nefrete dönüşür... Bu 
sadece kulun kula yaptığı bir yanılgı değildir, 
kulun Tanrı’ya yaptığı yanılgı da böyledir... 60–
70 yıl secde ettiği Tanrı’sına yakını öldüğü 
zaman isyan eder... ‘Bu muydu senin adaletin’ 
der, bunların hepsi dünyasal ve duygusal 
yapımızın kontrol edilmesi gerekirken 
edemediğimiz yanılgılarıdır... Bunları ele 
almamız lazım... 

Sahte kişiliklerin zır zır, vır vırları ile 
Tanrı’nın o yüce yardım elinin sesini karıştırmak 
biraz duyarlı bir insan için mümkün değildir... 

Şunun kıstasını şöyle yapabiliriz; zaten 
şu inisiyasyon içerisinde bunu becermemek 
biraz kusur olacak. Bu öğreti biraz daha derine 
giderse bizim büyük sorumluluğumuz... Biz 
bunları çalışarak başımıza dert alıyoruz... Yani 
inanın Yaradan’ın önünde mazeretimiz kalmaz... 

Varlık bildiğinden sorumludur diye çok 
önemli bir yaradılış ilkesi vardır... Buradaki yüce 
anlayışı, yüce merhameti, yüce kavrayışı... 
Bilenden sorumlu tutuyor... Bu bilme duyma, bir 
malumat şeklinde değil idrak etme... Zaten idrak 
etti mi o varlığın aksini yapma ihtimali yoktur... 
Yaparsa gerçek bir sorumluluk, gerçek bir 
karma... 

Bizler bu sahte kişiliklerin sesi ile 
Yaradan’ın ikazını karıştırmama hassasiyetini 
göstermek zorundayız bu birinci şart yani cehit 
koymalıyız bu cehit rahatımızın kaçacağı, 
beynimizin patlayacağı kadar bizi zorlamalı... 
Ben bunu halletmeliyim tabii niyet kadar önemli 
bir merhale yok... Birincisi isteğin çok derin ve 
samimi olması lazım ve son derece kararlı bir 
istek olması lazım kendini bilmede, bu yoksa 
‘Hele bir dinleyelim bir şeyler de öğreniyoruz ben 
de bunları kullanırım, kullanmam’ şeklinde ise o 
kendini bilmede randıman yoktur... Çok kararlı, 
çok istikrarlı bir talepte bulunmak lazım... ‘Ben 
kendimi bilmek istiyorum.’ Her şeye rağmen mi, 
ne kadara rağmen? ‘Dünya hayatımı da 
bozmasın, ailemiz var, sosyal çevremiz var, 
dünya iştigal konumuz var bunları da 
zedelemesin, dünyasal nemalarımı da 
engellemesin... Bugünkü standardımı en 
azından koruyayım’ derseniz kendinizi 
bilemezsiniz... Çünkü sizi dünyaya çeken sahte 
kişilikleriniz, dünyanın maddesine girdap 
şeklinde çekilişiniz sizin kendinizi bilmenizi 
mümkün kılmaz... Bu koşullarda kendimi 
biliyorum diyen yıllarca bu çalışmalara girer 
çıkar, birkaç cümle de kurabilir, en azından 
egolara hâkim olmak lazım ‘Ben egomu yendim’ 
böyle laflar ederler... ‘Ben egomu öldürdüm, alt 
ettim’... Egodan ne anlıyoruz? Ego nedir? 

(Devam edecek) 

 

 

 

 

Merhaba Gönül Dostlarımız; 

30 Kasım günü Reiki şenliğimizde buluştuk, 
dilek ve niyetlerimizi beyaz balonlarla gökyüzüne 
bıraktık her sene olduğu gibi. Gözlerimizdeki 
sevinç, yüreklerimizdeki safiyet ile dünyamız için 
hayrı istedik. Sizleri ve dostlarınızı 
etkinliklerimizde daha çok  görmek dileği ve 
daha nice Reiki Şenliklerinde buluşmak üzere… 

 MUTFAK PENCEREMDEKİ HİNDİSTAN  
Sevgili Dostlar; Sizlere çok önemli bir 
duyurumuz var… Sayın Sevgi ERSOY’un, Şubat 
ayı içerisinde OWO yayınevinden müthiş bir 
kitabı çıkıyor. Kitabın adı “Mutfak Penceremdeki 
Hindistan”. İçinde küçük hikâyelerin ama yüksek 
idraklerin bulunduğu muhteşem bir dünya ile 
karşılaşacaksınız. Hatta çoğunuzu alıp 

bambaşka dünyalara götürecek olan bu kitapta 
kendiniz ve evren hakkında müthiş sırların açığa 
çıktığını gözlemleyeceksiniz. Arzumuz, bu 
kitabın sadece bir başlangıç olmasıdır. Aşağıda 
sizlere bu kitabın önsözünden bir bölüm 
sunuyoruz. Şubat ayında tamamını okuyabilmek 
niyetiyle… 

“Mutfak Penceremdeki Hindistan kitabını 
oluşturan hikâyelerin hepsi birer inci tanesi olup 
tıpkı nadide bir gerdanlığa benzemektedir… Her 
hikâye kendi içerisinde önemli hakikatleri taşır… 
Kahramanların hepsi gerçek hayattan 
alınmıştır… Yaşanmış ve idrak yoluna 
yönlenmiş olan bu bilgilerin içinde mutlaka size 
de uygun olacaklar vardır… Bazen duygu 
yönünden, bazen bilinç yönünden sizleri 
yakalayacak olan bu inci taneleri eğer bir kişiye 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK ! 
 

mailto:merkez@mbavakfi.org.tr�


 
 

IŞIĞIMIZ BİLGİ - YOLUMUZ SEVGİ - HEDEFİMİZ VAZİFE 
 

İstiklal Caddesi Mim Han No: 79 Kat: 6 - 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 

6 

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999 
 dahi ulaşabilirlerse, Mutfak Penceremdeki 

Hindistan kitabı asıl amacını gerçekleştirmiş 
olacaktır…” Sevgi ERSOY 
Ayrıca Cosmopolitan Dergisinin Mart sayısında 
Sevgi Ersoy’un “Mutfak Penceremdeki 
Hindistan” adlı kitabına geniş yer ayrılmıştır. 

 BASINDA BU AY 
Kadıköy Gazetesi; Aralık ayı ilk haftası, 
“Sağlıklı Yaşam“ köşesini vakfımıza ve 
etkinliklerine ayırdı. Vakıf Başkanımız Nurettin 
Ersoy Spiritüel çalışmalarını, Merkez Bilgi Alanı 
Vakfını, faaliyetlerini ve insanlığın genel 
durumunu şöyle açıkladı: 

“Merkez Bilgi Alanı Vakfı din, ırk, sosyal, 
ekonomik, kültürel farklılıkları gözetmeksizin her 
insana gönül kapılarını açmış bir vakıftır… 
İnsanların ruhsal yapısı ve ihtiyaçlarıyla 
ilgilenir… İnsanlık maalesef çok ciddi seviyede, 
karmaşa, yozlaşma, sevgisizlik, anlayışsızlık, 
mutsuzluk, şiddet, öfke, hoşgörüsüzlük, bencillik 
hali içerisinde… İnsanın hakiki manada sevgiyi, 
merhameti, sabrı, hoşgörüyü, paylaşmayı, 
affetmeyi, barışı dolayısı ile sürdürülebilir 
mutluluğu yaşayabilmesi ancak bu iç gücünü 
keşfetmesi ve aktif hale getirmesiyle mümkün…” 

Evim Dergisi; Ocak ayı sayısında “İpucu” 
köşesinde, “Evinizin Pozitif Enerjiye İhtiyacı Var 
mı?” başlıklı Sevgi Ersoy’un taşlarla ilgili 
bilgilerine yer verildi. Dergide keseler, taşların 
arındırılması ve enerjilendirilmesi konusunda 
kısa bilgilere de yer verildi. 

 MİNAREL ÂLEMİ VE BİZ 
Sizlere bu köşede bundan sonra her ay bir 
minerali kısaca tanıtmak niyetindeyiz… Beraber 
mineral âleminin derinliklerine doğru giderken bu 
âlemden nasıl yardım alırız ve mineralleri nasıl 
kullanabiliriz konusunda sizlere elimizden 
geldiğince sevgili hocamız Sevgi Ersoy’un ders 
notlarından bilgileri aktaracağız. Bu ayki konuk 
mineralimiz Ay Taşı: Ay taşı bize “Değişime 
hazır ol, kendini kabullen, ben sana bunlar için 
koşulsuz sevgi veriyorum” der. Amacı arındırma 
ve oluşturmaktır. Başkalarının duygularına 
saygıyı öğretir, günlük yaşamdaki dengeyi 
oluşturur. Onaylaması ise “Duyarlılığımın 
değerini biliyorum.” dur. Mineral dostlarımız 
hakkında daha çok bilgiye ulaşmak veya 
onlardan birine sahip olmak istiyorsanız sizleri 

vakıf merkezimize bekliyoruz. Zengin taş 
reyonumuzda bulamayacağınız mineral yok…  

 QUAN YİN MEDİTASYONU / Master Sevgi 
ERSOY 07.12.2006 / Kadıköy Belediyesi 
Brifing Salonu 

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

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

 SEMİNERLERİMİZ: Sn. Nurettin Ersoy 
Konferansı / Yaşamı Kolaylaştırıcı Bilinç 
Semineri / Kozyatağı; 

07.12.2006 / Varlığımızın Kozmik Yapısının 
Analizi: 
Ben kimim, niçin buradayım, hizmetim kimedir? 
Kendini tanıma yolunda, varlık yapımızı 
keşfetmede kendimize sorduğumuz sorular… 
Varlık örtüleri, kabuklarımız, egolarımız…  

Dört şuur hali; 

1. Gece uyku şuur hali 
2. Ayakta uyku şuur hali 
3. Sübjektif, varlığın kendinin farkındalığı hali 
4. Objektif, Aydınlanmış şuur hali 
Bizler bildiklerimizi bilmiyoruz. İktidar, itibar, 
bireysellik insanlığın en büyük kuyusudur. 
Anlaşılmak için değil, anlamak için buradayız…  

14.12.2006 / Dünya Hayatımızın Perde Arkası: 
İki boyutun birleşmesinden meydana gelmiştir. 
Akıl ve 5 duyu ile kavranabilen fizik dünyamız 
sezgi ile algılanan, 5 duyu ile kavranamayan 
ruhsal dünyamız.  

Alkol, sigara, kötü beslenme ile kirlettiğimiz fizik 
bedenimiz ve negatif düşünce, duygu ile 
kirlettiğimiz ruhsal dünyamız. 

Yaradılışın tümü hafıza ortamıdır. Dünyada 
ihtiyaç duyduğumuz bütün bilgileri sezgilerimizle 
astral-mantal-kozal bedenlerimizle alırız. 
Düşüncenin ötesine geçmeden bilgi alamayız…  

21.12.2006 / Olaylar - Eprövler ve İşleyiş 
Mekanizması: 
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 Var olup olmamamızın ölçütü zihindir. Yaşam 

içinde yaptığımız eylemlerimizin hiç birinin 
farkında değiliz. Sadece doğarken ve ölürken 
şimdideyiz, varız, insan-ı kâmiliz. Şimdide olanın 
sıkıntısı, hastalığı yoktur. Geçmiş ve gelecek 
kimlik tanımımızı güçlendirmek içindir.  

28.12.2006 / Kader - Karma Yasası ve Sebep-
Sonuç Mekanizması: 
Ruhun gelişimi, tekâmül için dünyadayız. Bu da 
bilgiyle gerçekleşiyor. Bilgi Yaradan’dır. Zaman, 
hayat, bilgi, mekân enerjileriyle. Dünyasal bilgi, 
yüzeysel ve  güncel bilgidir. Bu bizi ağır bilgiye 
götürür. Buna da eprövler, deneyimler ve 
olaylarla gideriz. Gerilmeden elastikiyetin son 
noktasını bilmemize imkân yoktur. Bizler her an 
seçim yapıyoruz. Seçme özgürlüğüne sahibiz. 
İhtiyaçlarımızın tespiti ve tespit edilenlerin 
yürürlüğe konulmasıdır yaşam. Bir olayda biz 
olaya hangi haletle yaklaşıyoruz? Çaresiz, 
kurban mı, özgüvenli ve özgüveni üst güvene 
taşıyan mı? Endişelerinizi Rabbe bırakın. 

 PERŞEMBE KONFERANSLARIMIZ: Sn. 
Nurettin Ersoy Konferansı / 21.12.2006 / 
Kadıköy Evlendirme Dairesi; 

21.12.2006 / Zihnimizi Arındırma Tekniği:  
Korku-endişe-telaş-tepki-savunma: Ego zihin… 

Bilinç seviyemizi yükseltmedikçe savaşlar, 
öfkeler, bitmez. Gün içinde düşünce ve 
duygularınızı izleyin, zihninizin oyunlarını fark 
edin. Varlığınızı yeniden var edin!  

 QUAN YIN İLE NASIL ÇALIŞIYORUZ? 
Sevgili dostlar çoğunuzun da bildiği gibi Quan 
Yin bir şifa ve arınma tekniği. Bizleri yeni dünya 
ve yeni zamana hazırlayan, bilinçlerimizi 
yükseltmemize yardım eden bir teknik. Quan 
Yin’i tanıtıcı bilgileri sizlere daha önceki sayıda 
sunduk ama onunla nasıl çalıştığımızı hiç 
anlatmadık. Bu tekniğin tamamı yoğun 
meditasyonlardan oluşuyor. Arka arkaya 
sıralanan bu çalışmalar sırasıyla: 

1. Grup: Özgün dans-Üçlü Alev-Taç giyme, 
2. Grup: Çakraların dengelenmesi-Kalsiyum 

şifası 
3. Grup: Üçlü alevin oluşturulması-Sinir 

sistemi şifası 
4. Grup: Karma-DNA şifası ve dünyanın 

şifalandırılması. 
İşte Quan Yin meditasyonunun tamamı yukarıda 
yazdıklarımızdan oluşuyor. Tüm bunların hepsi 
en fazla 15-20 dakikanızı alacak çalışmalar 
(eğer çok fazla vaktiniz yoksa) ama vaktiniz 
olduğunda bu çalışmayı bir saate kadar 
yayabilirsiniz. Bizim size tavsiyemiz bu 
çalışmaya her gün belli bir zaman ayırarak 
yapmanız ki size sunacağı mucizelere tanık 
olabilesiniz. Bugüne kadar bu enerjiye 
uyumlanan arkadaşlarımız sayı olarak iki yüzü 
buldular. Hepimiz en küçük sağlık 
problemlerinden hayattaki birçok dertlerimizin 
çözümüne kadar irili ufaklı bu mucizeleri yaşadık 
ve yaşamaya da devam ediyoruz. Ayrıca eğer 
konsantre olmakta zorlanıyorsanız sevgili 
hocamız Sevgi Ersoy’un bizler için hazırlamış 
olduğu meditasyon CD’lerini de alabilirsiniz. Yine 
her ayın ilk perşembesi Kadıköy Belediyesi 
Brifing salonunda saat 19.30’da toplu 
meditasyon yapıyoruz. Bu meditasyona 
katılabilmeniz için ya Quan Yin enerjisine 
uyulmanmış olmanız gerekiyor ya da 
uyumlanmaya karar vermiş olmanız. Orada 
yaptığımız toplu meditasyonda bir saati aşıyoruz 
ve hepimize sanki çok kısa bir zaman geçmiş 
gibi geliyor. Oluşturmuş olduğumuz enerjiyi 
meditasyon sonunda tüm insanlıkla 
paylaşıyoruz. Meditasyon süresince şifa enerjisi 
ile şarj olmuş olan lokumlarımızı, 
kurabiyelerimizi yine tüm insanlıkla paylaşmak 
niyetiyle yiyoruz. Ve müthiş haletler, deneyimler, 
mucizeler… Eğer böyle bir zaman dilimini 
bizlerle paylaşmak istiyorsanız size tavsiyemiz 
önce bu enerjiyi uygulamayı öğrenmeniz sonra 
da yaptığımız toplu meditasyon çalışmalarına 
katılmanız olacaktır. Sevgiyle kalın…           

--------------------------------------------------- REİKİ KÖŞEMİZ ---------------------------------------------------- 
 REİKİ 1. DERECE İNİSİYASYONLARI: 

Master Sevgi ERSOY / 09.12.06 16.12.06 / 
Vakıf Merkezi; 

Bu ay Reiki 1. derece ailemize 11 yeni Reiki 
öğrencisi katılmışlardır… 

 REİKİ 3. DERECE DERİN ŞİFA 
TEKNİKLERİ KURSU: Master Sevgi 
ERSOY-Tülay AYDINOĞLU 20.12.06-
27.12.06 / Vakıf Merkezi; 

Bu ay Reiki 3. derece ailemize 11 yeni Reiki 
öğrencisi katılmışlardır… 
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  QUAN YIN İNİSİYASYONU: Master Sevgi 

ERSOY 11.12.06-18.12.06 / Vakıf Merkezi; 
Bu ay Quan Yin ailemize 11 yeni Reiki öğrencisi 
katılmışlardır… 

 REİKİ BOLLUK VE BEREKET 
İNİSİYASYONU: Master Sevgi ERSOY 
25.12.2006 / Vakıf Merkezi; 

Bu ay Bolluk Bereket ailemize 10 yeni Reiki 
öğrencisi katılmışlardır… 

 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.  

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

 PERŞEMBE KONFERANSLARI / Kadıköy 
Evlendirme Dairesi Büyük Salon / Saat: 19.30 
- 21.00 
☼ 18.Ocak.2007 / Değişmek Zorundayız / 

Nurettin ERSOY 
☼ 15.Şubat.2007 / Sürdürülebilir mutluluğu 

yakalayabilmek / Nurettin ERSOY  
☼ 15.Mart.2007 / Yaşadıklarımızı kontrolümüze 

alabiliriz / Nurettin ERSOY 
☼ 19.Nisan.2007 / Enerjimizi kaptırmadan 

yaşama tekniği / Nurettin ERSOY 
☼ 17.Mayıs.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) 
 

 TEBLİGAT BİLİNCİ SEMİNERİ / Bilgi Paylaşım 
Derneği / Nurettin ERSOY 
☼ Her Çarşamba / Saat: 19.00 – 21.00 /  

 
 PERŞEMBE MEDİTASYONLARI / Kadıköy 

Evlendirme Dairesi Büyük Salon / Sevgi 
ERSOY 
☼ Her ayın 2. ve 4. Perşembesi / Saat: 19.30 - 

21.00 
 

 QUAN YIN KURSU / Vakıf Merkezi / Sevgi 
ERSOY 
☼ 12.Şubat.07 ve 19.Şubat.07 / Pazartesi / 

Saat: 14.00 – 16.00 
 QUAN YIN ÜST DÜZEY KANALLAMASI / Vakıf 

Merkezi / Sevgi ERSOY 
☼ 08.Ocak.07  ve  05.Mart.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 

☼ 10.Ocak.2007 / Çarşamba / Saat: 13.00 

☼ 07.Şubat.2007 / Çarşamba / Saat: 13.00 
 

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

☼ 17.Ocak.2007 / Çarşamba / Saat: 14.00 

☼ 14.Şubat.2007 / Çarşamba / Saat: 14.00 
 

 REİKİ 2. DERECE SEMİNERLERİ / Vakıf 
Merkezi / Sevgi ERSOY 

☼ 13.Ocak.2007 / Cumartesi / Saat: 13.00 

☼ 10.Şubat.2007 / Cumartesi / Saat: 13.00 
 

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

☼ 20.Ocak.2007 / Cumartesi / Saat: 14.00 

☼ 17.Şubat.2007 / Cumartesi / Saat: 14.00 
 

 REİKİ 3. DERECE SEMİNERLERİ / Vakıf 
Merkezi / Sevgi ERSOY 

☼ 21.Şubat.2007 / Çarşamba / Saat: 13.00 
 

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

☼ 28.Şubat.2007 / Çarşamba / Saat: 14.00 

 REİKİ BOLLUK VE BEREKET UYGULAMASI / 
Vakıf Merkezi / Sevgi ERSOY 

☼ 26.Şubat.2007 / Pazartesi / Saat: 14.00 

 TAŞ KURSU / Bilgi Paylaşım Merkezi / Sevgi 
ERSOY 

☼ Her Cumartesi / Saat: 13.00 – 16.00 
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