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

YAŞAM PLANI VE DOĞUM... 
Dünya yaşamının günlük akışı, 

heyecanları, monotonluğu ve cazibesi içerisinde 
pek çok insan kim olduğunu, nereden gelip 
nereye gittiğini kendisine sorabilecek güçte 
değildir... Perdenin arkasında neler cereyan 
ettiğini merak bile etmez... “Böyle gelmiş, böyle 
gidiyor işte!” der... Oysa kendi insan kisvesi 
altında ne denli kudretli bir varlık taşıdığını, ne 
muazzam bir senaryonun kozmik oyuncusu 
olduğunu bilse, Dünya yuvası ona dar gelir... 

Şimdi eldeki bilgiler çerçevesinde adım 
adım kozmik serüvenimizi gözden geçirelim... 

İnsan = Ruh + Madde’dir... 
İnsanı tek bir cepheden inceleyerek 

yapısı hakkında fikir sahibi olmaya kalkışmak, 
bir kumaşın tersini yüzünden ayırarak 
incelemeye kalkışmak gibi olmayacak bir 
durumdur... Hiç şüphesiz, bu gün insanın 
sadece dışsal yönünü yani beş duyuya çarpan 
fiziki tarafını ele alıp incelemeler yapan bilimin 
de, insanın tanınması yolundaki hizmeti inkâr 
edilemez... 

Ancak aynı bilim dalının kendi 
yöntemlerine göre çözemediği bir sorunu yok 
sayması, ya da farklı yöntemlerle çözüm 
aranmasını bilim dışı bulması bilimsellik 
değildir... Çünkü bilimsel zihniyetle yapılan her 
çalışma, hangi yönden gelirse gelsin, özde, 
insanlığın malıdır... 

İnsan ve onun öz yapısı ile ilgili bilgileri, 
nerede olursa olsun, bulup öğrenmek ve 
toplumun yararına sunmaktan daha büyük bir 
eylem düşünülemez... 

İnsanın meydana getirilişi hakkında 
Sadıklar Planı Tebligatı bizlere şu bilgileri 
veriyor... 

• “Yeryüzünde insanın ortaya 
çıkması iki istikamette meydana gelmiştir... 

Yeryüzünde mevcut fiziki şartların 
tekâmülü, organik yapıların 
mükemmelleşmesi, gelişmesi sayesinde bir 
insan konstrüksiyonu teşkiline sebep 
olabilecek kadar iyi durum göstermesi, 
ruhların kendilerine bir beden yapmalarına 
müsaade etmiştir... Bu, sizin dünyasal olarak 
bildiğiniz bedenlerin, kalıpların gelişmesiyle 
alakalı bir husustur... 

İnsanlık hüviyetini kazanmış olan bir 
ruhun, şüphesiz, tekâmül ve bilgi seviyesi 
bakımından tatbikatının, ona en iyi şekilde 
hizmet edecek bir maddi vasıtayla olacağı 
şüphesizdir... Bu maddi vasıta önce Dünya 
dışı bir vasatta teşekkül etmişti... Yani sizin 
beşeri kalıbınız, şu görünen insan 
hüviyetiniz, başka bir seyyare, Büyük Ruhi 
Organizatörler tarafından yani sizlerden çok 
daha gelişmiş vaziyette bulunan varlıkları 
kullanmak suretiyle beşer yani Dünya 
İnsanı’nın ilk modelleri meydana 
getirilmiştir... Şüphesiz bu modeller, evrensel 
varlık sistemine uygun tarzda taklit 
edilmiştir, meydana getirilmiştir... Bu, insanın 
yani yeryüzü insanının, beşerin 
prototipleridir... 

Aynı varlık sistemi, bir taraftan da, 
yeryüzü evolüsyonunun sonucu olarak 
ortaya çıkan imkânlardan istifade ederek, 
yeryüzünde, Mukaddes kitaplarınızın 
belirttiği gibi, onun toprağından, onun 
balçığından olmak üzere bedenler meydana 
getirmişlerdir... 

Böylece, iki değişik vasatta, iki beşeri 
laboratuar çalışmıştır... Bu laboratuarlar 
sonradan birleştirilmiştir... Yani sizin ilk 
aşılanmış tipiniz ki, buna ezoterik olarak 
ADEM ismini verirsiniz… Menşe itibariyle, 
yapısının büyük ölçüde taşıdığı maddesel 
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 çeşitlilik, Dünya’dan alınmış bir çeşitliliktir... 

Yani onun topraktan, balçıktan yapılmış 
olmasının manası budur... Halbuki, beşer 
insanının ilk tipi, ilk aşılanmış, ıslâh edilmiş 
beşer modeli kalıbı içerisinde tecrübelerine 
devam edecek ruhlara en uygun vasat, vasıta 
haline getirilmiş bu beden, sizin 
Âdem’inizdir... 

Fakat, kainatta mevcut olan varlıkların 
Adem’i kimdir..? 

Mukaddes kitaplarınız, sadece 
yeryüzünde, şu devrenin beşeri insanına 
maddi esasları, imkânları intikal ettiren ilk 
büyük tip olarak, Âdem’den bahseder... Ve 
asla o Âdem’i, mevcut insan tipinin ilk 
numunesi olarak bellemeyiniz... 

Hiç şüpheniz olmasın ki, bu devrenin 
bitmesinden sonra, bütün dejenerasyon 
tesirleri ortadan kaldırıldıktan, bozukluklar 
telâfi edildikten, her türlü dengesizlikler 

yeniden kurulduktan sonra maddi mayayı 
kullanmak suretiyle meydana getirilecek olan 
kalıp, bundan sonraki varlıkların Adem’i 
olacaktır... 

Beşer olarak bizler, enkarne olduğumuz 
vasatlarda, Kozmik İnsan’ın temsilcileriyiz... Bu 
da, yolumuzun dikliğini ve yaşamın ciddiyetini 
idrak etmemiz için vesilelerden biridir... 

İnsan bir organizasyondur... Beden, ruh 
varlığına, tatbikat yapması için verilmiştir... 
Ancak şuur sahasıyla bedene enkarne olan ruh 
varlığı, bu bedeni gerektiği şekilde kullanacak 
tecrübeye sahip değildir... 

 

Işığımızın Bilgi;  Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 
Nurettin ERSOY 

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

 

• Kıyam etmek; Yaratan Enerji’nin, 
Zaman Enerjisi olduğunun; sahip olduğu 
kabiliyetin, yaratılmış olanın her 
zerresine nüfuz etme özelliğinden dolayı, 
kendisinde mevcut olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:118) 

*** 

• Kıyam etmek; zaman enerjisi’nin, yokluk 
âlemini inşa ederken, bir taraftan da 
yaratma işlemini sonsuz defalar tekrar 
etmekte olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:118) 

*** 

• Kıyam etmek; her şeyin, birbirinin 
devamı olarak ve birbirinin özelliğini 
taşıyarak, kendisinden sonrakini 
meydana getirirken, kendi özelliğini, 
öncekileri ve sonrakileri de ifadeten 
orada bulunmakta olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:118) 

*** 
 

 

 
• Kıyam etmek; zaman enerjisi’ni ihtiva 

etmeyen hiçbir oluşun olmadığının; 
Oluşların, Oluşum haline gelebilmeleri 
için mutlak surette bu enerjinin 
mevcudiyetinin gerekmekte olduğunun; 
var eden, şekil veren ve devamlı devam 
ettirenin, sonsuzluk anlayışını ifade 
edenin de bu enerji olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:118) 

*** 

• Kıyam etmek; ruha ait olanın da aslının, 
zaman enerjisi olduğunun; ruh, yaradan 
vasfına büründüğü anda artık enerjinin 
devrede olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:118) 

*** 

• Kıyam etmek; bilgi’nin formel olabilmesi 
için, zaman enerjisinin müdahalesinin 
şart olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:118) 

*** 
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• Kıyam etmek; zaman enerjisi’nin, bilgi 
ile birlikte hareket etmekte olduğunun; 
ham olanı işleyen olduğunun; O’nun, 
esasın bir eseri şeklinde olduğunun; var 
eden, yok eden, yeşerten, solduran ve 
daima ilerleten olduğunun; Dünya 
hayatımızdaki gidişatımızın, tamamen 
ona bağlı bir vaziyet arz etmekte 
olduğunun; ıstıraplarımızın, onunla var 
olmakta ve yok olmakta olduğunun; 
gelişimimizin, onun sayesinde 
olabilmekte olduğunun; O’nun, her 
zerreye nüfuz etmiş fakat sadece eser 
şeklinde anlamaya çalıştığımız 
olduğunun; eğer O’nu, bulunduğumuz 
seviyenin imkânlarına uygun olarak 
kontrol ve kullanabilme kabiliyetine 
erişebilirsek, o seviyede, kendi gerçek 
gücümüzü fark etmiş olabilecek 
olduğumuzun; aksi taktirde, zaten bize 
ait olanın farkına varamadan ve 
kendimizden ayrı bir şeymiş gibi 
algıladığımız bir gücün, yine kendi  

 

 

yaratmış olduğumuz suni güdümündeki 
gidişatımıza devam edecek olduğumuzun; 
bu gücü fark etmenin, ona dahil olmak 

demek olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:118) 

*** 

• Kıyam etmek; muhteviyatı fark etmemiz 
gerektiğinin; bulunduğumuz her detayın 
tam donanıma haiz olduğunu bilerek, 
değerlendirmemizi o yönde yapmamız 
gerektiğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:118) 

*** 

• Kıyam etmek; hareketin, daima içeriden 
dışarıya doğru olması gerektiğinin; ana 
temayı, ekilen tarla’nın ve yeşeren 
tohum’un teşkil etmekte olduğunun; 
bunun ise, daima bir vazife uğruna tecelli 
etmekte olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:118) 

*** 

 

 
----------------------------------------------- ŞUURDA UYANIŞ (18)------------------------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Dünya beşeri olarak bizler zaman 

kavramını sadece lineer, ritmik, rutin bazı 
hareketlerin ölçüm birimi, ölçülmesi olarak ele 
alıyoruz… Sürecin ölçümü, bizim zaman 
kavramımızı oluşturur… Yani özellikle ayarlanmış 
ve özel ayarları yapılmış bir makinenin belirli 
turları yapması, bizim zaman anlayışımızı 
oluşturur… Dünya’nın kendi etrafında bir tur atışı 
ki bu rutin bir harekettir… Bazı atık zaman 
vermesine rağmen onun eşit aralıklarla olduğunu 
kabul ederek biz ona bir gün deriz… Adına 
zaman demişiz, ondan sonra ayın dünya 
etrafında bir tur atışını dolunay veya ilk ay 
pozisyonlarını tekrarlayışını otuz parçaya 
bölmüşüz, otuz parçanın her birini 24 parçaya 
bölmüşüz, neticede bir takım atık zamanlar 
olmuş, ancak bir ritme oturtmuşuz… Bizim 
dünyadaki zaman anlayışımız bir ritmin takibi 

şeklindedir… Bir ritim takipçisiyiz biz… Yani biz 
birbirimize zaman kavramını aktarırken mutlaka 
kronometre veya saatten-aya-aydan-güneşe, 
güneşten belki de daha büyük devinimlere bağlı 
bir ölçü birimi sunarız birbirimize… Yani seneye 
buluşalım derken, sanki deriz ki güneş bir tur 
daha attığında burada olalım… Eski ilkel 
Kızılderililer böyle diyormuş, hala öyle… Zaman 
enerjisi asla bu değil… 

Zaman kavramımızın ne manada 
olduğunu iyi algılarsak eğer, bununla ilgili tefrikini 
çok daha başarılı bir şekilde yapabiliriz… 

Bizim kullandığımız zaman, bir sürecin 
geçişinin ölçümlenmesidir… 

Yani köylere veya şehir dışına seyahat 
edenler bilirler… Orada, köylerde yaşayanlar 
şöyle derler; buradan öteki köye ne kadar 
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 zamanda giderim dersiniz; iki sigara içimi 

derler… Siz ona bir kilometreyi de sormuş 
olabilirsiniz, bir sürecin ne kadar geçeceğini 
sormuş olabilirsiniz, adam size bunu belirli bir 
rutin hareketin tekrarını ölçerek söyler… Çünkü o 
bilir ki bir sigara söndüğünde atar, ötekini yakar… 
Hatta o sonuna geldiğinde birbirine ekler veya bir 
sigara içimi oradasın der… Bizim Ergün Hocamız 
bir anektod anlatırdı… Adamın biri bir köyden bir 
köye giderken çapa yapan bir köylüye 
rastlamış… Kolay gelsin demiş… Buradan 
Çandır köyü ne kadar uzakta demiş, köylü 
bakmış hiç umursamamış… Dayı sana sordum 
demiş köy ne kadar mesafededir, cevap yok… 
Adam dönmüş kızarak yürümeye başlamış… O 
zaman köylü; bu yürüyüşünle 45 dakika sürer 
demiş… Çünkü daha önce elinde done yok… 
Belki 15 yıl oldu aklımda tuttum… Elinde kıstas 
yok, araba ile gitsen belki 5 dakika… 

Hiç yapamazdık ritimler olmasa… Belki o 
zaman Allah nasip ederse deyip, zamana 
bırakacaktık… Eğer bu ritimler olmasa, rutin, yani 
şaşmaz periyodik yapılar olmasa, bizim zaman 
diye bir mefhumumuz kalmaz… Onu bölmüşüz, 
bölmüşüz, hepsine zaman demişiz… Biz zamanı 
böyle yaşıyoruz… 

Bu zaman değil, bu bir ölçümlendirmenin 
herkes tarafından onaylanmış ve işimize çok 
yarayan bir halidir… Bunsuz da olmaz, çok 
önemli kozmik imkânları kullanarak, astrofizik 
imkânları kullanarak, bir takım ölçümlerde 
mutabakat sağlamışız ve bunu kullanıyoruz… 
İşimize de çok yarıyor, yoksa darmadağın olup 
giderdik… 

Önemli olan, onunla bunun farkının ortaya 
koyulması meselesi… Burada artık biz zaman 
enerjisi dediğimizde ki Yaradan’a ait enerjinin 
kendini bu şekilde bir tezahüratı, bir eylem 
esnasında açığa çıkartmasının adıdır… Adı, 
zaman enerjisidir… 

Zaman enerjisi, Yaradan enerjidir… Yani 
üstün ve yüksek olan tek olan ve bir olan 
Yaradan saha, sonsuz olan bu Yaradan saha bir 
yaratma eylemine geçtiği anda, adını zaman 
enerjisi olarak tezahür ettirir… Ve bütün yaratma 
eylemlerini yapan enerjinin adı zaman 
enerjisidir... Tabii ki bu yaratma eyleminde öne 
çıktığında bilgi enerjisi, sevgi enerjisi, hayat 
enerjisi, mekân enerjisi ile destekleniyor… Tam 

bir kolektif çalışma ile tam organize olarak 
yaratmayı meydana getiriyor… 

Bu üstün enerji, Dünya misali olarak bir 
fizik âlemde bir tatbikat sahası meydana 
getirirken yani önce Dünya fizik objesini 
meydana getirip üzerine de hayat yüklü 
varlıkların, deneyimler yapmak üzere 
mevcudiyetini oluştururken, yaradılışı meydana 
getirmiştir… Yani Dünya’nın yaradılışında ne 
yapmıştır?.. Zaman enerjisi ile mekân enerjisini 
ön plana çıkararak fizik ortamı meydana 
getirmiştir… Dünya’yı… Bunu meydana getirirken 
mekân enerjisi içerisinde fizik enerji var… 
Yaratma eylemi ile bu meydana geliyor… Tabi ki 
zaman enerjisi bilgi ile destekleniyor, sevgi var, 
ondan sonra hayat enerjisi ile üzerine yaradılış 
formlarını meydana getiriyor, bitkiler, hayvanlar 
ve Dünya Beşeri... Tabii ki hayat enerjisini salt 
olarak belirli bir zemin olmadan koyması mümkün 
değil… 

Bütün bu eylemi yaparken dominant 
enerjilerin arkasında mutlaka tüm enerjilerin 
takviye verdiğini bilin… Sevgi olmasa 
yaratmazdım… Böyle anlamak lazım… 

Zamanın kavram olarak, yeni bir çehreye 
doğru gitmekte olduğunu anlarsak eğer, bu 
zaman enerjisinin bizim dünyasal zaman ile ilgisi 
olmadığını kavrarız… Bu zaman enerjisi, 
Yaradan enerjidir diğer adı ile… 

Yaradan’ın yani Üstün ve Tek olanın 
yaratma eyleminde öne çıkarttığı enerjiye zaman 
enerjisi denir ve yaratma eylemi dominant olarak 
zaman enerjisi vasıtasıyla zuhur eder... Ve 
dolayısıyla, yaratılmış olan her unsurun aslı da, 
yine bu enerji vasıtası ile yaratıldığı için, zaman 
enerjisidir... Yani bizlerin de mekân enerjisi 
olarak fizik bedenlerimiz, hayat enerjisi olarak da 
hayatiyet özelliğimiz yani şu biyolojik yapının 
ayakta durması ve bu arada da zaman 
enerjisinden dolayı, yaratılmışlığımızdan dolayı, 
Zaman Enerjisinin de aslını temsil ettiğimiz 
ortaya çıkıyor… Demek ki bizler de Yaradan’ın 
yaratmış olduğu zaman enerjisinden dolayı, 
zaman enerjisinin aslı olan varlıklarız… Yani 
yaratılmışlıktan dolayı özde Yaradan 
vasfındayız… Ve bizler de yaratma eylemine 
geçtiğimiz vakitte zaman enerjisini kullanırız… 
Ama yine de zihnimiz asla bu ölçü manasındaki 
zaman enerjisini kendinden uzak 
tutamaz…(Devam.Edecek)
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-------------------------- KENDİNİ BİLME – KENDİNİ TANIMA HAKKINDA (48) -------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Her insan sahte kişilikler sahibidir... Ben 

sahte kişiliklerimi sıfırladım diyen bir insan, en 
büyük sahte kişiliksizmiş zannı olan sahte kişiliği 
giyendir… Ve zaman zaman sahte kişilikler dış 
tesirlerle atak yapar öne çıkar, zaman zaman 
başka tesirlerle geri çekilir... 

Bir insan septik kişilik özelliğine sahip 
olduğunu varsayalım, araştırmacı 
pozitifindeyken, bir dış tesir onun öylesine bir 
sahte kişiliğini canlandırır ki, o sahte kişiliği onu 
derhal negatife yani her şeyden kuşku duymaya 
götürür... Mesela ‘Bana niçin böyle bakıyorlar, 
beni anlıyorlar mı, beğeniyorlar mı..?’ gibi bunu 
abartın kendinizde… Cesaretle abartmadıkça 
örtmüş oluruz... Eğer bende böyle bir endişe, 
böyle bir telaş varsa… Beğeniliyor muyum, 
beğenilmiyor muyum, benim hakkımda şu an ne 
düşünüyorlar dediniz mi, bu kuşkuculuk marazi 
kale almaya dönüşüyor... Marazi kale alma 
septik tutum özelliğinin negatife düşmüş halidir... 
Banim hakkımda ne düşünüyorlar, iyi mi 
düşünüyorlar, kötü mü düşünüyorlar deyip 
enerjiniz sürekli kaybolur... Her sahte kişilik 
negatife düşüm sebebidir, her negatif düşüm 
enerji kaybının sebebidir... Demek ki sahte 
kişilikler negatif enerjilerle beslenir gibi 
görünürken varlığın enerji kaybına sebep olur... 
Tabii ki ego adı verilen o sahte kişiliklerin 
oluşturduğu en büyük özellik, Uzak Doğu 
öğretisinde dikkatimi çekti, egoyu çok güzel tarif 
ediyor, “Varlıkların kendi dışındakilerle 
özdeşleşme yeteneğidir…” diyor... 

Yani kendi dışında varlıklarla kendini bir 
etme, özdeşleşme hali ego yeteneğidir… Ve bu 
yaradılıştan dolayı bize verilmiştir… Fakat bunun 
kontrolden çıkmış, tamamen farkındasız, at 
dizgini almış gidiyor şekline dönüşmesi ki süper 
egoyu meydana getirir… Felakettir ama ben bu 
lazer ışıkla bir tür bağ kurmazsam her hafta 
cebimde taşıyıp, kırılmasın düşmesin diye koyup 
da gelip bu hizmeti yapamam... Bununla benim 
bir varlık ilişkim var, lazer ışık... Şimdi eğer ben 
böyle bir ego yani bunu sahiplenme, bunu 
koruma, bunun varlığını kendi varlığımla beraber 
idame etme özeni göstermezsem ki bu bir 
egodur, fakat yararlı bir egodur… Ben size 

burayı gösteremem... Bu lazım, lüzumlu, ben 
haftada iki-üç sefer bunu kullanır olmama 
rağmen bunu boşlarsam, orada burada 
bırakırsam, yere atarsam, nereye koyduğumu 
bilmezsem de marazi durumdur... Aşırı bağlılık 
marazi iken, eşya ile aşırı duyarsız, dengesiz bir 
hale gelmek de marazi, extrem noktalardır... 

Varlıklar tabii burada egolarının esiri 
olarak ego alanının sınırını süper ego alanının 
sınırına getirip burası ego diyebilir... Hâlbuki 
çoktan süper egoya geçmiştir... Burada her 
varlık kendi ego sınırını tam bir vicdani kanalın 
direktifi veya denetimi altında tespit etmek 
zorundadır... 

Şimdi ben elimdeki bu lazer ışığı 
varlığımla bir görüp, buna özen gösterip, bunun 
varlığını varlığımla birlikte idame ettirmek, 
devam ettirmek için neleri göze almalıyım ki ego 
sınırında kalsın... Böyle sarılır da mahvolacağım 
hissine kapılırsam süper egoya geçmişimdir… 
Ama bu süper ego der ki; ‘Yok sen bu lazım 
olduğu için sarılıyorsun’, hâlbuki hiç de öyle 
değildir, bu benim varlığımı işgal etmiştir… Bu 
benim varlığımı esir etmiştir… Zihnimi, duygumu 
ve hareketlerimi, bu beni mahvetmiştir, varlığımı 
yok etmiştir...  

Misal olarak bunu veriyorum… İşte bu 
sınırı siz çok akli, çok vicdani bir kanaldan 
aldığınız tesirlerle dengeleyebilirsiniz… Ben 
bunun varlığına ancak bu maksat için önem 
veriyorum… Bununla varlık bağı kurmuşum ama 
şu sınıra kadar, bundan sonrası önemli değil, 
kaybolursa kaybolacak… Ama o sınır çok 
önemli… Kendimizi kandırmadığımız bir sınır 
olmalı... 

Öyle insanlar var ki arabasına tapıyor… 
Sabah kalkıyor arabasının tozunu alıyor, öğleyin 
yıkıyor, içini dışını süpürüyor, aklı fikri orada, 
gönlü orada, davranışı orada… Ona sorduğunda 
‘Bu biraz abartılı olmuyor mu?’ ‘Ama o bana 
lazım’ diyor… Hayır hiç de o kadar değil, tabii ki 
lazım, tabii ki yıkayacağız fakat hiç de öyle 
varlığımızı işgal ettirtmeyeceğiz hiçbir şeye... 

Septik kişiliğin ikizi ve tamamlayıcısı 
idealist kişilik özelliğidir... İdealist, daima iyinin 
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 ve doğrunun arayışı peşinde... Bunun için de 

aslında birbirini tamamlaması açısından çok iyi 
çünkü iyinin ve doğrunun arayışı septikliği tarif 
eder... Septik olmak lazım... Olumlu bir tarzda... 
İşlerin nasıl yapılması gerektiğini araştırır… 
Dünya nüfusunun % 30 u bu kişilik 
özelliğindedir... İlerleme ve ilerletme konusunda 
coşkulu… Düş kırıklığı ve öz saygıyı yitirme 
tehlikesi var bunda tabii… Çok idealist olup da 
bunu elastikiyetsiz bir şekilde ele alırsa, düş 
kırıklığı ve kendine karşı saygıyı yitirme tehlikesi 
vardır... Kendine ve başkalarına aşırı zorlayıcı 
ölçüler koyma da var bunda… İdealist olduğu 
için başarılı olunca taklide dayalı örnekler 
oluştururlar… Yani bir idealist kişilik olumluda 
düşünceyi eyleme geçirmede sahte kişiliklerden 
arınmışsa, naiflik durumuna kendini 
düşürmüyorsa, bu çok güzel… Peşine 
takınılacak, taklit etmeye değer bir varlık 
durumuna geliyor… Hep daha iyinin peşinde 
koşuyor, doyumsuzluk hali var, septiklik tutumu 
kullanma sıklığı var... Bu buradan septikliği 
kullanıyor… Pratik ilerlemeye zorlar, tüm 
olasılıkların en iyilerini bir araya getirir, 
düşünceyi eyleme geçirir... Olumsuzu ise; 
ayakları yere basmayan, hayalci, soyut naif 
oluyor... Beklentisini gerçekleştiremezse, 
darmadağın olma ihtimali var... Kendini en çok 
zorlayan tutum bu tutum... Çevresine karşı aşırı 
talepkâr ve zorlayıcıdır... 

İfade vazifedarları sanatçı ve bilge idi... 
Geniş odaklı kitlelere hitap eden ve ifadeci… 
Gırtlak çakrası ile vazife icra eden, o çakrası 
gelişmiş olan varlıklar... Eğer bu bilgeliğin 
negatifine düşerek boş konuşmayı yaşamayıp 
da bilgiyi verme pozitifinde olurlarsa, bu 
varlıkların en güzel tutumu idealist olmalarıdır... 
Zaten bu varlık yaptığı işin farkında ise, yaptığı 
işin idealizmini tutum olarak açığa çıkarabildiyse, 
bilgeliği son derece iyi yapar, geniş kitlelere 
hitap eder… Spiker olur, eğlendirici biri olur, 
gösteri adamı olur, şarkıcı olur fakat yaptığı 
şarkının her güftesi bilgi yüklüdür... 

Mesela Barış Manço çok ciddi vazifeler 
yapmış yüksek bir vazifedardır... İdealisttir, 
düşünceleri eyleme geçiren hatta öylesine geniş 
perspektifli bir varlıktı ki dünya çapında eyleme 
girişecek kadar... Türkiye ile yetinmedi, kuzey 
kutbunun hareketsiz noktasına kadar gitti... 
Vazife ağını dünyanın tümüne attı... 
Japonya’dan, Çin’den, Kutuplar’a kadar, 

Alaska’ya kadar bir şeyler anlattı, sevgiyi anlattı, 
barışı anlattı, çocuklara karşı müthiş bilgelik 
yaptı hangimiz yapabiliriz..? Dolayısıyla bu 
bilgiler ışığında varlıklara bakış tutarsak 
görüyoruz ki Yaradan’ın operasyonları çok 
muhteşem... Kimi kime vesile kılıyor, kimi kime 
vazifelendiriyor… Kim için ne büyük 
organizasyonlara sebep oldurtuyor… Ne 
muhteşem bir yaradılış kompleksi ile karşı 
karşıya kalıyoruz... Secde edilir bütün bunlara... 
Bu hayranlığın, bu farkındalığın sonucu, secde 
etmektir, başka bir şey yok... 

Çok konuşmanın gereği yok, susmak 
lazım... Tanrı hakkında en çok kanaat edinmiş, 
onun gerçekten vasfını idrak etmiş bir varlık 
onun hakkında konuşamaz, siz ona bir şey 
sorarsınız o sadece gülümser… Ne söylesin 
ki..? En iyi anlatma odur... Yaradan’ın o dile 
gelmez özelliklerini anlatmanın en büyük yolu 
susmaktır... Çok konuşan onu en az 
anlayandır... 

Bazen bunları bu bilinçle gördüğünüz 
anda hiç ummadığınız kişilerin aslında ne kadar 
yüksek seviyeli vazifedarlar olduğunu 
görürsünüz... Çıkar orada şarlatanlık yapar, 
hiçbir kalıba, örf, adet, geleneğe uymaz bir 
şeyler yapıyor, bir de bakıyorsunuz ki arada öyle 
bir vazife icra ediyor ki, onun ne o hali önemli, 
ne ahlak kurallarına, ne örf adet geleneğe 
uyması önemli... Önemli olan her ne durumda 
ise Yaradan’a karşı taahhüdünü yerine 
getiriyor... Bunlara ön yargı ile yaklaşmayalım... 
Hepsi vazife yapıyorlar, Eşref-i mahlûk 
vasfındalar... Onların öyle veya böyle olmasının 
rahatsız ettiriciliği sadece bizim kalıplarımıza 
uymadığı için... Elimizde üç-beş kap var... 

“Elindeki üç-beş kaba göre adam 
arayacağına, bütün insanları Kâinat kabına 
koysana...” 

Biz elimizdeki üç beş kaba bakıyoruz, 
erkekse erkek, kadınsa kadın olmalı diye bir 
kabımız var... Bakıyoruz ikisi bir arada, olsun o 
onun tercihi ve bir varlık tercihi ama o arada 
yaptığı vazifeyi göz ardı ediyoruz... Hâlbuki ne 
büyük vazife yapıyor, o kılıfın içerisinde, o 
yapısı, o tercihi içerisinde Yaradan’a bizden çok 
hizmet ediyor... Yaradan’a hizmeti mi önemli, 
yoksa elimizdeki kaba uyup uymadığı mı 
önemli..? 
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 Barış Manço saçının uzunluğunu 

meşrulaştıran, yarattığı sevgi enerjileri ile göz 
ardı ettirenlerden biridir... O uzun saçı ile her 
topluma girdi, kimse yadırgamadı çünkü saçının 
o kabuk etkisinden daha belirgin içsel etkileri 
vardı... Kimse onun saçını görmüyor artık, içinin 
ışığı saçının o törelere uymayan tarzından daha 
etkili olduğu için ışık herkesi kör ediyor... Bunun 
gibi daha niceleri var... 

Zeki Müren’i alın... Onca kalıbımıza 
uymayan tavrı bir başka ışığını öylesine ön 
plana çıkarttı ki Anadolu’da asla kabul görmeyen 
o tarzı herkes tarafından sevilen bir adam 
olmasına dönüştü... Bunların hepsi misal... 

İlham tutumları, en uygunu stoik bir 
yapı... İfadeyi saklı tutma, kendini 
alenileştirmeme hali... 

‘Ben 10 yıldır bununla birlikteyim daha 
nasıl bir insan olduğunu anlamadım’ dediğiniz 
kişiler vardır... Onun hakkında pek kanaatim 
yok, gizli, saklı, kendi içinde... 

Sükûnet içerisinde ise bu kişi, pozitif, hoş 
bir şey fakat bu kendini gizlemeyi negatife 
düşürürse boyun eğmeye düşer... İfadeyi saklı 
tutma, maskelilik halidir bu... Dış görünüşle 
kendini açığa vurmama, belli etmeme halidir... 

Bazı insanlar söylerler ‘Ben kendimi 
deşifre etmek istemem’ derler... Şifreli 
yaşayacak... Bu hal yani herkesin onun içini 
dışını görüp de onun hakkında belli bir kanaat 
edinmeme hali nedense onlar için örtü şeklinde 
giyinilmiş bir tutum örtüsü... Nedense gizemli 
kalmak, alenileşmemek, herkesin onun hakkında 
ne sarih, ne açık seçik kanaatler edinmesinden 
kaçınmak onlar için bir deneyim tercihi... Bu örtü 
ile gelmiş... Ortaya çıkmaz... 

Duygusuz kanaati uyandırır bunlar... ‘Bu 
adamda ruh yok, duygu yok’ gibi kanaat 
uyandırıyorlar... Öylesine sükûnet içerisinde ki 
pozitifi, o kadar dingin, o kadar kendini gizleyen 
bir tip ki, duygu mu yok, ruh mu yok... Askerlik 
mesela stoik geleneğe sahip bir kurumdur… 
Nasıl..? Çünkü askerlik genelde sır saklar... 
Onların kendine ait bir takım enformasyonları 

alenileştirmeme gibi bir tutumu vardır... Güvenlik 
örgütleri de stoik olmak durumunda... 

Duygusal merkez kapalıdır bunlarda, 
birikip patlayabilirler... Genel nüfusun % 5’i... 
Olumlusu: sükûnet içerisinde, muktedirlik, hâkim 
olma, her şeye yetme görüntüsü içerisinde... Her 
şeyi ele alma, huzur ve uyum yayma, sarsılmaz 
bir sakinlik var ama kendini ifade etmiyor... Her 
şeyi halledebilir olma... Meditasyon gibi bir hal... 

Olumsuzu: Kaderine boyun eğiyor ama 
belli etmiyor... Teslimiyet, umutsuzluk, düş 
kırıklığı, tükenmişlik, belli etmediklerinden 
yardım alamama gibi de bir müşkülü var... 
Çünkü o düştüğü yardıma muhtaç hali belli 
etmediği için yardım alma ihtimalini de yok 
ediyor ve kendi halinde bocalayan bir tip haline 
geliyor, iyi bir şey değil... 

Spiritüalist ise, manevi hizmet 
vazifedarının gelişim hedefinin, spritüel tutumu... 
Varlık ve yaradılış hakkında düşünme, tefekkür, 
büyük tabloyu görmek, geniş perspektife sahip 
olma, geleceği uzağı görme. genel nüfusun % 
5’i... 

Bütün vazifeler ona uygun... Bu varlık 
çok yüksek bir vazifenin tutumu olursa bütün 
vazifeler buna uygun... Bütün hepsine hâkim... 
Aslında gelişmiş bir varlık, vazife ayırt etmeden 
hepsine yayılabilen bir varlık haline geliyor bir 
süre sonra... Mücadeleci, bilge, maddi, manevi 
hizmetkâr, lider her şey karışık varlıkta... Bu 
varlıklar işte devre sonunda çoğunluğa doğru 
giden bir vazifedarlık özelliğidir bu... 

Kıyamet işçileri adı altındaki bu vazifedar 
varlık grupları bütün vazife dizisinin tamamına 
hâkimdir... Hiçbirini kendinden dışarıda görmez, 
kendini bütün vazifelerde hâkim görür… Benim 
bu enkarnasyonumda ne yapmam lazım..? Bu 
zaman ve mekân kesitinde lider olmak, lider ve 
mükemmelen yapıyor, ne yapmam lazım..? 
Mücadele yani ikna etmem gerekir, bazı 
anlayışları ikna etmem gerekir diyor, ikna 
ediyor… Bunun için mücadele veriyor... (Devam 
edecek) 
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---------------------------------------------------- ETKİNLİKLERİMİZ ------------------------------------------------ 

 
 

TAŞINDIK 
Yeni adresimiz; 

Balmumu Mah. Barbaros Bulvarı, Barbaros 
Apt. No: 74 / Kat: 2 / Daire: 10 / PK: 34340 

(Plaza Otel Karşısı)        Beşiktaş / İSTANBUL 
Tel: 0212 2885610 – 0212 2885621 

                       
 III. ÇAKRA    

• MANİPURA ÇAKRA  
• SOLAR PLEKSUS ÇAKRA 

(GÜNEŞ SİNİR AĞI) 
• MİDE ÇAKRA  
• DALAK ÇAKRA  
• KARACİĞER ÇAKRA  
• GÖBEK MERKEZİ  

Deneyim merkezimizdir. 

Bütün sinirler orada toplanır. Göbek deliğinin 2- 
3 parmak yukarısında bulunur.  Rengi sarıdan 
altın sarısına kadar uzanan tonlardır.  

İlgili unsuru; ateş, aydınlanmaya karşılık gelir, 
dengeyi sağlar. Kapalı olursa illüzyon.  

İlgili organı; karaciğer, ilgili duyusu görme.  

İlgili bezleri; safra kesesi, karaciğer, pankreas, 
mide, dalak, otonom sinir sistemi. 

Sembolü; 10 yapraklı lotus.  

Temel ilkesi varlığın şekillenmesi.  
Aydınlanma merkezi. Dengeyi sağlıyor, kapalı 
olursa illüzyon. Maddeyi de bu çakradan 
hâkimiyetimiz altına alabiliyoruz. İlişkilerin enerji 
merkezi. Eğer çakra kapalıysa soyutlanmaya 
giriyoruz. Deneyimlerden korkulur. Saflaştırma 
merkezidir, diğer çakralardaki bozukluklar bu 
çakra sayesinde saflaşır, filtre görevi görür. 
Duygu çakrası da denir, duygular deneyimlenir. 
Güneşin aydınlatıcı, parlatıcı, geliştirici özelliğini 
verir. Güneşin doğuşu gibi üst çakralara çıkılır. 
Dengede ise; Dengeyi sağlayan çakra. Ruhsal 
bağlantıya girilir ve ruhsal irtibatlara 
dönüştürülebilir.  

Dengede değilse; iç huzursuzluk, maddeye 
tutku, biriktiricilik özelliği. Kabul edilme isteği, 
biriktirip daha sonra öfke patlamaları, çok çabuk 
etki altında kalır, hemen demoralize olur, 
alıngan, kırılgandır. Devamlı şikâyet, fiziklerine 
yansır. Her şeyden sıkılırlar, insanlardan 
kaçarlar, tek başlarına kalmak isterler. 

TEMİZLEMEK İÇİN 

Nasıl dengelenir; Güneş ışıkları, mavi gökyüzü. 
Güneşin aydınlatıcı, parlak etkisi bu çakrada 
hissedilir. 

MANTRASI;  RAM 

RENK TERAPİSİ; Açık sarı sinirleri, düşünceleri 
sağlamlaştırıyor. Altın rengi sarı, psikolojik 
sorunları çözüyor.  

SES TERAPİSİ; O sesi Mİ tonundan. Canlı 
ritimler, orkestra müzikleri.  

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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 TAŞLAR; Kaplangözü. Amber, Topaz, Strin 

(sarı kuartz). 

AROMATERAPİSİ; Lavanta; tütsü veya yağı 
çakrayı dengeler. Biberiye; kapalı çakrayı açıyor. 
Bergamot. Bu kokuların yağları da çakrayı 
açmada kullanılabilir. 

 KİŞİYE ÖZEL GRİD KURULUMU 
Bu çalışma sayın hocamız Sevgi ERSOY ile 
birebir yapılan bir çalışmadır. Derin trans halinde 
sizin için veya probleminiz için en ideal taşlar 
seçilir ve bu rehberlikle hayatınızdaki düğümlerin 
çözüleceği bir grid kurulur. Daha sonraki 
günlerde siz bu grid üzerinde her gün 
meditasyonlarınıza devam etmek 
durumundasınızdır. Ne zaman ki hayatınızdaki 
problem çözülür o zaman çalışma bitmiş 
demektir. Eğer bu çalışmayı yapmak isterseniz 
vakfımızı arayarak Sn. Emel Örsel’den randevu 
alabilirsiniz. Birçok arkadaşımız bu çalışma ile 
hayatlarındaki düğümleri çözmeyi başardılar.  

 QUAN YİN KURSU 
Kasım ayında başlayan bu kursumuz aslında 
Aralık ayında bitmek üzere planlanmıştı. Ancak 
yoğun katılımın oluşması sonucunda 
çalışmalara devam etmek kararı aldık. Eğer 
Quan Yin inisiyasyonu aldıysanız veya almayı 
düşünüyorsanız bu çalışmalara katılmanızı 
tavsiye ediyoruz. Öğleden sonra 15.00’da 
çalışmamızın teori bölümü başlıyor. 17.00’a 
kadar süren bu süre içerisinde Quan Yin 
hakkında daha derin bilgilere ulaşırken 
sembolizmi hakkında da oldukça bilgiler 

ediniyoruz. Saat 17.30’a doğru Magnified 
Healing meditasyonuna geçiyoruz.  Bu çalışma 
ise yaklaşık kırk beş dakika sürüyor. Daha 
detaylı bilgi için bizlerle temasa geçebilirsiniz.    

 
 ARAGONİT KURSU 12–15–29 Aralık 2007  
Başlıktan da gördüğünüz gibi Aralık ayı 
içerisinde Aragonit taşına uyumlanma çalışması 
üç ayrı tarihte gerçekleştirildi. Böylece bu yüksek 
enerjili minerale uyumlanan toplam sayımız 
200’e doğru gitmekte. Hayatınıza müthiş bir 
ivme kazandıracak olan bu taşı uyumlanmamış 
arkadaşlara öneriyoruz. Bu değerli taşın en 
büyük özelliği ise 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…    

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

05 Aralık 2007  
Bu ay Reiki ailemize 15 arkadaşımız daha 
katıldılar. 

 REİKİ 1. DERECE İNİSİYASYON 
KADIKÖY YAKASI 

18 Aralık 2007 
Aralık ayında Kadıköy’de oturan 
gönüldaşlarımızın isteği üzerine bu inisiyasyonu 
gerçekleştirdik. Bu çalışmada 13 arkadaşımız 
daha Reiki ailemize katıldılar ve sertifikalarını 
aldılar.  

 REİKİ 2. DERECE İNİSİYASYONLARI 
09 Aralık 2007  
Bu ay Reiki 2. derece inisiyasyonu alan 
arkadaşlarımız 14 kişi. 
 MAGNİFİED HEALING İNİSİYASYONU 

03 Aralık 2007 
Aralık ayında bu şifa enerjisi ile tanışıp hayatına 
geçiren 8 arkadaşımızı kutluyoruz.  

 ARAGONİT UYUMLAMASI 
12–15–29 Aralık 2007 
Bu ay 77 arkadaşımız kendilerini ve hayatlarını 
Aragonit taşının şifasına açtılar. 

mailto:merkez@mbavakfi.org.tr�
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---------------------------------------------------- ETKİNLİKLERİMİZ ------------------------------------------------ 

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

görebilirsiniz. 
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