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

Bu yazımla sizlerle Bireysellik ve 
Bütünsellik anlayışı hakkında paylaşım yapmak 
istiyorum… 

Hakiki manası ile Bireysellik ve 
Bütünsellik anlayışı nedir..? 

Bizler, temsil ettiğimiz ruhsal planların 
birer vazifelisi olarak fizik planlarda tezahür 
edişimiz esnasında, ilahi ışık dediğimiz ruhsal 
varlığımız yani özümüz, çeşitli seviyelerdeki şuur 
alanlarından geçerken etkileşir ve değişir… 
Sonunda kaba fizik plana varışı ile kendisini 
bedenlenmiş bulur… Artık o, fizik plan icapları 
içerisinde deneyim yapabileceği uygun bir 
vasıtaya sahip olmuştur… 

İşte özümüz, esas kaynağından 
uzaklaşarak somuta inmesi sonucunda, 
“bireysellik” vasfını kazanır… Ve tabii ki, 
tecrübe, görgü, bilgi, araştırma, onun en önemli 
amacıdır… 

“varlığın, bu tezahürün en yoğun 
halinde tamamen kendine gömülmüş olarak 
görünmesi ki; tekâmül sürecindeki bu 
şahsiyete, siz, BENCİLLİK-BİREYSELLİK 
diyorsunuz… Bu halin çok önemli 
fonksiyonları vardır… Çünkü sonunda, 
varlığa gelişme kazandıracak olan bu 
haldir…” 

İnsan, fizik plan detayları içerisindeki var 
oluşunu, bu bireyselliği sayesinde temin eder… 
Önce, bedeninin varlığını korumak, onun 
mevcudiyetini muhafaza altına almak ve onun 
varlığını devam ettirmek zorundadır… Bu 
nedenle, bireysellik anlayışıyla, sadece onun 
ihtiyaçlarının temini yönünde bir konsantrasyon 
içine girer… 

Bir bebeğin, acıkınca veya altını ıslatınca 
feryat etmesi esnasında, çevresini düşünmesi ve 
ona göre hareket etmesi beklenemez… Gece 

yarısı, annesi, babası uyuyormuş, hastaymış, 
komşular, insanlar rahatsız olacakmış, bunlar 
onu hiç ilgilendirmez… Onun için önemli olan, 
bireyselliğinin ihtiyaçlarının teminidir… 

O, bireyselliğin en düşük seviyesinde, 
yalnız kendine gömülmüşlük içerisinde, 
hayvanlarda olduğu gibi, kendi hazzından, 
rahatından, güçlenmesinden başka bir şey 
düşünemez… O zaman ve mekân kesişmesi 
esnasındaki fizik durumu bunu 
gerektirmektedir… Salt bencillik, onun varlığının 
idamesi için gereklidir… 

Ancak zaman içerisindeki tekâmülü 
esnasında özü varlığıyla olan irtibatı ve güdümü 
sayesinde bencillikten kurtularak yükselmeye 
başlar… Artık yakın çevresi halka halka onu 
ilgilendirmektedir… 

Belli bir yaşa gelince, gece yarısı uyuyan 
annesini, babasını uyandırmamak gerektiğini 
düşünmeye başlar… Yavaşça kalkıp, suyunu 
kendi içer… Artık davranışlarını, bencilliğinin 
yanında, yakın ailesi de etkilemektedir… Evet, 
kendi varlığı önemlidir ama anne, baba ve 
kardeşlerinin varlığı da önem kazanmaya 
başlamıştır onun için… 

Sonra, dış çevre, okulu, sınıf arkadaşları, 
mahallesi, şehri, memleketi gibi halka halka 
yayılan bir ilgi alanı ile donanır… 

“sanki denizin dibine batmış bir 
denizaltının tekrar su yüzeyine çıkarılması 
gibi, bencilliğin, maddeciliğin 
derinliklerinden ışığa doğru yükselir…” 

“dünyasallık ve bencillik kat kat 
açıldıkça, gerçek doğası, özü ona yön 
vermeye başlar…” 

“varlığın yetenekleri, asla sonsuza dek 
gömülü kalmaz…” 

Bakınız bir diğer ruhsal tebliğ bu konuda 
ne diyor: 
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“bireyselliğiniz, sizin, hem koruyucu 

kılıfınız, hem de esaretinizdir…” 
“duygu ve düşüncelerinizi, ferdi 

benliğiniz etrafında odaklandığınız zaman, 
hakiki kendiniz hapis olur kalır…” 

“bu yalnızca bir tekamül meselesidir… 
Yeteri kadar uyanan, dünyasal şuur ve 
alışkanlıklarından sıyrılabilen herkes, hayal 
bile edemeyeceği iç dünyaları tanımaya, fark 
etmeye başlar… Ve sonra büyük bir vazife 
isteği, vazife sezgisi onu sarar… Bu, 
tamamen, temsilcisi olduğu plana hizmet 
isteğidir…” 

“insan, yavaş yavaş anlar ki; tekamül 
etmekte olan bütün varlık kardeşlerine 
hizmet etmelidir…” 

“tüm insanların, varlıkların kardeş 
olduğunu görerek, kardeşinin de aynı yolda 
kendisini bulmaya çalıştığını bilerek, ağını 
dokur…” 

“bundan böyle, yüzdüğü sürece 
kardeşlerini dibe batırmak istemez… Çünkü 
bilir ki, kardeşleri de, aynı özün kordonları ile 
ona bağlanmışlardır… Ve eğer kardeşi 
düşerse, o da onunla birlikte düşmekten 
kurtulamaz…” 

“bu gerçeğin doğuşuyla, her türlü 
bencil hırs ve istek bir kenara atılır ve varlık, 
tek bir düşünceyi, bir ideali yani – herkesin 
ortak iyiliği düşüncesini – taşır…” 

Bu anlayışı, bireysel yaşamımızdan, 
toplumsal yaşayışımıza hatta ulusların ilişkilerine 
kadar taşıyamadığımız sürece, bu cennet 
Dünya’mızı çatışmalardan, savaşlardan, kan 
kokusundan arındıramayacağız… 

Bu, bireysel egonun emilmesi, yok 
edilmesi değil, sadece genişlemesidir… 

Bütünsellik, bireyselliğin yok edilmesi 
demek değil, sadece geniş sahalara 
yayılmasıdır… 

“insan bir kez başkalarına vererek, 
kendisini teslim ederse, kaybetmek yerine, 

tüm Dünya’yı kazanır… Böylece kozmik 
şuura doğru genişler…” 

“Çünkü kâinattaki her varlık veya 
varlık gurupları yani her şey birbiri ile 
alakalıdır… Ve bütün alakalar birbirinin 
sorumluluğunu taşımaktadır…” 

Eğer bireyselliklerimizin dışına birazcık 
çıkabilsek, görebileceğiz ki; 

“bizleri birbirine bağlayan görünmez 
bağlar vasıtasıyla birçok şeyi nakledebilme 
imkânına sahibiz…” 

Böylesine bütünsel bir anlayış seviyesine 
yükselen bir varlık, kâinattaki her varlığın anlayış 
gelişmesi esasının bu olduğunu anlar… 

İnsan bunu idrak ettiğinde, çok büyük bir 
bilgi ortaya çıkar ve anlar ki, insanın büyüklüğü, 
küçüklüğünden belli olur… 

Bunun için insan, önce, Sevgi enerjisinin 
sulandırılmış versiyonu olan empati’yi 
deneyimlemeye başlar… 

Empati, varlığın kendisini, başkaları gibi 
ya da başkalarını kendi gibi görmesini sağlayan 
bir idrak merhalesidir… 

Bu, Bütünsel anlayışa yolculuğun ilk 
basamakları gibidir… 

Aslında, bütünsellik, varlığın bireysel 
egosunun, geniş bir alana yayılarak, 
çevresindeki tüm varlıkları da kapsamasıdır… 

 

 

 

 

 
Kalbimdeki Rabbimin Işığı; Kalbinizdeki 

Rabbimin Işığını selamlıyor… 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 
Nurettin ERSOY 
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---------------------------------------------------------- DİYOR Kİ ; ---------------------------------------------------- 
 Kıyam etmek; meseleye bulunduğumuz 

kesafetten bakacak olursak eğer, bizlere 
yapılan yaklaşımların, daima, ŞUUR 
SİRKÜLÂSYON ALANLARI’mız vasıtasıyla 
olmakta olduğunun; tatbikatta bulunan 
varlık veya varlık topluluklarının var etmiş 
olduğu Şuur Yayılım Zeminleri’nin, adeta, o 
kesafetin kapı aralıklarını teşkil etmekte 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:202) 

*** 

 Kıyam etmek; bulunduğumuz kesafetin, 
henüz Şuur Açılımı safhasını yaşamakta 
olduğunun; şu anda içinde bulunduğumuz 
plan varlıklarının büyük bir yüzdesinin, 
kendisini planına ispatlama çabası 
içerisinde olduğunun fakat bunların da 
büyük çoğunluğunun henüz şuur açılımı 
safhasını dahi şuur alanları içerisinde 
gerçekleştirememekte olduklarının; bu 
noktada, görünmeyen yönde de bazı 
planların tatbikatlarını bir üst plan 
bünyesinde devam ettirme zorunluluğu 
meydana çıkacak olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:202) 

*** 
 Kıyam etmek; varlıkların birbirleri 

üzerindeki gözlemlerinin, bazı durumlarda 
ihbar niteliği taşıyabilir olduğunun; bu 
durumun, varlığı planına ihbar niteliği 
taşıdığı gibi, gözleyenin, kendi planına, 
gözlediği varlığın planını ihbar niteliği de 
taşıyabilir olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:202) 

*** 

 Kıyam etmek; sistem’in, tedriç özelliğine 
bağlı olarak, çok yavaş ilerleme ve 
genişleme kaydetmekte olduğunun fakat 
meydana getirmiş olduğu şuur serbest 
sirkülasyon alanı’nın son derece kıymet 
arz etmekte olduğunun; yani varlıkların, 
varlık topluluklarının, planların, hatta plan 
topluluklarının meydana getirmiş olduğu 
şuur yayılımlarının, bundan sonrası için 
yeterli tatbikat zeminini oluşturmaya 
namzet olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:202) 

*** 

 Kıyam etmek; kesafetimizdeki kargaşanın 
sebebinin, kalacaklarla gideceklerin ve 
onları yolcu edenlerin aynı istasyonu 
paylaşmalarından olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:202) 

*** 

 Kıyam etmek; vazifedarların, hem 
görünen yönde, hem de görünmeyen 
yönde Dünya şuur serbest sirkülasyon 
alanı içerisine yayılmakta olduklarının; aynı 
şekilde, bütün vazifedarların da, 
durumlarına uygun tezlerin verilmesi 
çabasında olduklarının bilincine 
varmaktır…(MYP/C:202) 

*** 

 Kıyam etmek; tarz, ıstırapla dürtü şeklinde 
olduğu için, azamisinin hissedilecek 
olduğunun; bunun böyle olduğunu 
bilenlerin, zaten hadiseyi götürücü, yol 
açıcı olanlar olacaklar olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:202) 

*** 

 Kıyam etmek; eğer üzerimize doğru bir 
ışık tutulduğunu hissediyorsak, ışığın bize 
anlatmak istediklerini anlayana kadar 
dikkatimizi oradan ayırmamamız 
gerektiğinin; zira şu dönem, gerçek yol 
gösterici ve ilerletici bir odakla 
karşılaşmamızın, adeta, imkânsız denecek 
kadar zayıf olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:202) 

*** 

 Kıyam etmek; varlıklar üzerinde meydana 
gelen şuur açılmaları neticesinde, sun’i 
odakların ortaya çıkmakta olduğunun; bu 
odakların, ayıklamaya hizmet ederken, bir 
taraftan da kargaşayı körüklemekte 
olduklarının; aynı odakların, 
görünmeyende de faaliyetlerine devam 
etmekte olduklarının; çeldirici ve yön 
değiştirici vasıflarının giderek 
kuvvetlenmekte olduğunun; bu sebeptendir 
ki, ilerlememizin daha da yavaş olmakta 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:202) 

*** 
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------------------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (14)------------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Cehit demek; burada şuurlu gayret, 

bilerek gayret demektir... Yani gayret başka 
şeydir, cehit başka şeydir... Cehtin cihatla, 
savaşla bir ilgisi yoktur... Cehit, burada, bilerek 
bir gayret içerisinde olmak, idrakli gayret 
içerisinde olmak manasındadır... 

Bilinçsizce, otomatik yapılan harekete de, 
gayret içerisinde olmak diyoruz biz... 

Bir örnekle anlatmaya çalışacak olursak; 
bir havuz düşünün… Yüzme bilen bir insan ve 
yüzme bilmeyen bir insan var... Karşı sahile 
doğru onları ittiniz... İkisi de çırpınmaya 
başladı... Yüzme bilen de bilmeyen de bir 
hareketler yapıyor, gayret içerisinde gibi 
görünüyor… Ve her ikisi de karşı kıyıya 
varabilir... 

Yüzme bilmeyen de varabilir ama 
bilinçsiz bir şekilde çırpına çırpına... Çünkü 
girdiği ortamın bilgisine sahip değil, girdiği 
koşullar içerisinde ne yapacağını bilmiyor yani 
yüzme bilmiyor fakat bilinçsizce ve otomatik 
hareketler yapıyor… Gayret içerisinde... 
Otomatik veyahut da şuursuz çırpınmalarla yine 
de geçti karşıya... Kurtardı kendisini... Su yuttu, 
korktu, battı, çıktı ama geçti... 

Yüzme bilen ise; suya girdiği anda şuurlu 
bir şekilde ‘Benim şu an kulaç atmam lazım, 
nefes almam lazım, sakin olmam lazım’ dedi ve 
bilerek, şuurlu bir şekilde yaptığı hareketlerle 
geçti karşıya... 

İşte şuurlu hareket eden, bilen insanın o 
hareketi cehittir… Bilmeyenin karşıya geçiş 
şekli, çabadır... Çaba ile cehti böyle ayırt 
ediyoruz... 

Farkındalık ve şuurlu yapılan gayrete 
cehit, farkındasız, şuursuz, otomatik yapılan 
gayrete, çaba diyoruz... 

Şimdi burada cehtiniz diyor... 
“Yaklaşmakta olan ışığın büyüklüğünü 
kavradıkça, fark ettikçe, hissettikçe; cehtiniz, bu 
ışığın tesirinde erimeden ona yaklaşabilmek 
olduğunu bilebilmeniz gerekmektedir...” 

Yani demek ki, bu ışığın karşısında 
eriyebilmek, o ışığın tesirinde erimek de 
mümkün... Bir bilginin ışığının, varlığınız 
karşısında sizi eritebilecek vasıfta olduğunu 

ifade ediyor... Yani öyle bir bilgiyle 
karşılaşacaksınız ki diyor, size yaklaşmakta olan 
ışık öylesine güçlü bir bilgi ki onun karşısında 
varlığınızı eritebilirsiniz diyor... Yani sizi 
darmadağın edebilir... Nedir darmadağın... Yani 
bilgi karşısında varlık nasıl darmadağın olur..? 

Karma karışık olur... Anlayışını 
darmadağın eder... Sahip olduğu anlayışının, 
bilgisinin kendisini bulundurduğu statünün dışına 
öylesine çıkmak durumunda kalır ki, o çıktığı 
statüde de duramayacağı için, ne mevcut 
realitesinde, ne de o bilginin onu zorladığı yeni 
realite içerisinde hayatiyetini devam ettirebilir... 
Kafası allak bullak olur... Dolayısıyla Dünya ve 
ruhsal âlem ile olan irtibatını dengesizleştirir... 
Burada erimek bu manadadır ve 
şuurlanacağına, mevcut şuur imkânlarını da 
yitirebilir... Böyle bir hal... Başka ne denebilir bu 
erimeye..? 

Dejenere olur yani... Varlığın o 
realitesindeki, kendi orijinal realitesindeki 
formunu deforme ederken, dejenere eder, allak 
bullak olur... 

Yani bu şuna benzer her hastaya aynı 
dozda ilaç verilmez... Bunu halk arasında herkes 
bilir... Genelde verilir gibi görünür ama hassas 
hekimler hastalığı ele alır, hastayı değil... 
Hekimliği eleştirmek haddimiz değil, çünkü biz 
hekim değiliz, ama gözlemlemişimdir, bazı 
hekimler hastalığı ele alır ki, bu çok büyük bir 
kusurdur bence... Ben bunu çok 
gözlemliyorum... Hastalık değil, hastadır esas... 

Bir hastalık, birçok taşıyanda farklı farklı 
müdahaleye ihtiyacı olan bir şekildedir... Onun, o 
hastalığı yanında başka özellikleri de vardır… 
Mesela onun yanında kalp hastasıdır, tansiyon 
hastasıdır, eğer onu kaale almayıp, yalnızca o 
hastalığına müdahale ederseniz, adamın diğer 
faktörleri zarar görür... 

Aynı bunun gibi burada da bir tesir, bilgi 
ışığı, her varlıkta farklı dozlarda temas etmeli... 
Bütün dinler, felsefe, bütün ezoterik öğretiler 
okültizm de bundan kaynaklanmıştır... 
Gizemcilik, gizli bilgiler... Bundan önce 
insanlıktan sakınılmış olan bilgiler, hep bundan 
dolayıdır... İnsanları mahvetmemek, allak bullak 
etmemek için, hayat düsturlarını, koşullarını alt 
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üst edip de onları sudan çıkmış balığa 
çevirmemek için okültizm, gizemcilik 
başlamıştır... Bunlar hep belirli kapıların 
arkasında çalışılmıştır ama şimdi bakıyorsunuz 
maşallah daha üç gün oldu geliyor beyler nelerle 
muhatap oluyorlar... 

Artık, zaman, bu zaman... Çünkü burada 
dikkat edin çok önemli bir cümle, yaklaşmakta 
olduğunuz ışığın büyüklüğü, yaklaşıyor artık bu 
ışık... Zaman geldi... Gerçekten yaklaşıyor ve 
ciddi tesirlere maruzuz da biz aslında rezone 
olma yetisine sahip olduğumuz için bunları 
kaldırabiliyoruz... Dışarıdaki insanların, sizlerin 
burada paylaştıklarınızı kaldıramayacağını 
bilin... Bu yüzden tepkiler şiddetlidir... Acımasız, 
kırıcı olur hatta bizler gereğinden fazla tepki 
alırız bu konularda... Niye..? Çünkü varlık 
savunma mekanizmasını kullanıyor... 
Kaldıramayacak... Onun karşısına geçip de ‘Bak 
arkadaş bir ışık yaklaşıyor, bak erirsin’ adamın 
daha rakısı var, bardağı bitmemiş, mezeleri var, 
daha yiyecek, Dünya’nın tadını çıkaracak... 
Bütün bunların yanında çok dikkat etmek lazım... 
İşte o varlıklar sizin şu anda muhatap 
olduğunuz, birlikte çalıştığımız bu bilgiler 
karşısında erirler... İşte erimek bu manada... 
Yani dengesini kaybettiririz onlara... Hayatla 
olan bağlarını dengesiz hale getiririz... 

Hem de ne korkular... Teşevvüşe 
düşebilirler... Hayatta zevk alacakları deneyim 
imkânlarını ellerinden alırız... Bırakınız onlar 
deneyim yapacaklar... Onun için erime bu 
manadadır... Biz de şu realite düzeyinde öyle bir 
ışıkla karşılaşacağız ve diyor ki dikkat edin 
cehtiniz bu ışığın karşısında erimemek olmalı... 
Onun için kendimizi bu mukadder olan ve birinci 
derecede bizlerin muhatap olabileceği, bizim gibi 
daha nicelerin ama... 

Kendimizi de pek ayrıcalıklı hissetmemizi 
istemiyorum... Yeryüzünde bizim gibi bu 
konulara deruni, samimi bakan ve gelişim adına 
Rabbe hizmet adına bu konulara sarılmış o 
kadar çok kitleler var ki... Onlar da ilk muhatap 
olanlar olacaklar... Aman kendinizi hazırlayın 
diyor... Yani nasıl hazırlayacağız..? Dünya ile 
ilişkilerimizi, özdeşleşmelerimizi özdeşleşme 
vasfından çıkarıp gerçek ilişki vasfına 
sokacağız... 

Bağımlılıklarımızı bu tabii ki uyuşturucu 
değil, sadece o yok... Şöhrete, iltifatlara, ün, 

hayallerimize olan bağımlılıklarımız bütün 
bunları bir an önce diskalifiye etmek yani o 
özellikten çıkarıp normal ilişkiye çevirmek 
lazım... 

Benim bir Dünya, aile, iş hayatım var bu 
hayat içerisinde icaplar şeklinde ben vasfımı 
kullanıyorum... Ben yüksek mimarsam yüksek 
mimarım, doktorsam doktorum, sanatçıysam 
sanatçıyım ama bunu söylerken o söyleyiş 
esnasında söylerken o içinizdekini yüklediğiniz 
duygusal bağ sizin özdeşleşme sınırlarınızı 
oluşturur... 

Niçin söyledim onu ben..? Niçin ben 
yüksek mimar Nurettin Ersoy dedim..? Bunu 
şuurlu olarak kullandığım çok yer vardır... Çünkü 
karşımdaki adam onu bekliyor... İş hayatının 
kuralı gereği benden titrimin yüksek mi alçak mı 
olduğunu merak ediyor adam... Ve ben Dünya 
hayatının icabı olarak onu söylemem, onunla 
özdeşleşmemem, duygu bağları oluşturmamam, 
benim o andaki imtihanım... O kadar ince bir 
sırat köprüsü ki hayat... Gerektiğinde 
kullanacağız... Niye..? Dünya icabı, icabat 
şeklinde... 

Ben katiyen kullanmam demek, sürekli 
kullanmak kadar özdeşleşmektir... Sen 
kullanmamak özelliğiyle özdeşleşmişsin... 
Elastikiyet..? Sürekli kullanan kadar, senin de 
elastikiyetin yok... Onu kullanmamak bir tekâmül 
etmişlik kisvesi altında sahtekarlıktır... 

Aynı... Hiçbir farkı yok... O kadar büyük 
bir sırat köprüsü ki, bu kıldan ince, kılıçtan 
keskin... Kim bunlara karar verecek..? 
Hangisinin doğru, hangisinin yanlış, hangisinin 
olması gereken..? Tek merci var buna karar 
verecek içimizdeki ses... İçimizdeki sorgulama... 
Kendimizin kendimize yaptığı sorgulama… Eğer 
orada küçük pürüzler yakalıyorsak üzerine 
gidin... Sakın örtmeyin... ‘Ben bunu söyledim 
ama içimden de biraz bir gurur, hoşluk, ego 
tatmini de olmadı değil’ demek kadar ibadet 
yoktur... 

Yüce idari mekanizma, orada sizi inanın 
‘Tamam sevap işledi’ ne oldu..? Yakaladı... 
Kendinde kendini buldu... Kendini yakaladı bu 
çok önemli... Onun için nefsani tatbikatlardan 
kaçınmayalım ama samimi yakalamak adına... 
Neyi yakalamak..? Gözümüzden kaçan zaafları 
yakalamak adına... Eğer siz kontrol dışı sürekli 
kisveleri kullanıyorsanız ondan sonra da ‘Ya ben 
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bunu niye söylemişim ki..?’ dediğiniz anda biliniz 
ki orada yakaladınız... Zaaf var... Daha tatmin 
olmamış egolar ve egoları tatmin etmek adına 

zaaflarım var... Hemen zaafları bir kenara 
çektiğinizde, artık onlar bir daha hayatımıza 
girmezler...(Devam.Edecek) 

 
---------------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (20) ---------------------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Akıl merkezine ise, objektif akıl diyoruz... 

Bu Yaradan aklıdır, bu yaratılmış vasfında 
akıldır... Aslında bu objektif ile sübjektif birdir 
ama bu sübjektif olan akıl bizim, güncel ve 
yüzeysel bilginin aklıdır... Yani bu akıl bizi ağır 
bilgiye götürecek olan, idrak taşı koyduracak 
olan, yolculuğun başlangıç bilgisinin aklıdır... Biz 
bu bilgi ile güncel bilginin sübjektif 
değerlendirmelerini, güncel bilginin sübjektif 
kategorizasyonlarını, güncel bilginin geçmişten 
getirdiklerimizle bağını, güncel bilginin hayal 
şeklindeki gelecek ile bilgili bağlarını kuran bir 
akıldır bu... Hafıza da vardır bunda, aynı aklın, 
külli hafızanın buradaki çok cüzi hafızasıdır... 

Ben bunu bilgisayardaki ön belleğe 
benzetirim... Yani ram dediğimiz, ram dediğimiz 
bilgisayarda şu demek; amatörce söylüyorum, 
çok külli olan hard diske koyduğumuz bazı 
bilgileri kullanım esnasında oralara sok, çıkar 
yapmadan ön bellekten alınması meselesidir... 
Yani bilgisayarın ön belleğine onun için özen 
gösterilir, kullanım esnasında hard diske, ana 
belleğe, benden önceki de bu hard diski 
kullanmış, benden başka bu bilgisayarı binlerce 
enkarnasyon kullananların bilgileri de hard 
diskte var... Ama bu hard diskte bulunan 
bilgilerin tamamını her güncel bilgide kullanma 
ihtiyacım olmaz... Hatta o enkarnasyonda, o son 
enkarnasyonda bu bilgilerin tamamının gereği 
olmadığı için bana buraya bir tane ram verilmiş, 
ön bellek... Diyor ki bu ön bellek, doğduktan 
sonraki deneyimlerini buna çok küçük minyatür 
özelliği olarak hıfz et, onları çağrıştır, geçmişten 
çağır, onları tefekkür ile hatta buraları da tarif 
ediyor... Bu ön bellek bizim beynimiz ve ana 
bellek olan hard diskle bizim her enkarnasyon 
gereği olmayan bilgilerle uğraşmamamız için bu 
ön bellek ile güncel işlerimizi yaparız ama bu ön 
belleğin ihtiyacı olan anlarda, ana bellek ile hard 
disk ile yapabilene bağlantısı mümkün... 

Sıkıştığımız anlarda o hard disk devreye 
girer, senin o enkarnasyonda değil, son on 
enkarnasyonda hiç rastlamadığın bilgi sana şak 
diye gelir... Çünkü bu bilgisayarın tek kullanıcısı 

sen değilsin, birçok kullanıcı var, daha önce de 
kullanmışlar, senin ile birlikte de kullanıyorlar, 
senden sonrada kullanacaklar... Bütün onların 
bilgileri hard diskte var... Mesela siz part time bir 
yerde çalışıyorsunuz, sabahleyin aynı bilgisayarı 
kullanan ekip senin ilgin olmayan bilgileri girmiş, 
çalışmış, sen öğleden sonra geliyorsun, 
muhasebecisin, sadece muhasebe kısmına 
giriyorsun, hatta o ön bellekte diyelim, var 
sayalım, ön bellekte muhasebeyi hallediyorsun 
hiç hard diske gitmiyorsun bile senin işin 
tamam... Senin vazifen muhasebe bölümü, o da 
küçücük ön bellekte idi ama bu demek değildir 
ki, sen merak edip de ihtiyaç kesp ettiğinde, 
senden önce, öğleden önce kullanan ekibin hard 
diskinin bilgilerine giremezsin... 

Rabbin böylesine devasa bilgi külliyatı 
vardır, Rahman ve Rahim şeklinde orada durur, 
girebilen girsin... Hatta dün akşam televizyonda 
söylediler onu, kuran da bir ayette şöyle diyor; 
“Bütün denizler mürekkep olsa, bütün ağaçlar 
kalem olsa ve onun katları da bunun üstüne 
binse sen Rabbin bilgisini bilemezsin...” 
Düşünün, hard diski tarif ediyor aslında... Şimdi 
bu hard disk ile ön belleğin bağlantısını burada 
gördüğünüz şu, bakın bağladık... Onun için bu 
beyin bizim güncel bilgiler içerisinden ağır 
bilgiye, buradaki, ön bellek dediğimiz şurası 
güncel bilginin hafızasıdır, aklıdır, tefekkürüdür, 
düşüncesidir vs. Burası ise, bu güncel 
bilgilerden kaynaklanan ağır bilginin hafızasıdır, 
külliyatıdır... 

Aklın bir melekesi de düşüncedir, 
düşünce de bir hafıza ortamında lazım 
olduğunda, gerektiğinde bir dolaşım demektir... 
Düşünce budur, düşünce ruha ait değildir... 
Düşünce tamamen beşeri, ön bellek dediğimiz, 
beşeri beyinin, aklın melekesidir... Ve düşünce 
öğrenilir, doğduktan sonra edinilen, öğrenilen bir 
bilgidir... Bilimde düşüncenin öğrenilen bir 
meleke olduğunu, öğretilmediği anda 
düşünülmediğini söylüyor... Şimdi bakınız 
burada enteresan bir diziş çıkıyor... 
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Düşünceyi oluşturan şey bizlerin düalite 

kapsamı dâhilinde olmamız, düalite olmasa 
zaten bunların hiçbiri olmaz... Hep bu devinim... 
Ne yapıyorsunuz o zaman, bu sefer bu a, bu 
A’ya dönüşür... Aslında benim bunu üste 
yazmam lazım... Bu a yok, bilmem anlatabiliyor 
muyum..? Bu a’yı alıyorsunuz, yeni bir tesir, 
epröv geliyor, yapabiliyorsanız bu a’yı 
alıyorsunuz, buradan yukarı... 

Mesela ben küçük a’yı aldım, bu 
farkındalığı elde ettim, ne yaptım..? Otomatik 
olanı fark ettim, bütün bedenlerimde sirküle ettim 
ve bir emek, ceht koyarak eyleme döktüm... 
Dördüncüyü yapmayabilir miyim..? Böyle bir 
ihtimal olabilir mi..? Üçü seçen bir insan, üçü 
getirmiş burada eyleme dökmüş bir insan zaten 
otomatik olarak dört realize olur, şöyle sorayım o 
zaman... Biri yapan insan, hemen üçe geçmiyor, 
otomatizmal olmak istemiyor, fark ediyor 
otomatikliğini, hemen ikiyi sirküle ediyor... 
Burada üçü getirmeyebilir mi..? Getirmeyebilir, 
uygulamaz... Ne olur o zaman..? Bu küçük a, 
büyük A olmada burada tıkanır... Yani buna sığ 
idrakler denir... 

Şuur açılımı buna benzer, bir varlığa bir 
tesir geldi, o tesirin etkisi altında şuuru açıldı, 
uzandı üst bedenden a yı aldı, geldi tesir kalktığı 
için devam etmedi tatbikata sunmadı, hatta 
aldığını unuttu, ne aldığını da unuttu, şuur 
kapandı tekrardan, bitti... Buna, yarım kalmış 
idrak mekanizması denir... Ve buradaki idrak sığ 
idraktir... Ama bu varlığın yarım bıraktığı bu çok 
önemli bir rahmetten mahrum kalması veya bu 
yüzden ceza görmesi vs. yok... Ne var, sadece 
aynı şansı bir daha kullanmak için bir zaman 
kaybı, mekân kaybı, enerji kaybı, gibi bir takım 
dolaşımları var... 

Düşünce meselesi de şudur; düşünce 
niçin öğrenilir..? Şöyledir; epröv gelir varlığa, 
yani deneyim... Bir varlık da deneyim varsa; bilgi 
açığa çıkarır, bilgi varsa; buraya bilinç de 
diyebiliriz, bilinç varsa hafıza vardır, bilgi varsa; 
hafıza vardır, hafıza varsa; düşünce başlar... 
Şimdi siz biriktirmediğiniz, kategorize edip, onu 
analiz edip belirli odalara koymadığınız, kasalara 
koymadığınız bir değeriniz yoksa o kasalara 
dolaşıp da hangisinde ne var diye bir faaliyet 
içerisinde olmanız gereği yok, çünkü kasalar 
boş... Yani tersten alıyorum, epröv varsa bilgi 
vardır; bilgi varsa; onu biriktirmek, bir kenara 
koymak vardır, hafıza varsa; düşünce devreye 

giriyor... Şimdi tersini ele alalım epröv yok, epröv 
nedir; fizik planda vuku bulan tesirleşmedir, 
edilgen ve etken olma sonucu meydana gelir... 
Yani deneyim yoksa sizde bilgide yoktur... Bilgi 
yoksa tabii bu güncel bilgiden söz ediyorum, 
yukarıda var ama buradaki bilgi hard diskteki 
bilgi mutlaka güncel bilgi ile ilgili olan ön belleğin 
faaliyeti ile devreye girer... Sizin ön bellekte eğer 
deneyiminiz yoksa deneyim olmadığı için bilgi 
yoksa bilgi olmayınca biriktirmeye zaten gerek 
yok, hafıza yok, hafıza olmayınca da onu 
araştıracak bir scan disk yok... Yani tarayıcı bir 
fonksiyon, meleke yok... Demek ki, bir varlığın 
düşüncesi doğması ile başlar, deneyimlemesi ile 
tecrübe etmesi ile başlar... Tecrübe ile bilgi 
edinir, bilgi edinince onu alt bellekte biriktirir, 
biriktirince düşünceye ihtiyacı vardır ki sonradan 
ihtiyacı olduğunda onu çekip, alıp, kullansın 
diye... 

Dolayısı ile ön belleğin sübjektif, göreceli 
olan ve güncel bilgide hizmet eden bu beyin 
fonksiyonunun buradan çok ayrı koymak lazım... 
Burada varlık güncel bilgiyi sorgular, burada 
varlık güncel bilgi hakkında soru üretir, burada 
varlık güncel bilgiyi tefekkür eder ama buradaki 
tefekkürden çok farklıdır yani derin düşünür 
diyelim ona varlık... Fakat burada oluşturduğu, 
sorguladığı güncel bilgi hakkındaki cevapları 
buradan almaz varlık, hard diskten alır... Yani 
biz soruları bu beynimizle sorarız, cevapları asla 
bu beynimizle alamayız... Bu beynin ötesine 
geçmek lazım... Alamamamızın sebebi yanlıdır, 
onun için düalite dedim ben az önce... Doğru 
cevap hiçbir zaman alamaz oradan... Ne kadar o 
yanlılıktan uzaklaşırsa, yani düaliteden 
uzaklaşırsa o zaman objektif bilgiyi almaya 
başlar...  

Bunun tebliğlerdeki ifadesi barikat 
oluşturucudur... Bunlar barikatlarınız diyor, 
yani sübjektif aklın kirliliğinden geçirgensiz hale 
gelmesi en büyük barikatlar... Barikat demek, 
hard disk ile bağını kesmesi demek... Yani 
Yaradan ile nemaları ile ışığı ile bilgisi ile 
rahmeti ile ilişkiyi kuramamak demektir... En 
büyük barikatlarımız işte burada 
oluşturduğumuz, fizik yapımıza ait olan 
kısmımızda oluşturduğumuz, fikirler, düşünceler 
hatta inançlar, en mistik kabul ettiğimiz kabuller, 
Tanrı anlayışı, ilahlar, fevkalade barikatlarımız... 

Dinlerin mesela bu manada hizmeti 
yadsınamaz... Ama çözüm değildir... Eğer ona 
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dinin maksadına eğilmeden taklit, korku ve 
boşluktan dolayı tutunursak maalesef daha 
büyük bir tıkanıklık meydana gelir... Ama dinleri 
tahkik etmek, ibadeti tahkike dayalı yapmak gibi 
çok önemli bir husus vardır, tahkik edilmeden 
yapılan ibadet fevkalade mahsurludur aslında 
ama bunu kimseye söyleyemezsin... Çünkü 
insanın yaptığı en yüksek seviyeli şey işte o 
şuursuz ibadet, onu da eleştirirsek biz o zaman 
yanlış yaparız ama onları şuurlu hale getirmenin 

mutlaka yollarını bulmalıyız... Kıl namazını ama 
şu seviyeye çıkartmaya çalış, şu kadar çıkartsa 
yeter... Tut orucunu ama onun esas manasına 
şu kadar yaklaş... Bu nasıl olacak..? Niçin 
tutuyorum, niçin kılıyorum, neye hizmeten 
yapıyorum soruları ile olur, onu da sübjektif akıl 
sorar, eğer bu soruyu sorarsan hard disk ile bağı 
kurarsın... Soru üretmeyen sübjektif akıl, objektif 
aklın nimetlerinden yararlanamaz...(Devam edecek) 

 

 
 

---------------------------------------------------- ETKİNLİKLERİMİZ ------------------------------------------------ 
 ARAGONİT KURSU 

ARALIK - 2010 

Uyumlanan arkadaşlarımızın sayısı 2000’i 
geçmiş durumda. Her zaman belirttiğimiz gibi bu 
değerli taşın en büyük özelliği onu şifa amaçlı 
kullanabilmek için muhakkak ona uyumlanmanın 
gerekli olduğu. Sizlerin de bildiği gibi daha önce 
hiçbir mineralde böyle bir uyumlama süreci 
yaşamamıştık. Sözün kısası bu minerali alıp 
boynunuza takmanız yeterli değil. Muhakkak 
onun frekansına özel bir meditasyonla 
bağlanmanız gerekiyor. Bu teknik sayesinde 
Aragonit taşında uzaktan uyumlama da 
gerçekleştirilebiliyor. İstanbul dışında oturanlar 
bizlere telefon yada mail aracılığıyla bazı 
bilgilerini bildiriyorlar ve bu bilgiler sayesinde 
onlara en uygun Aragonit seçiliyor, uyumlanıyor 
ve daha sonra kargao ile gönderiyoruz. Uzaktan 
uyumlananlar için bu kişilere bir de içinde eğitim 
bilgileri olan DVD gönderiyoruz. Bu şekilde 
Aragonit taşı ve onu nasıl kullanacakları 
hakkında yeterli bilgilere sahip olabiliyorlar.   

 ARAGONİT ÜST DÜZEY 
ARALIK - 2010  

Eğer aragonit hakkında bilgileriniz size 
yetmiyorsa sizleri ara ara yapmakta olduğumuz 
bu seminere bekliyoruz. Çünkü Aragonit taşı ile 
çalıştıkça hem kafanızda sorular oluşabiliyor 
hem de şifa alanlarınızı genişletebilme imkanı 
sizlere sunuluyor.   

 
 REİKİ I. DERECE İNİSİYASYONU 
ARALIK - 2010 
Bu çalışmamızda Reiki ailemize 8 arkadaşımız 
dâhil oldular. Onları kutluyoruz.  

REİKİ KAVRAMI... 
REİKİ; saf sevgi enerjisidir... REİKİ; istenmediği 
takdirde asla verilmez... Süjelerin kendi 
kendilerini şifalandırabilmeleri için, şifaya vesile 
olan kişi, sadece kanal vazifesi yapmaktadır... 
REİKİ enerjisini çekip alabilmek için; sadece, saf 
bir niyete ihtiyaç vardır... 
REİKİ enerjisi ile şifa'ya vesile olmak, bir meslek 
değildir... REİKİ enerjisi, üç planda kendini ifade 
eder ve aura seviyesinde şifayı gerçekleştirir... 
Enerji, bütün süptil bedenleri şifalandırır... 
REİKİ'nin herhangi bir dinle ilgisi kesinlikle 
yoktur... O, hiçbir dini temsil etmez... O, hiçbir 
dinin tasarrufuna girmez... O, Evrensel Şifa 
Enerjisidir... 

REİKİ enerjisine uyumlanmış kişiler, terapi 
yaparlarken, kendi enerjilerinden bir şey 
kaybetmezler, aksine enerji alırlar... 
REİKİ, şuurlu bir enerjidir, şifaya ihtiyacı olan 
bölgeye kendiliğinden akar... 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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 MAGNİFİED HEALİNG MEDİTASYONLARI 
Her pazartesi saat 18.00’da Sn. Sevgi Ersoy 
yönetiminde yaptığımız bu meditasyonlarımıza 
İstanbul / Maltepe’de tekrar başladık. Bilindiği 
üzere bu meditasyonlara sadece Magnified 
Healing şifa tekniğine uyumlanmış olanlar 
katılabiliyor. Böyle bir eğitim almak için 
vakfımıza müracaat etmeniz yeterli olacaktır. İki 
hafta tekniği öğrendikten sonra üçüncü haftada 
uyumlama gerçekleşmektedir.  

 CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ 
SALI MEDİTASYONLARI 
Bu sene Caddebostan Kültür Merkezinde 
yapmakta olduğumuz geleneksel aktivitelerimiz 
de biraz değişime uğradı. Şöyle ki, her ay ilk Salı 
Reiki Şifa Meditasyonu, geri kalan Salı günleri 
ise konferans olarak ayarlanmış bulunmakta. 
Detaylı bilgi için www.mbavakfi.org.tr adresinden 
“Etkinlikler” bölümüne bakabilirsiniz. Buradaki 
çalışmalara katılım ücretsizdir. Bizlerle gönül 
birliğinde olan dostlarımızı bekliyoruz…  

 CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ 
KONFERANS 21 Aralık 2010 
Hazırlayan ve Sunan: Nurettin ERSOY 
“ENERJİ VAMPİRLİĞİNDEN KORUNMA…” 
Yirmi Birinci Yüzyıla Girmekte Olan Bizlerin, 
Kendimiz De Dahil Olmak Üzere Her Şeyden 
Dışarıya Doğru Sürekli Yayılan Bir Enerjiyi Artık 
Keşfetmemiz Gerekiyor… 

Einstein’ın Bütün Çalışmaları, Bize, Var Olan 
Her Şeyin Genelde Uzayın İçinden Geçen Enerji 
Modelleri Olduğunu Göstermektedir… 

Bu Modele Biz İnsanlar da Dahiliz… 

İnsanın Sahip Olduğu Enerji Alanının Renginin, 
Duygu Ve Düşünce İle Değiştiği, Genişlediği, 
Uzadığı Ve İlgi Duyduğu Obje Ve Kişiye Doğru 
Aktığı, Ya Da Bilinçli Olarak Yönlendirilebildiği 
Saptanmıştır… 

Yapılan Çalışmalarda, Enerjiyi Alan Baskın 
Kişiliğin Enerji Alanının Büyüdüğü Ve Buna 
Bağlı Olarak Kendisini Güçlü Hissettiği… 

Buna Karşın, Enerjisi Alınan Pasif Kişinin İse, 
Kendisini Bitkin Hissettiği Tespit Edilmiştir… 

İnsanlar, Birbirleri İle Gerçek Bir Enerji Çalma 
Savaşı Yapmaktadırlar… 

Bu Enerjiler, Ezoterik Kaynaklarda Yatay 
Enerjiler Olarak Tanımlanır… 

Bir De Dikey Enerji Dediğimiz Bir Durum Vardır 
Ki; O Da, Tam Bir Bilgi, Vicdan ve Şuur’a 
Dayalıdır… 

Böyle Bir Durumda Birey, Yüksek Benlik 
Dediğimiz Öz Yapımıza, Tanrısal Yapımıza, Ana 
Kaynağa Bağlanarak, O Dikey Gelen Enerjilerle 
Beslenir… 

Biz İnsanlar, Bu Enerji Eksikliği Yüzünden, 
Bireysel Enerjimizi Arttırabilmek İçin, Bildiğimiz 
Tek Çareye Başvurup; Psikolojik Olarak 
Başkalarının Enerjisini Çalmanın Yollarını 
Arıyoruz… 

İşte Bütün Dünya’daki İnsanların 
Uyuşmazlıklarının Altında Yatan Bilinçdışı 
Rekabet De Budur… 

Birey, Bu Konuşmanın Sonunda, Ya Kendini 
Çok Güçlü Hissediyor Veya Çok Zayıf… 

Tabii Bu, Aralarındaki Çekişmeye Bağlı Olarak 
Gerçekleşmektedir… 

DÜŞEY TESİRLERLE, ANA KAYNAK 
ENERJİSİNE BAĞLANAMAYAN İNSAN; 

ENERJİSİNİ, YATAY TESİRLERLE, 
ÇEVRESİNDEKİ VARLIKLARDAN TEMİNE 
ÇALIŞIR… 

İNSAN BUNU NASIL GERÇEKLEŞTİRİR..? 

SORGULAMA-ELEŞTİRİ Draması… 

KORKUTMA Draması… 

MESAFE Draması… 

ACINDIRMA Draması… 

Oynadığımız Her Drama, Karşı Tarafı Da Kendi 
Dramasını Oynamaya İter… 

SORUN NEDİR..? 

Burada Asıl Sorun, Herkesin Birbirini Kontrol 
Altına Alıp Yönlendirmesi Ve Enerji Eksiklerini 
Tamamlamak İçin Birbirlerinin Enerjilerini 
Çalmasıdır… 

OLMASI GEREKEN NEDİR..? 

Yatay Tesirlerle, Çekiştire Çekiştire 
Birbirimizden Emdiğimiz Enerjilerden 
Vazgeçmektir… 
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Dikey Tesirler Olan Asıl Enerji Kaynağıyla Yani 
Ana Akü İle Temas Kurmaktır…  

 CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ 
KONFERANS 28.Aralık.2010 
Sunan: Nurettin ERSOY 
“İLİŞKİLERİMİZDE KULLANDIĞIMIZ GİZLİ 
DRAMALAR…” 
Herkes, Enerjiyi Kendine Yönlendirmek 
Amacıyla, Saldırganlıktan Edilgenliğe Kadar 
Yayılan Geniş Bir Yelpaze İçinde, Bulundukları 
Konuma Göre, Dört Dramadan Birini Oynar… 

Oynadığımız Her Drama, Karşı Tarafı Da Kendi 
Dramasını Oynamaya İter… 

SORUN NEDİR..? 
Burada Asıl Sorun, Herkesin Birbirini Kontrol 
Altına Alıp Yönlendirmesi Ve Enerji Eksiklerini 
Tamamlamak İçin Birbirlerinin Enerjilerini 
Çalmasıdır… 

OLMASI GEREKEN NEDİR..? 
Yatay Tesirlerle, Çekiştire Çekiştire 
Birbirimizden Emdiğimiz Enerjilerden 
Vazgeçmek… 

Dikey Tesirler Olan Asıl Enerji Kaynağıyla Yani 
Ana Akü İle Temas Kurmaktır…  

Rastlantılar Düzenli Meydana Gelir Ama 
Bunları Fark Etmek İçin, Olayların Dikkatle 
İzlenmesi Gerekir… 

Bizler, Ara Sıra, Hayatta Daha Farklı Olayların 
Meydana Geldiğini Çok Berrak Algılarız… 

Ama Düşünce Alışkanlığımız Bu Tür Fikirleri 
Bilinmeyen Olarak Kabul Ettiği İçin, 
Algıladıklarımızı Hemen Aklımızdan Çıkarırız…  

Ne zaman Eski Drama Alışkanlıklarımıza 
Dönsek, Bağlantı Kurduğumuz Ana Kaynaktan, 
Dikey Enerjiden Koparız…  
DRAMA ALIŞKANLIĞINDAN KURTULMANIN 
YOLU… 
Şayet Davranışlarımızı İncelersek; İnsanları, 
Aynen Kendimize Özgü, Çocukluğumuzda İlgi 
Çekmeyi Öğrendiğimiz Biçimde Kontrol Etmeye 
Kalktığımız Meydana Çıkar… 

Çocukluğumuzda Oynadığımız Bu Oyunu, 
Günlük Hayatımızda, Başkalarına Ait Yatay 

Enerjiyi Kapabilmek İçin Farkında Olmadan 
Tekrarlarız…  

Bu yaptığımız, Bilinçaltı Drama Kontrolüdür… 

Hâlbuki Ruhsal Gelişmemiz İçin Düşey Enerjiye 
Açık Olmalıyız… 

Hepimiz İçin Açık Olmanın İlk Adımı, Kendimize 
Özgün Drama Kontrolünü Bilinçüstüne 
Çıkarmaktır… 

Gerçeği Bir Kez Bulduktan Sonra, Hayatımız 
Canlanır… 

Çünkü Bu Gerçek Bize, Kimliğimizi Açıklamıştır, 
Üstünde Bulunduğumuz Yolu Ve Ne Yaptığımızı 
Göstermiştir…  

Bilincimize Tamamıyla Sahip Çıkıp, Tanrıyla, 
İçimizden Bir Bağ Kurmalıyız… 

Çünkü Ancak Bu Şekilde, Kendimizin Daha 
Yüksek Bir Parçasının Rehberliğinde, Kendi 
Evrimimizi Daha İyiye Doğru Götürebiliriz…  

DİKEY TESİRLERLE BAĞLANTI KURMAK… 

Bunun Birinci Şartı, Dikkatin Anda Olmasıdır… 

Yani O Anda Yaptığımız İşle Bağlantılı 
Olmalıyız… 

Başka Enerji Kaynaklarından Biri Yiyeceklerdir, 
Ancak Onlardan Aldığımız Enerjiyi İyice 
Özümseyebilmemiz İçin Önce Yediklerimizi 
Beğenmeliyiz… 

Fizik Dünya, Gerçekte Uçsuz Bucaksız Bir Enerji 
Sistemidir… 

Düşünce, Duygu, Niyet ve İrademizle Kendi 
Enerji Alanımız Dahil Olmak Üzere 
Çevremizdeki Tüm Enerji Alanlarını da Kesinlikle 
Etkilediğimizin Bilincine Varmalıyız… 

Biz İnsanların, Aslında Görünmez Halde Olan 
Enerjiyi Algılayabileceğimizi Söyleyebiliriz… 

İnsanların Bu Enerjiyi Algılaması, İlk Önce, 
Güzelliğe Karşı Aşırı Duyarlı Olmakla Başlar…  

Bu Yolla Kişisel Enerjimizi Artırdıktan Sonra, 
Diğer İlgilendiğimiz Nesnelerdeki Enerjilere 
Karşı Daha Duyarlı Olabiliyoruz… 

Enerji İle Bağlantı Kurabilmek İçin, Önce Obje 
İle, Beş Duyumuzdan Biri Yoluyla Bağlantı 
Kurup, Takdir Duygumuz Geliştirilip, Enerji İle 
Bağlantıya Açık Olmalıyız…  
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Çünkü Hayranlık Arttıkça, Sevgi Enerjisi İnsanın 
İçine Akmaya Başlar… 

 CROMOTERAPİ  (devam) 
RENKLER VE YARATTIKLARI ETKİ 
BÖLÜM 2 
Renk, bir tür ışık frekansının konsantrasyonudur 
(yoğunlaşması). Bu renk, canlandırıcı (teşvik 
edici) ya da çöktürücü (moral bozucu), yapıcı 
veya yıkıcı, çekici ya da itici olabilir. Her renk 
kendine has bir etki yaratır. Böylece renkler 
bilincin derinliklerini harekete geçirmek üzere 
kullanmak kadar bedenimizi iyileştirmek, 
dengesini sağlamak için de kullanılırlar.  
Genelde renkler üç kategoriye ayrılırlar:  

1. Kategori: Kırmızı, Sarı ve Mavi. Bunların 
karıştırılmasından birçok renk meydana 
gelir. 

2. Kategori: Ana renklerin 
kombinasyonundan meydana gelen 
renklerdir. 

3. Kategori: Diğer iki kategorideki tüm 
renklerin kombinasyonundan meydana 
gelir.  

 
  

                                
        kırmızı 

                   
                                  sarı 
                       
                                 mavi    
 
 
 
1.Kategori 

 
 
            2.Kategori – 3.Kategori                                                               

 
 
 
 
RENKLERİN ALANLARI 
Verilmiş olan renk kombinasyonları ve kullanım 
alanları kati kurallar değildir. Yalnızca 
kromoterapi çalışması yapanlar için verilmiş 
genel bir rehberdir. Unutulmamalıdır ki her 
bedenin kendi enerjetik sistemi olduğundan 
renkler, kombinasyonları ve kullanımları objeye 
göre değişmelidir.  

BEYAZ: Tüm renkleri içinde bulundurur. Genel 
bir güçlenme verir. Tüm enerjetik sistemi 
derinlemesine temizler ve arıtır. Yaratıcılığın 
yüksek seviyelerini harekete geçirebilir. Renk 

Turuncu             Yeşil 
(Kırmızı-       (Sarı – Mavi) 
     Sarı ) 
 
 
                  Mor 
         ( Kırmızı - Mavi) 
 

 
Kırmızı          Turuncu        Sarı 
Turuncu          Sarı           Yeşil 
 
 
 
Kırmızı                             Mavi 
Mor               Mavi            Yeşil 
                     Mor 
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seçiminde şüpheler varsa beyaz en iyisidir. Bu 
rengi şifaya başlarken ve bitirirken de kullanmak 
yararlıdır. Çünkü enerjetik sistemi daha kalıcı 
kılar.  
SİYAH: Bu renk de diğer tüm renkleri içinde 
bulundurur. Vücudun manyetik ve kadınsı 
enerjisini aktive eder. Aynı zamanda güçlendirir 
de. Koruyucu bir renktir. Aşırı duyarlı insanları 
sakinleştirmek için idealdir. Ancak yine de ölçülü 
kullanılmalıdır. Fazla siyah zihinsel problemler 
ve depresyona yol açabilir yada daha da 
ağırlaştırabilir. Yine de beyaz ile kullanıldığında 
kontrolü kaybetmiş insanlarda dengeyi sağlama 
açısından maksimum etki yaratır. Bilinçaltını 
harekete geçirir. Siyah asla tek başına 

kullanılmamalıdır. Her zaman başka bir renkle 
kombinasyon oluşturulmalıdır.  

KIRMIZI: Kök çakrayı uyandıran oldukça 
canlandırıcı bir renktir. Fiziksel yaşam 
gücümüzü uyandırır, aktive eder. Soğuk 
algınlıkları, kötü kan dolaşımı için kullanılabilir. 
Aşk, seks, nefret, cesaret yada intikam gibi en 
derin tutkuları canlandırır. Fazla 
kullanılmamalıdır tehlikeli olabilir. Yüksek 
tansiyon kırmızı enerjinin sistem içinde fazla 
olmasından kaynaklanır. Kana enerji aşılamak 
ve vücut ısısını yükseltmek için kullanabiliriz.  
(Devam edecek)  

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


