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Değerli Enkarnasyondaşlarım..! 

Deneyimlediğimiz her şey, algılamamıza 
bağlıdır… Algılamamızdaki farklılaşma, 
deneyimlerimizi değiştirir… Üst şuurumuz, 
algılamalarımızı gözlemleyip, onu 
zorlayabilmemiz, değiştirebilmemiz için, duygusal 
olarak bizi harekete geçirici olaylar oluştururken, 
bu ilkeyi kullanır… 

Düşünce, deneyimlerin gerekliliğini ve önemini 
kavrayamadığından dolayı, bu deneyimleri 
görmezlikten gelir… Ya mantıksal kılıflar bulur ya 
da akla dayalı olarak algılar... Üst şuurumuzun 
bize cevabı ise; bizim dikkatimizi o deneyime 
çekene dek, aynı deneyimi sürekli yinelemek 
şeklinde olur… 

Düşünce, bu deneyimleri, engel ya da barikat 
olarak algılar ve bu deneyimleri ya yok etmeye ya 
da onları bastırmaya kalkışır... Üst şuurumuz ise, 
uyaranların sayısını artırarak cevabını yineler... 
Bazen o yoğunlaştırılmış uyaran, bir kaza, ciddi 
bir hastalık ya da öldürücü bir felaket olarak da 
ortaya çıkabilir... Bu deneyimlerin sebep/sonuç 
ilişkilerini gözlemleyip anlayarak, üst şuurumuza 
yardımcı olabilmeliyiz… 

Münazara etmek, münakaşa etmek veya 
anlayışımızı savunmak, üst şuurumuzla 
uyuşmazlık yaratır ve şuurluluğumuzu 
yükseltmemize yani şuurlanmamıza engel 
oluşturur… 

Başka bir uyuşmazlık ise; düşünmek, inanmak 
veya bildiğimiz, anladığımız kanaatine 
varmaktır... Bunu her yaptığımızda, araştırmamız 
ya da incelememiz sona erecektir… Çünkü 
düşünce, bildiğini incelemeye gerek görmez… 

Bir şeyi bilmediğimizin doğruluğunu her kabul 
edişimizde, beynimize gözlem ve inceleme 
yapması için direktif veririz… 

Düşüncenin, ya geçmiş üzerinde kafa yoruyor 
olmasından ya da geleceğe odaklanmış 

olmasından dolayı, gözlem ve inceleme yapması 
güçleşir… Düşünce, gözlem ve inceleme 
yapmadığı zamanlarda, mevcut anlayışıyla 
çelişen herhangi bir şeyi, ret, inkar veya göz ardı 
etmektedir... Bir yandan, araştırmasına son 
verebilmek için, bir şeyler öğrenmek ister… Bu 
son vermek istemesine rağmen, anlayışının 
doğru ve eksiksiz olduğunu doğrulamak ya da 
kanıtlamak için de bilgi toplar… Böylece, 
düşünce, kendisiyle ya da çevresiyle, sürekli bir 
çatışma içerisindedir... 

Çatışma, çatışmayı yaratır, sakinliği, huzuru, 
mutluluğu değil... Bu yüzdendir ki, düşünce, 
yaratmış olduğu çatışmayı çözümleyemez… 
Sakinliği, Huzuru, Mutluluğu hiç getiremez… 

Sakinliği, Huzuru elde edebilmek için, sakinlikle, 
huzurla başlamalıyız... Bu yüzdendir ki, zihnin 
sakinleşmesi için, her gün, en az yirmi dakika 
ayırmak bu kadar önemlidir... Dikkatli bir şekilde 
gözlemlendiği takdirde, düşünce, sona 
erecektir... 

Sakin ve dikkatli bir gözlem, meditasyondur… 
Meditasyon yapanların çoğu, bu gerçeğin 
farkındadır... Ayrıca bu, sakin geçireceğimiz 
zamanımızı planlamamıza yardımcı olur ve 
böylelikle, meditasyonu, her gün, aynı zaman ve 
aynı mekanda yapabiliriz… Meditasyon için en iyi 
zaman, yalnız kalabileceğimiz ve hiçbir şeyin bizi 
rahatsız etmeyeceği zamandır... 

Kendimizi, aldatılmaktan, kullanılmaktan ya da 
duygusal olarak incinmekten koruma isteğimiz, 
birçok sahte görünüm yani imajlar oluşturmamıza 
neden olur… 

Ne kadar çok bağımlı olursak, o kadar çok korku 
içinde yaşarız… Korkumuz arttıkça, daha fazla 
savunma mekanizması oluştururuz... Bunu, o 
kadar çok ve o kadar uzun zamandır yaptık ki, 
gerçek kimlik ve doğamızı unuttuk… 
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 Gerçek kimliğimiz ve doğamız, şuurumuzun o 

kadar çok derinlerine gömülüdür ki; biz onlardan 
habersiziz ve bizim çaresi bulunamamış 
korkularımız, bizi, onları aramaktan alıkoyar… 

Gene de biz, kendimizi bildiğimizi, tanıdığımızı 
sanırız… Çünkü düşünce, yaratmış olduğumuz 
sahte görünümlerimizin yani imajlarımızın biri ya 
da daha fazlasıyla kendini hatalı bir şekilde 
özdeşleştirir… Bizi, onlar olarak algılar… 

Bizim gibi, düşünce de, algılayışını korumak 
ister... Bizden farklı olarak, düşünce, binlerce 
savunma mekanizması geliştirebilecek 
milyonlarca yıl geçirmiştir… Savunma 
mekanizmalarının bazıları çok belirgindir fakat 
çoğunu fark edebilmek güçtür… Çünkü, oldukça 
zor anlaşılırlar ve zekice gizlenmişlerdir… 

Objektif, nötr bakabilenler, gözlem yapabilenler 
tarafından kolaylıkla anlaşılabilir… 

Bu nedenle, şuurluluğumuzu yükseltmek ya da 
gerçek kimliğimizi keşfetmek için, düşünce, 
algılayış ya da koşullanmış zihni araç olarak 
kullanmamız uygun değildir… Bunlara 
erişebilmek, ancak, düşüncemizin ve 

algılayışımızın niteliği veya ürünü olmayan bir 
araç kullanarak olanaklıdır... 

Üst şuurumuzun, düşünceyle hiçbir ilişkisi 
yoktur… Çünkü o, bunların hiçbiri değildir… O, 
düşünmez; O, bilendir… 

Sonuç olarak, algılayışımıza meydan 
okuyabilmek ve şuurluluğumuzu artırabilmek için, 
üst şuurumuzla karşılıklı bir ilişki geliştirmemiz 
gerekir… 

Şu ana kadar ifade etmiş olduğum her şey, 
sadece bilgidir… Bizim kavrayabileceğimiz 
sözcüklerdir… O bilginin realitesini 
deneyimlemek, ancak, o bilgiyi anlayışa 
dönüştürür… 

Şuurlanmayı ve değişimi ne kadar çok yürekten 
kabul edersek, hayatımız o kadar kolay ve 
tatminkar olacaktır... 
Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; Hedefimizin 
Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 
Nurettin ERSOY 

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

 
 Kıyam etmek; Elastikiyet’in; doğum ve 

ölüm arasındaki en önemli parçanın sahip 
olduğu özelliklerden önemli bir tanesi 
olduğunun; Elastikiyet Kanunu’nun; bizlere, 
denenmesi için verilmiş olduğunun; ama 
koparılması, tahrip edilmesi için değil, 
sadece, elastikiyetin denenmesi için 
verilmiş olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:010) 

******************* 
 Kıyam etmek; Uyum’un, gerilimlere 

Uyum’un; Elastikiyet kanununun en önemli 
prensibi Uyum’un; Gerilimin her noktasına 
uyum sağlayabilmenin; her hücremizdeki 
gerilimi hissedip elastikiyeti ona göre 
ayarlamanın esas olduğunun bilincine 
varmaktır...(MYP/C:010) 

******************* 
 Kıyam etmek; üstümüzdeki şimşekleri 

saymak yerine, onların ışıklarından 
yararlanmaya çalışmak gerektiğinin; ille ses 
duyacağız diye uğraşmamak gerektiğinin; 

Işık’ın, bizim için en yeterli yol gösterici 
olduğunun; yolumuzu bu ışıklar sayesinde 
bulabileceğimizin; gürültünün bize hiçbir 
faydasının olmadığının; gürültünün yol tayin 
edemeyeceğinin; Işıksız, yol 
bulunamayacağının; tek şartın, ışığa sahip 
olabilmek olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:010) 

******************* 
 Kıyam etmek; her şeyin, Tanrı’nın 

içerisinde olduğunun; Tanrı’nın tek 
olduğunun; Tek olanın içerisinde, ışıklı 
yoldan devam edebilmenin esas 
olduğunun; yoksa, aşağıya doğru yönelip, 
tekrar helezonları dolaşarak vakit 
kaybetmenin mümkün olduğunun bilincine 
varmaktır...(MYP/C:010) 

******************* 
 Kıyam etmek; hedef’in; hedef’e ulaşan, 

emin, ışıklı yolu yakalayabilmek olduğunun; 
içimizdeki hedefi açığa çıkarmamız 
gerektiğinin; içimizdeki hedefi açığa 
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 çıkarmanın, ancak yine bizim elimizde 

olduğunun; içeriye doğru, hedef’in içerde 
olduğunun; hedef’in bizim içimizde 
olduğunun; içeri doğru bakmak, içeri doğru 
düşünmek gerektiğinin bilincine 
varmaktır...(MYP/C:010) 

******************* 
 Kıyam etmek; şartlar ne olursa olsun, şu 

anda içerisinde bulunduğumuz Hâl’i 
Yaşamanın önemli olduğunun; her 
realitenin, bir sonrakinin hazırlayıcısı 
pozisyonunda olduğunun; her şartı iyice 
yaşamadan, sonrakini yaşadım 
sayamayacağımızın; zincirin halkalarını, 
teker teker açmamız gerektiğinin; arada 
açılmamış halkalar kalırsa, bütünü 
çözmemize imkân olmadığının bilincine 
varmaktır…(MYP/C:011) 

 Kıyam etmek; her şeyin sıra ile olduğunun; 
çözebilmek için, her halkanın içini iyice 
yaşayabilmek gerektiğinin; her halkanın 
neticesini aldıktan sonra ikinci halkanın 
açılış yerini daha kolay tespit 
edebileceğimizin; kilit noktalarını tespit 
edebilmek için, o halkanın içerisinde olup 
bitenlerden çıkan neticeyi ancak anahtar 
yapıp ikinci halkanın kilidini öyle 
açabileceğimizin; her halkanın kilidini açan 
anahtarları bir araya getirdiğimizde; ancak 
bütünün anahtarını elde edebileceğimizin 
bilincine varmaktır…(MYP/C:011) 

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

 

 
------------------------SEBEP-SONUÇ YASASI / KADER-KARMA HAKKINDA (14)--------------------- 

 
Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Yaradan mekanizma, hangi varlık veya varlık grubunu 
gitmesi gereken istikamete sevk etmek istiyorsa, o 
varlık veya varlık grubunu hedef olarak seçer... 
Tesirinin hedefi budur...Ya bir varlıktır o tesirin hedefi 
ya da varlık grubudur… Veya bu grubu, bir ülkenin 
bireyleri olarak, bir ulus olarak alın veyahut da dünya 
beşerinin tümü olarak alın... Veyahut da tek bir varlık, 
birey olarak; sen, ben, o, biz, siz, onlar olarak ele alın; 
hiç değişmez… Hangi varlığın o tesire ihtiyacı varsa; o 
tesirin mesajının ihtiyacındaysa, o tesir, o hedefe 
yönelir ve o hedef, bu tesirin ikinci unsurudur... 

Şimdi burada kritik bir nokta vardır… Bir tesirin, 
Yaradan mekanizmadan, yaratılmış olana 
yönlendirilmiş olan bir tesirin, maksadı bellidir; hedefi 
bellidir ve bunlar, bu iki husus değişmez... Yani bu ne 
demektir..? Yaradan’dan sadır olmuş yani Yaradan’ın 
bünyesinden çıkmış olan bir tesir, asla maksadını ve 
hedefini şaşırmaksızın, şaşmazsızın varlıklara 
yönelir... Hedefini değiştirmesi mümkün değildir... 
Maksadını değiştirmesi mümkün değildir... Yani bir 
Yaradan’dan sadır olmuş bir tesir, eğer yaratılmış olan 
varlık veya varlık topluluğunun bir ihtiyacından 
kaynaklanan bir maksada bağlı olarak çıktıysa, 
maksadı değişmez yani o varlık veya varlık gurubunun 
yani hedef seçtiği o varlık veya varlık gurubunun 
ihtiyacı neyse, mutlaka o ihtiyacı karşılayacaktır... Bu 
ihtiyaç, diğer bir ifadeyle uyandırılıştır; uyanıştır... Bu 
ihtiyaç, aydınlanmadır… Bu ihtiyaç, tekamüldür, 
gelişimdir... Bu ihtiyaç, idraklenmektir, şuurlanmaktır... 

Demek ki, bir tesir, bir varlığa, Yaradan’dan sadır 
olarak çıktığında, mutlaka hedefin aydınlanmasına, 
hedefin uyanmasına, hedefin kendini fark etmesine, 
hedefin idrak ve şuurlanmasına hizmeten çıkar... 
Tesirin değişmeyen böyle bir maksadı vardır... Ve bu 
maksat, asla değişmez... Aydınlanması için hangi 
noktanın uyarılması gerekiyorsa, hedefte, mutlaka o 
nokta uyarılacaktır... Maksat değişmiyor... 

Hedef; hedef nedir..? O ihtiyacı kesbetmiş olan, o 
ihtiyacın Yaradan tarafından karşılanması için 
gereken alışveriş veyahut da gereken uzlaşma ortamı, 
onaylaşma ortamı sağlandıysa yani o varlık ve varlık 
grubu o ihtiyacın karşılanması için hedef olarak tespit 
edildiyse, asla o hedef değişmez... Yani bir tesir 
yukarıdan bana çıkmışken, efendim ben kenara 
çekileyim, yanlışlıkla Ali’ye gitti, yanlışlıkla Ahmet’e 
gitti, Mehmet’e gitti; vay efendim o aslında benim 
muhatap olacağım bir tesir değildi; Mehmet’in 
muhatap olacağıydı, yanlışlıkla bana geldi denemez... 
Yani hedef de değişmez... Mutlaka o tesir, kendindeki 
irade ve şuur kapsamının gereği olarak hedefi mutlaka 
bulur ve vurur... Vurmayı da burada buluşma olarak 
alın, vurmak katiyen bizim anladığımız dünya zihninin 
vuruşu değildir... Yani mutlaka hedefle kucaklaşır... 
Hedefe nasibini ulaştırır... Hedef de değişmiyor... 

Fakat şu iki unsur değişir... Yani tesirin şiddeti ve 
kalitesi değişir... Bu değişim, o hedefin duyarlılığına 
bağlı olarak, o tesiri algılamasına, o tesiri anlamasına, 
algılama kapasitesine bağlı olarak olur… Tesir, 
şiddetini ve kalitesini değiştirir... 
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 Aynı tesir, varlık algılayamayacak bir konsantrasyon 

düşüklüğü içerisindeyse yani dikkati daha kesif 
alanlardaki tesirlere yönelikse, hemen bu tesir, kendi 
şiddetini, kendi kalitesini, daha kesif yönden getirerek 
kabalaşır... Biz bunlara yatay tesirler diyoruz... Bu 
düşey tesir; gayet süptil olan, gayet latif olan, gayet 
ince olan ve maksadı ve hedefi şaşmaz olan ve bir 
bilgi içeren, bir uyarı mahiyeti, maksadı içeren tesir; 
varlık duyarsız kaldığı için döner dolaşır, yatay tesir 
olarak bize olaylar, hadiseler olarak gelir... 

Olaylar, hadiseler, hatta bunu yine netleştirelim; 
fiziksel diyelim; maddesel olaylar; fiziksel olaylar 
olarak bize gelir... Demek ki, hayat içerisinde 
yaşadığımız ve bir türlü anlam veremediğimiz ve çok 
kaba bulduğumuz, hiç de kendimize uygun 
görmediğimiz, kaba bulup da kendimizi müstahak 
bulmadığımız her olay, aslında bizim, daha önce, 
inceden gelmiş, düşeyden gelmiş olanlara karşı 
duyarsızlığımızdan kaynaklanan ve mutlaka maksadı 
ve hedefi bulma zaruretinden dolayı şiddetini artırmış, 
kalitesini düşürmüş olup fakat yine aynı tesirlerdir... 
Yani eğer yolda ayağımız takılıp, yere düşüp, 
bileğimizi incitiyorsak, eğer yolda giderken kafamıza 
saksı düşüyorsa, eğer yolda giderken bir kazılmış 
çukura düşüyorsak yani bunları misal olsun diye 

veriyorum; sakın onları esas almayın… Yani fiziki bazı 
kaba tesirlere maruz kalıyorsak, şunu bilmemiz lazım; 
aslında ben bunlara müstahak değilim demeyip, ben 
daha önce aynı maksat ve hedefi taşıyan bu tesirin 
incesini niçin algılayamadım da bu tesiri yataydan 
kabalaştırarak yani şiddetini ve kalitesini değiştirerek 
bana gelmesine sebep oldum dememiz lazım... Bu 
çok önemli bir husustur... 

Ya Allah’ım! bu ne haksızlıktır; yanımdaki adam, aynı 
beşer, aynı varlık, aynı fizik planda tatbikat yapıyoruz, 
gayet güzel rüyalarıyla mesajlar alıyor, ertesi gün 
hayatını bir de bakıyorsunuz ona göre tanzim 
edebiliyor... Aynı insan yolda yürürken, içime bir sezgi 
geldi, ben bu yolumu şöyle değiştireyim diyor ve 
yolunu değiştiriyor, ben bu sezgiyi almıyorum gidip o 
çukura düşüyorum... Bu, bir haksızlık, bir adaletsizlik 
değil mi..? Hayır... Sadece bir tesirin, size, gitmeniz 
gereken istikameti, yaşam tarzınızı ve yaşam 
içerisinde yapmanız gerekenleri anlatan bir tesire siz 
daha az duyarlı olduğunuz için, aynı tesir, şiddetini ve 
kalitesini değiştirerek ve maksadı ve hedefi mutlaka 
yakalamak üzere kabalaşmıştır... İşte biz bunlara 
eprövler diyoruz... Etki-Tepki yasası diyoruz...(Devam 
Edecek) 

 
--------------------------KENDİNİ BİLME – KENDİNİ TANIMA HAKKINDA - (26) ------------------------- 

 
Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Hayatta karşımıza çıkan bütün güçlükler, bütün 
manialar, barikatlar, bir türlü aşamadığımız engeller, 
işte rolümüzü böylesine şaşırmamızdan kaynaklanır... 
Bir varlığın vazifesini tespit etmek kadar kozmik 
zorunluluk ve vazife yoktur... En birinci vazifemiz, asıl 
enkarnasyonumuzu değil, varlık vazifemizi tespit 
etmek... Enkarnasyon, kişilik özellikleri değil... Asıl 
varlık vazifemizi tespit etmek zorundayız… Bunun da, 
bizim, hayat içerisinde gidişimizdeki manialara, 
engellere, zorluklara bağlı olarak tespit edilmesi gibi 
bir inceliği vardır... 

Eğer hayat içerisinde yaptığımız iş, sürekli 
engelleniyor, bir türlü başarılı olmuyor, hedefe 
ulaştırmıyorsa sizi, biliniz ki, orada, asıl vazifeniz o 
değil... Genelde maddi hizmetkar olan bir insanın, 
kalkıp da, manevi hizmetkar olması bir handikaptır... 
Mutlaka engeller, zorluklar karşısına çıkar... Şimdi 
bunu niye yaparız, niçin bu şaşırtmacalar olur..? 
Bunlar, doğduktan sonra bize yaftalanan sahte 
kişiliklerden kaynaklanır... Ve bir varlığın, asıl vazifesi 
yerine başka bir vazifeyi seçmesi, sonradan ona 
yaftalanan sahte kişilik olduğundan dolayı, mutlaka o 
sahte olan vazifesinin engellenmesi ile karşılık bulur... 

Bir varlığın, hiç değişmeyen, varlığına ta evvelde 
verilmiş olan, buraya taahhüdü olan, vazifesi olan 

diyelim, ki sanatçı vazifesini, bu sanatçılığı da sakın 
resim, heykel almayın... Bu sanatçılık her türlü imaj 
oluşturucu, mekan oluşturucu, mekanlara şekil verici, 
renk katıcı, efekt katıcı, her türlü yaratıcılık... 

Sanatçı olan bir varlık, doğduktan sonra, asıl olan 
vazifesi, çevresinin baskısı, empozisyonu ile örf, adet, 
gelenekler ile dinsel manevi inançlar ile çarptırılırsa ve 
ona sahte kişilikler yüklenerek asıl vazifesi ve kişilik 
özellikleri örtülürse, bu varlık, asıl vazifesi dışında bir 
vazifeye hamlettiğinden, o vazifenin asla pozitifini ifa 
edemez... Mutlaka negatifindedir... Çünkü onu 
vazifeye, sahte kimliği itti, negatifler, sahte kimliğin 
ifadesidir... Sahte kişilik, daima negatifi tezahür 
ettirir... Yani, eğer sanatçı asıl vazifesinde olan bir 
varlık, doğduktan sonra, diyelim ki, uzak doğu veya 
güney doğuda bir ailede doğdu, bu sanatçı olacak... 
Sanatçı demek, hangi mesleği yaparsa yapsın, hep 
mekan oluşturucu demektir... Mesela bakkallık yapsın, 
sanatçı, bakkalın en güzelini yapar... Yani rafları 
muntazamdır, rafların rengini ikide bir değiştirir, 
dükkanın camlarına renkli yazılar asar, kepengini 
boyar... Sanatçıyı, ille Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi 
almayın, Zeki Müren almayın sanatçıyı... Hangi 
dünyasal mesleği ifa ediyorsa, onu bu sanatçılık 
özelliği ile yapar... Mesela ayakkabı boyacısı, eğer 
sanatçı rolü sahibi ise; bu boyacı, kendini aldatma 
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 şeklinde yapmaz bunu, yaratıcı bir şekilde yapar... En 

güzel boyacı odur ve herkes ona gider... Ayakkabıcı 
diye bir rol yok, ayakkabı boyacısı diye kimse bir 
enkarnasyon vazifesi almaz, sanatçı hepsini kapsar... 
Taksi şoförü, bir bakarsınız arabasına, dejenere 
olanları değil yani kendini aldatmaya değil, yaratıcı 
olanlar vardır... Onun telefonu vardır, telsizi vardır, her 
şeyi yerli yerindedir yani bir şoförde maksimum 
gereklilik olarak kendini aldatma değil, mesela böyle 
kırmızı, mor ışıklar değil... Onun için, her meslekte 
böyle alın... 

Şimdi bu adam, eğer böyle bir sanatçılık vazifesi ile 
gelmişken, sonradan sahte kişilik şeklinde kendine 
arkadaş, sen gel güney doğuda bu ailenin aşiret lideri 
olacaksın dendiğinde, bu adamın bu aşiret liderliğinin 
pozitifi olan hakimiyet olumlu odağında liderlik 
yapması mümkün değildir... Mutlaka o tiranlık 
yapacaktır... 

Bir varlık, dominant olan vazifesinin gerekliliği olan 
tüm vazifeleri bünyesinde taşıyabilir ve her vazife, 
aslında, her varlıkta mevcuttur... Ama bazılarında 
dominant olan vazifenin yanında diğerleri o kadar 
fludur ki, belki o enkarnasyon hiç onu deneme fırsatı 
doğmayabilir ama bazı vazifelerde, ki genelde geniş 
odaklı olanlarda yani nedir o..? Liderde, bilgede, 
manevi hizmetkarda bunlar geniş odaklıdır yani 
kitlelere hitabendir, geniş odaklı vazifedarlar da 
mutlaka diğer vazifeler dominant kadar olmasa bile 

ona yakın zaman zaman açığa çıkmak zorundadır... 
Yani diyelim ki, geniş odaklı bir manevi hizmetkar 
vazifedarı mutlaka yaratıcı olma, sanatçı olma 
gerekliliğini duyabilir... Ne yapar..? Sunum yapacağı 
yerden yani manevi ihtiyaçlarını karşılarken, yaratıcı 
olmak, sanatçı olmak zorunda kalabilir... 

Bu manevi hizmetini yapmak için, icabında, bilgeliğin 
bilgi yayımını da yapmak zorundadır... Çünkü gidip de 
bir insanın çökmüş psişesini, manevi dünyasını, saçını 
okşayarak, hiçbir şey söylemeden yardım 
edemezsiniz... Ona mutlaka, o manevi yardımı 
yaparken, sözle de, bir takım bilgilerle de yaklaşmak 
zorundasınız... Dolayısı ile bu hizmetçi dominant bunu 
yaparken, biraz flu bunu, biraz bunu, hatta bu arada 
onun manevi dünyasına girmek için belki maddi 
imkanları da sunmak gerekecek... Gel diyeceksin en 
azından, sana bir koltuk, gel şuraya otur, ne oldu, 
maddi imkanı da verdim ona yardım ettim... Ayaklarını 
çıkar, rahatla, şimdi manevi hizmete hazırlıyorum ben 
onu, dur sana bir su vereyim, karnın aç mı, şimdi 
bakınız ne yaptınız mecburen bu vazifeyi de ciddi bir 
şekilde üstlendiniz... Önce hazırladınız ve esas 
vazifeyi ona enjekte ettiniz... Dolayısı ile bu 
araştırmacı da olabilir… Yapacağı bu hizmete 
araştırmacı bakmalı, lider olmalı, aynı zamanda da 
gerekirse o vazifeye engel olan koşullarla mücadele 
etmeli ama pozitifi ile... (Devam edecek) 

 
 
 
 
 

Merhaba Gönül Dostlarımız; 

2006 Yılının bu ikinci ayında, dünyamız ile birlikte 
hepimiz yoğun olayların içerisine gün geçtikçe 
çekilmekteyiz. Doğal olaylar, değişen hava şartları, 
zamanın hızı, tedavisi çaresiz hastalıklar ve içimizde 
yoğunlaşan değişimlerle... 

Yolumuzun sevgi, ışığımızın bilgi, hedefimizin vazife 
olduğu bilinci ile gücümüzün açığa çıkarılmaya 
çalışıldığını bilmek ve yol alabilmek dileğimizle… 

******************* 
• KIYAM BİLİNCİNİ KAZANMA SEMİNERİMİZ : 

Sn Nurettin ERSOY / 09.01.2006 - 16.01.2006 - 
30.01.2006 / Vakıf Merkezi; 

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

ERSOY tarafından “Şuuraltı Temizliği 
Meditasyonu” yaptırılmaktadır… 

******************* 
• KADIKÖY KASDAV KONFERANSLARIMIZ : 
Vakfımızın, dış etkinlikleri kapsamında; Kasdav / 
Kadıköy Sağlık ve Sosyal Dayanışma Vakfı / Kadıköy 
Gönüllüleri işbirliğiyle, Ocak ayı içerisinde 
gerçekleştireceği ve Sn. Nurettin ERSOY’un 
26.01.2006  tarihindeki “Şuurumuzu nasıl 
yükseltebiliriz?” adlı konferans, hava şartları nedeni ile 
iptal olmuştur. 

Bu konferanslardan özet sunumları her ay bu köşede 
bulabilirsiniz… 

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

Sn.Nurettin ERSOY Konferansı / 16.01.2006 / 
Şuurlarımızı Yükseltmek… / Kadıköy 
Evlendirme Dairesi; 

İklim koşullarının elverişsizliği nedeniyle 
gerçekleştirilememiştir… 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK..! 
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• PERŞEMBE KONFERANSLARIMIZ :  
Sn Nurettin Ersoy Konferansı / 05.01.2006 / 
Ruhsal gelişimin şartı; Olaylar; Eprövler; 
Hadisat... / Vakıf Merkezi; 

N.E.: 2006 yılı, olaylar yılı… Sadece bu yıl değil, 
bundan sonraki yılları olaylar, hadiseler, eprövler 
süreci olarak görmeliyiz… Daha doğrusu, olaysız, 
eprövsüz, hadisesiz düz bir zaman yaşayamadığımızı 
biliyoruz... Dünya tekamül okulunun öğrencileri olan 
beşeriyet, bu okulun prosesi olan, olay, hadise ve 
epröv muhataplığının dışında hiçbir şey yapmamıştır... 
Çünkü bu okulun tedris, öğreti şekli bu… Nedir o 
öğreti şekli..? Tesir almak, etkilenmek; tesir üretip 
etkilemek ve bu arada da etkileyen, etkilenen bir 
sirkülasyon içerisinde gelişmek… İşte bu okulun 
prosesi bu… Derslerimiz nedir..? Olaylar... Başarımız, 
olayların bizden talep ettiğini anlamak ve onlara 
gereken en uygun cevabı vermekle mümkün…Bu, 
sınavı atlatmak demek... 

Her olay bir sınav... Onun için, “dünya gerçekten 
imtihan yeri” denir... Arap atasözü vardır; “Dünya 
rahat yeri değildir…” Dünya rahat yeri değildir demek, 
kötü kaderin tecelli ettiği yerdir manası taşımaz… 
Öğreti şekli, pek rahata müsaade etmez demek… 
Gerçekten dünyanın öğreti şeklinde rahata yer yok… 
Rahat dediğimiz şey, aslında, ruha ait talep değildir... 
Ruh rahat diye bir şeyi bilmez… Ruh aktiftir, 
potansiyel enerjidir, sürekli devinim ve donanım 
içindedir… Devinim ve donanım, ruhun ilahi maksadı 
ve karakteridir… Yaratılışın her zerresi devinim ve 
donanıma tabidir… Dünya okuluna gelen bizler, 
ruh+beden ikilisinin meydana getirdiği bir üçüncü 
antiteyiz... Beşer, rahatın tadına doymaz bir halde 
geliyor… Üçüncü antite olarak rahatı severiz... 
Ruh+beden, üçüncü antite, beşer, rahata koşarız… 
Dolayısıyla da biz rahatsız olmaktan hoşlanmayız… 
Ama asıl olan varlığımız, üst şuurumuz, bizim bu 
nefsimizin lehindeki hareketleri engellemek için, bizi 
sürekli rahatsız eder… Rahatsızlık demek, aktiflik 
demektir… Ama ruh için bu durum, ki esas talebidir, 
en mükemmel haldir... Devinim yapan ve her 
devinimde donanan bir yapı düşünün… İşte bu olması 
gereken aktif hali bize üst şuurumuz, olaylar, 
hadiseler, eprövler vasıtasıyla sunar… 

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

Sn.Fügen Yazıcı - Uğur Örsel Konferansı / 
19.01.2006 / Merkez Bilgi Alanları Hakkında… / 
Vakıf Merkezi; 

F.Y.: Bu akşamki konumuz içinde bulunduğumuz 
Merkez Bilgi Alanı’nın mahiyetini anlamak hakkında 
olacak. 

Hiçbir dünyasal bilgi, varlığın öte aleme geçişinden 
sonra ona eşlik etmez. Oysa bizlerin birer ruh varlığı 
olarak, dünya dışı sonsuz yolculuğumuzda 
kullanacağımız, hiçbir şekilde elimizden alınmayan, 
idrak ederek şuurumuza kattığımız bilgilere ihtiyacımız 
vardır. Bir bilginin idrak edilmesi; önce otomatik 
tepkilerimizi fark etmemiz, bu tepkiler üzerinde şuursal 
faaliyette bulunmamız ve bilgiyi tüm bedenlerimizde 
tatbikata sunmamız neticesinde olmaktadır. 

Hepimizin kendimize sorduğumuz, Ben Kimim? Niçin 
buradayım? Hayatımın amacı nedir? Nereden gelip 
nereye gitmekteyim? Geldiğim yere karşı 
sorumluluklarım nelerdir? Hizmetim neyedir? gibi 
soruların cevaplarını alabilmesi, güncel ve yüzeysel 
bilgiden Ağır Bilgiye geçiş neticesinde elde edilecek 
idraklerle mümkün olabilecektir. 

U.Ö.: Bilgi Alanı’nın var olabilmesi için, zemin 
materyalleri olarak; varlık grupları, zaman enerjisi ve 
mekan enerjisinin beraberliği ve uyumu 
gerekmektedir. 

Merkez Bilgi Alanı bünyesinde, şuur açılımlarını, şuur 
yayılımına dönüştürebilen varlıklar, sürekli bir değişim 
ve gelişim içerisine girerler. Bu konuma gelemeyenler 
ise, yine girdap hareketleri vasıtasıyla alan dışı 
kalırlar. 

Merkez Bilgi Alanı vasfına bürünen bir alan; kendisini 
değişime, gelişime, aydınlanmaya açmış varlıklar için 
bir çekim gücü ve tesir yayılımı meydana getirir. Bu 
tesiri gerçekten hissedip onunla rezonansa geçenler 
ise; varlık kapasiteleri yani titreşim seviyeleri bu 
bilgiye uygun, ilgisi bilgide olan varlıklardır. 

Merkez Bilgi Alanı; Sevgi ve Bilgi enerjilerinin o 
skaladaki beraberlikleriyle, alan mensuplarını bir üst 
realiteye taşır. 

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

Her Perşembe  18.00-19.00 saatleri arasında, Vakıf 
Merkezinde, Sn. Sevgi Ersoy tarafından toplu Reiki 
Şifa Meditasyonları yaptırılmaktadır. Herkese açık 
olan ve girişin serbest olduğu bu meditasyonlarımıza 
katılım oldukça yüksek olmaktadır. Bu etkinliğimiz, 
beş yıldır devam etmektedir… 

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

Sn.Nurettin ERSOY / Sn. Füğen YAZICI / Uğur 
ÖRSEL / 23.01.2006 / Vakıf Merkezi; 

İklim koşullarının elverişsizliği nedeniyle 
gerçekleştirilememiştir… 
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• CUMARTESİ DERİN ŞİFA ÇALIŞMALARI :  

Her cumartesi 14.00-18.00 arasında üç yıldır Sn.Sevgi ERSOY’un çalıştırdığı “Mucizeler Sınıfı”… 

 

• PERŞEMBE ÇALIŞMALARI :  

Perşembe günleri saat:17.00’de “Mu Uygarlığı” çalışması başlamıştır. Bu çalışmada Mu Uygarlığı hakkında derin 
bilgilerle meditasyonlar yapılmaktadır. 

  

-------------------------------------------------REİKİ KÖŞEMİZ-------------------------------------------------------- 
 

• REİKİ 3. DERECE DERİN ŞİFA TEKNİKLERİ 
KURSU : Master Sevgi ERSOY /  28.01.2006 / 
Vakıf Merkezi 

Hava şatları nedeni ile iptal edilmiştir. 

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

• REİKİ 1.DERECE İNİSİYASYONLARI : Master 
Sevgi ERSOY / 04.01.2006 / Vakıf Merkezi; 

Bu ay Reiki 1. derece ailemize dokuz yeni Reiki 
öğrencisi katılmışlardır. 

Reiki ailemizin daha da büyümesini, Reiki’nin 
yaşanan mucizelerinin daha çok insana 
ulaşmasını, bizlerin yaşamlarımızdaki ve 
dolayısıyla çevremizdeki değişimlerin 
paylaşılmasını bu köşemizde dile getirmeye 
çalışıyoruz. 

Haletlerinizi bizlerle bu köşede paylaşabilirsiniz. 
Ve de çevrenizle. Onların yaşamlarına da bu 
çiçeği armağan edin yüreğinize ettiğiniz gibi. 

Paylaşın Reiki’yi onlarla… 

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

• REİKİ 2. DERECE İNİSİYASYONLARI : Master 
Sevgi ERSOY / 18.01.2006 / Vakıf Merkezi;  

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

Eğitim Toplantıları yalnız yeni Reiki talebeleri için 
değildir. Her katılımınız sizleri, Reiki şifa ve 
Reiki’nin kendini gitgide açan bilgisine 
götürecektir. 

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

mailto:merkez@mbavakfi.org.tr�


 
 

 
IŞIĞIMIZ BİLGİ - YOLUMUZ SEVGİ - HEDEFİMİZ VAZİFE 

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

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

8 

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999 
 

• KISSADAN HİSSE; 

“Kıyam etmek; kimlerin istekleri ne 
doğrultuda oldu ise; aldıkları cevapların o 
istikameti gösterdiğinin ve ihtiyacı 
duyulmayan bir şeye sahip olunamayacağını 
düşünerek, kendimizi iyice ölçüp, biçip, 
muhtaciyetimizin ne denli zaruretler 
içerisinde olduğunun bilincine varmaktır.” 

Güçlü olmak istedim. 
Ve Tanrı beni güçlendirmek için zorlukları yolladı. 
Bilgelik istedim. 
Ve Tanrı çözmem için sorunlar yolladı. 

Başarı istedim. 
Ve Tanrı bana çalışmam için zeka ve kas gücü 
verdi. 
Cesaret istedim. 
Ve Tanrı bana üstesinden gelmem gereken 
sorunlar verdi. 
İyilik istedim 
Ve Tanrı bana fırsatlar yolladı. 
İstediğim hiçbir şeyi elde edemedim, 
Ama ihtiyaç duyduğum her şeyi elde ettim. 

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

 

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

 PERŞEMBE KONFERANSLARI / Vakıf Merkezi / 
Saat: 19.30 - 21.00 

☼ 02.Şubat.2006 / Kader ve Karma'nın Oluşumu 
- Determinizm ve Fatalizm / Nurettin ERSOY 

☼ 09.Şubat.2006 / Evrensel Kurallar ve 
Yaşamımıza Etkileri / İrem AYRAL 

☼ 16.Şubat.2006 / Fenk Shui Hakkında / Tülay 
AYDINOĞLU 

☼ 23.Şubat.2006 / Sorularınıza Cevaplarımız /  
Nurettin ERSOY – Tülay AYDINOĞLU 

 
 KİŞİSEL GELİŞİM KONFERANSLARI / Kadıköy 

Evlendirme Dairesi Büyük Salonu / Saat 10.30 - 
12.00 

☼ 09.Şubat.2006 / Varlığımızı Arındırma 
Teknikleri / Sevgi ERSOY 

☼ 23.Şubat.2006 / Alın Yazısı Nedir ? / Nurettin 
ERSOY 

 
 KIYAM BİLİNCİNİ KAZANMA SEMİNERİ / Vakıf 

Merkezi / Nurettin ERSOY 

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

Mümkün olduğu kadar devam mecburiyeti tavsiye 
olunur..! 

 
 PERŞEMBE MEDİTASYONLARI / Vakıf Merkezi 

/ Sevgi ERSOY 

☼ Her Perşembe akşamı / Saat: 18.00 -19.00 
 

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

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

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

 
 REİKİ 1. DERECE SEMİNERLERİ / Vakıf 

Merkezi / Sevgi ERSOY 

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

☼ 01.Mart.2006 / Çarşamba / Saat: 14.00 
 

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

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

☼ 08.Mart.2006 / Çarşamba / Saat: 14.00 

 
 REİKİ 2. DERECE SEMİNERLERİ / Vakıf 

Merkezi / Sevgi ERSOY 

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

☼ 15.Mart.2006 / Çarşamba / Saat: 14.00 
 

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

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

☼ 22.Mart.2006 / Çarşamba / Saat: 14.00 
 

 REİKİ 3. DERECE SEMİNERLERİ / Vakıf 
Merkezi / Sevgi ERSOY 

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

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

☼ 17.Şubat.2006 / Cuma / Saat: 13.00 

☼ 24.Şubat.2006 / Cuma / Saat: 13.00 

mailto:merkez@mbavakfi.org.tr�

