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

DOĞMADAN ÖNCE YAŞAM PLANIMIZI 
KENDİMİZ HAZIRLARIZ... 

Kâinat, büyük bir hassasiyetle 
uygulanmakta olan kanunların eseridir... 
Tekâmülün hangi seviyesinde olursa olsun 
bütün ruhsal varlıklar, belirli plan ve programlar 
çerçevesinde bu kâinat tablosunun sürekli olarak 
gelişiminden sorumludurlar... Kanunların varlığı 
olmasaydı, evrende kaos hâkim olurdu... Oysa 
çok sınırlı olan beşeri imkânlarımızla bile, 
kainatta ne kadar muhteşem bir ahengin hüküm 
sürdüğünü fark edebiliyoruz... Kâinat genel bir 
plana göre işlemektedir...  

Hiç şüphesiz, spatyomun da kendine 
özgü bir ortamı ve kanunları vardır... Ruh 
varlıkları, Dünya‘da olduğu gibi, burada da bir 
düzen içerisinde faaliyet gösterirler... 

Her şeyin plan ve program içerisinde 
yürüdüğü bir evrende, tekâmülü gereği yeniden 
maddeye bağlanması gereken bir ruh varlığı da, 
doğmadan önce, spatyomda iken, bir yaşam 
planı hazırlar... Bu plan, kader, yazgı ya da alın 
yazısı diye yorumlanan yanılgılı durumların 
sebebini teşkil eden bir plandır... 

Varlık, bu plan çerçevesinde muhtelif 
planetlerde inceleme ve tatbikatını sürdürerek 
fizik, şimik, biyolojik ve psişik yasaları inceler ve 
öğrenir... Bunları, hayata inmeden, üst şuurunda 
sakladığı bilgilerle birleştirerek evren yasalarını 
çözmeye çalışır... İşte, tekâmül budur... 

Bu varlık, ilahi murat yönünde sürekli 
faaliyet halindedir... Onun görevi, madde âlemini 
tanıyarak onu tekâmül ettirmek, evrensel tesir ya 
da bilgi akışı sistemini öğrenmek ve bu akışı 
kolaylaştırmaktır... O, bu görevi yapacak kudrete 
sahip bir varlıktır... Amacı ne ise, tekrardoğuş 
yasasından yararlanarak, yani çeşitli seyyaliyet 
derecelerindeki maddeye bağlanarak, 
gerçekleştirmeye çalışır... 

Ruh, tekâmül seyrine bağlı olarak, 
örneğin, Dünya planetinde bir beden sahibi 
olabilir... Bu işin ön hazırlığı spatyomda iken 
yani doğmadan önce yapılır... Ruh, spatyomda 
iken geçmiş yaşamının muhasebesini yapar... 
Eksik kalan tecrübelerinin neler olduğunu ve bu 
bilgileri nasıl alabileceğini tasarlar... Böylelikle 
müstakbel yaşamının teorik bir taslağı ortaya 
çıkar... 

Varlık, Dünya da bir etüt yapmak 
arzusunda ise, bunu önce hami varlığına 
bildirir... Hami varlık, daha üst ruhsal 
kademeden planın tatbikinin uygun olduğu 
cevabını alınca hazırlığa geçilir... 

Spatyomda ki bilgelerin, bizle ilgili yaptığı 
testler ve geleceği çok isabetli görüşleri sonucu, 
yaşam planı varlığın şuur sahasına kaydedilir... 
Varlık, Dünya şuur haline bağlanmadan önce, 
spatyomdayken bu planı bünyesine iyice 
sindirmek üzere bir hazırlık devresi geçirir... 
Plan, varlığın bünyesine vibrasyon olarak siner... 
Yani varlık şartlanır, artık o bir kaderin 
sahibidir... Kader denecekse buna, orada 
başlamıştır… Yapacağı şeyler aşağı yukarı 
bellidir... Hangi noktadan başlayıp hangi 
noktadan çıkacağı adım adım bilinir... Ama bu 
tam bir kesinlik arz etmez... Böylece varlık 
zikzaklı bir şekilde yaşam planını uygular... 
Bazen kendi çabaları ile atılım yapar, bazen 
ruhsal rehberinin uyarılarına tabi olur... 

Yaşam planının hazırlanışında ruha 
yardım eden hami varlıklar, ayrıca bu planın 
uygulanmasında da ona yardım etmeyi vazife 
edinmişlerdir... Bu vazife, hami varlıkların 
uyguladıkları tezleridir... Varlık, yeryüzünde 
planını uygularken hami varlığından yardım, 
ikaz, ihtar, ilham, cesaret gibi bazı uyaranlar 
alır... Hatta yaşanan bazı ıstıraplar hami varlığın 
düzenlemesidir ve rayından ayrılmaması için 
varlığa yapılan yardımlardır... Hami varlıkların bu 
vazifesi spatyomda başlar… Dünya yaşamı 
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 boyunca devam eder… Nihayet spatyomda son 

bulur... Hami varlıkların, insanların yaşam 
planlarına (kaderlerine) müdahaleleri söz 
konusu değildir... Mukadder olan saha içindeki 
en faydalı ve gerekli olanı tatbik etmeye 
çalışırlar... Hami varlıkların plan hazırlığına 
katkıları, ruhun tekâmül seviyesiyle alâkalıdır... 
Ama istek ruhtan gelmiştir ve hazırlanan plan, 
ruhun ihtiyaçlarının karşılanmasıdır... Planının 
müsebbibi bizatihi ruhun kendisidir... 

Yaşam planı hazırlanırken ya da ihtiyaç 
envanteri çıkarılırken çok geniş bir çalışma 
yapılır... Dünyaya inmek kolay değildir... Birçok 
noktalar inceden inceye gözden geçirilir... 
Yaşam planına alınacak maddeler, önem 
sırasına göre tasnif edilmiştir... Rasgele bir 
sıralama söz konusu değildir... Burada varlığın 
tekâmül akışına öncelikle engel olan tortuların 
ortadan kaldırılması meselesi önemlidir... Bu 
engellerden, varlığın durumuna göre biri ve en 
önemlisi tespit edilir... Böylece varlığın planında 

bir ana epröv vardır ve diğer yan eprövler bunun 
etrafında gelişir... Yaşam boyunca bu ana engeli 
aşmak için farkına varmadan çabalar dururuz... 
Yani Dünyaya inişimizin bir ana sebebi vardır... 

Yaşam planı öyle hazırlanır ki, hem 
geçmişin telafisi, hem de geleceğin hazırlığı 
yapılır... Bunun sonucu olarak, yeryüzünde 
yaşadığımız her an, bir yandan geçmiş yaşamın 
telafisi, diğer yandan da gelecek yaşamımızın 
hazırlığı içerisindeyizdir... Yaşam planının 
hazırlanışında şu hususlar göz önünde 
bulundurulur: (Devam edecek…) 

 

İçimdeki Rabbimin Işığı, içinizdeki Rabbimin 
Işığını selamlıyor… 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 
Nurettin ERSOY 

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

 Kıyam etmek; varlıkların, kendilerine ait 
alanlarını çevreleyen bir de sirkülasyon 
alanları olduğunun ve varlığın esas 
tekâmül sürecinin bu alan vasıtasıyla 
belirginlik kazandığının bilinmesi 
gerektiğinin; sirkülasyon alanları’nın, gayet 
geçirgen olduğunun ve diğer varlık 
alanlarıyla ortaklık ihtiva etmekte 
olduğunun; aynı şebekenin kollarının, tek 
tek görünen alanların sirkülasyon alanları 
içerisinde dağılmış olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:120) 

*** 
 Kıyam etmek; ilerleyişimizin ihtimamlı eller 

arasında gerçekleşmekte olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:120) 

*** 
 Kıyam etmek; sirkülasyon alanları’nın, 

varlıkların gelişimlerinin temininde, 
varlıklara gerekli yardımları en iyi şekilde 
temin etmekte olduğunun; bu alanların, 
enerjilerin oluşturmuş olduğu ana 
damarlarla örülmüş olduğunun; yani 
imkânların her yerde aynı olduğunun fakat 
varlıkların idraklerine ve şuur seviyelerine 
bağlı olarak görünüm arz eder olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:120) 

 
 Kıyam etmek; Işık’ın, asla göründüğü gibi 

olmadığının; görünenin, sadece bizlerin 
algılayabildiğimiz olduğunun; asıl olanın, 
içerdeki küçük nokta olduğunun; zira esas 
ceht’in, o noktanın, ışığın, gittikçe açılarak 
muhtevasını belirlemesi olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:121) 

*** 
 Kıyam etmek; belli ki, gözlerdeki 

perde’nin, kamaşmadan dolayı, sadece 
ışığı görebilmeye yetmek olduğunun; 
berrak bakan göz’ün, mutlaka ışığın 
içindeki küçük ışığı da görür olduğunun; 
kuşkusuz, sağırların bile duyduklarının 
fakat görmek istemeyenlerin yine 
dirençlerini bu yönde kullanmayı tercih 
ettiklerinin bilincine varmaktır…(MYP/C:121) 

*** 
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 Kıyam etmek; eğer varlık, ceht esnasında 
gerekli elâstikiyet faaliyetleri içerisine 
girebiliyorsa, gerek kendisini tanıma 
yönünde, gerekse etrafındakilerle olan 
iletişimi, ona bir ilerleme, bir sıçrama 
kaydettirebiliyorsa, sıçrayarak yaratmış 
olduğu içsel alanların, kendisi için çok 
değerli olan, kazanılmış dinamik sahalar 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:122) 

*** 
 Kıyam etmek; bilgi nüvelenmelerinin 

yoğun olduğu seviyelerde, patlamalarla 
daha da seviye alabilecek olan varlık’ın, 
ceht mekanizmasının gerçek efor sarf 
edilmesi gereken alanlarıyla karşı karşıya 
kalmakta olduğunun; bu alanların, varlığın 
ilerleme taşları olduğunun; bunların, 
yüksek gerilim alanları olarak da varlığın 
karşısına çıkmakta olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:122) 

*** 

 Kıyam etmek; hedef’in, çok önemli bir 
husus olduğunun; hedefi belli olan 
yönelmelerin, çok süratli ve neticeli 
olduğunun; yalnız, yönelinen bir hedefi 
diğer istikametlere çevirmenin, çok zor ve 
zaman isteyen bir mevzu olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:122) 

*** 
 Kıyam etmek; çalışan mekanizmaların, 

uzun süre vazifelerine devam edecek 
olduğunun; bunların sonuçlarına 
katlanmanın, varlıklara düşen önemli bir 
görev olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:122) 

*** 
 Kıyam etmek; o anda ihtiyaç dışı gibi 

görünen, hatta hak edildiğine inanılmayan 
eprövlerin, henüz tamamlanmamış 
müfredatın program dâhilindeki pasajları 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:122) 

*** 

----------------------------------------------- ŞUURDA UYANIŞ (19)------------------------------------------------ 
Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

“Varlık, var edenin Zaman Enerjisi 
olduğunu bilerek meseleye bakarsa eğer, 
hiçbir şeyin Zaman Enerjisi’nden ayrı 
olmadığını ve kendisi ile bütünleştiğini 
görür…” 

Burada çok önemli ikinci bir atak noktamız 
var… O da, Zaman Enerjisi’nin, yaratılmış 
olmamızdan dolayı, bizim dışımızda bir olgu 
olmadığı anlayışıdır… Biz, Zaman Enerjisi’nin 
bizatihi kendisini temsil ediyoruz… Yani bu enerji 
bizim dışımızda olup da, bizim tetkik ettiğimiz, 
üzerinde durduğumuz, mevzu ettiğimiz, 
düşündüğümüz, incelemeye çalıştığımız bir enerji 
değildir… Bu çok önemli bir husustur... Zaman 
Enerjisi, bizatihi kendimizin olduğu bir enerji, biz 
oyuz… Ve Zaman Enerjisi, Yaratan, Tek ve Bir 
olan Yüksek Enerji olan Yaradan’ın yaratma 
eylemi esnasındaki enerjisi olduğuna göre; onun 
var ettiği bizler de, Yaradan’dan dolayı, 
Yaradan’a ait ve Yaradan’ın zaman enerjisini 
temsil eden varlıklarız… 

Birlik yani Yaradan’la bir olduğumuz 
fikrinin ifadesi artık çok gerilerde kaldı… Sözde 

değil, anlayışta bunu oluşturmanın kısa yollarını 
bulmamız lazım… 

“Varlık, var edenin Zaman Enerjisi 
olduğunu bilerek meseleye bakarsa eğer, 
hiçbir şeyin zaman enerjisinden ayrı 
olmadığını, kendisiyle bütünleştiğini görür…” 

Niçin hiçbir şey Zaman Enerjisi’nden ayrı 
değildir..? Çünkü her şey varlık olduğuna göre, 
varlığın dışında bir zerre olmadığına göre, 
mademki o vardır, yaratılmıştır ve varlıktır, onu 
yaradan da zaman enerjisidir, dolayısıyla her şey 
zaman enerjisinden ayrı bir şey değildir, fikrini 
oturtmaya çalışmamız lazım… 

Bizim burada yapmamız gereken çok 
önemli bir ceht unsuru var… Cehtle çabanın 
farkını biliyorsunuz… Çaba, varlığın şuursuz ve 
irade koymaksızın otomatik olarak gösterdiği 
harekettir, fiillerdir… Ceht ise, varlığın bir 
maksada binaen şuurlu ve iradesinin dahli 
olduğu harekettir… 

Mesela, bir havuz düşünün… Yüzme 
bilen bir insan var… Bir de böyle bir bilgiye sahip 
olmayıp, suyun üzerinde duramayıp içine 
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 batacak olan bilgisiz olan bir insan var… Biri 

şuurlu, biri şuursuz diyelim yani bilgi ile bilgisiz 
diyelim… Bu ikisini de suya ittiğinizi düşünelim… 
Bunlardan ikisi de suya girdiği anda belirli 
hareketler yaparlar ve çok muhtemeldir ki mesafe 
kısa olduğu için, o yüzme bilmeyen de yaptığı 
hareketlerle belki suyun üstünde kalıp belki 
karşıya ulaşabilir... Bu ikisinin de karşıya ulaşma, 
yani maksada ulaşmasında, birinin ki çaba 
tarifine girer, o tamamen içgüdüsel olarak, 
otomatik olarak, tamamen otomatizmal bir halde, 
gelişigüzel, şuursuz ve iradesiz otomatik 
hareketleri ile bu işi becermiştir… Buna çaba 
diyoruz… Diğeri ise suya girdiği anda, şu anda 
ben nefesimi tutmalıyım, kulaç atmalıyım, 
kendimi serbest bırakmalıyım diyerek bilgisi ile o 
eylemi gerçekleştirdi, bu ise cehttir… 

Bu ikisi arasındaki fark bizim bundan 
sonraki çalışmalarımızda hep gündeme 
gelecektir… Demek ki çaba, varlığın şuurlu, 
idrakli bir katkısı, bir iradesi olmaksızın ve 
maksadı olmaksızın gösterdiği harekettir... Ceht 
ise, yapacağını önceden bilen, şuurlu, irade 
koyup ve maksadı önceden tespit edip o yönde 
idrakli hareket edenin eylemidir… 

Bizler de bugüne kadar zamanı nasıl 
anladığımızı ve bundan sonra nasıl bir kavram ile 
karşı karşıya olduğumuzu fark etmeliyiz… Bunun 
adının Zaman Enerjisi olduğunu ve bunun mutlak 
şuurlu, maksatlı ve iradi bir yapısı olduğunu, bir 
enerji olduğunu bilmeliyiz… Artık bundan sonra 
Zamanı böyle algılamalıyız… 

Zaman bir enerjidir… Zaman Enerjisi 
dediğimizde Yaradan enerji’yi anlamalıyız… O, 
şuurdur, O, bilinçtir, O, her şeyi bilir… İslam’da, 
“Size şah damarınızdan da yakın” ifadesi, Zaman 
Enerjisi’nin, tabii ki diğer enerjilerle kombine bir 
şekilde, tamamen varlığımızın ta kendisi 
olduğunu ifade eder… Çok önemli bir ifadedir... 
Yani az önceki ifade gibi, “onun kendinizden ayrı 
olmadığını anlarsınız…” 

“Önce zaman enerjisinin, yani yaratan 
enerji, o bir vibrasyonel değeri olan, titreşen, çok 
süptil seviyede titreşen, bu enerjiler içerisinde en 
süptil olanın zaman enerjisi olduğu söylenir... 
Yüksek vibrasyonel… “Önce zaman enerjisinin 
varlığını iyice hissetmeye çalışınız…” Bu kadar 
ince, bu kadar süptil, bu kadar soyut, bu kadar 
müteal, fizik ötesi, bu kadar Yaradan’ın ta kendisi 

olan ve yaratma eyleminde kullandığı bu 
titreşimdir… 

Vibrasyonel seviyeyi biz nasıl 
hissedeceğiz… Bunu becermeye çalışacağız ve 
inanın yapacağız… “Önce zaman enerjisini 
varlığını iyice hissetmeye çalışın ve kendinizi 
onunla uyumlayınız…” 

Bu nasıl bir şey, ben bir enerjinin kendime 
ait olan, hatta kendim olan bir enerjinin bugüne 
kadar fark etmediğim hissiyatını hissetmeye 
çalışıyorum… Böylesine bir ince hissiyat 
içerisinde, böylesine ince bir tefekkür içerisinde, 
derin bir düşünce içerisinde, bunu algılamaya 
çalışmak, temrin… 

“Kendinizi onunla uyumlayınız ve onunla 
hareket ediniz… Enerjinin sonsuz gidişini 
hissediniz… Bunları yapabildiğiniz nispette 
anlamaya ve idrak etmeye başlayacaksınız… 

“Zaman Enerjisi’nin odaklandığı her 
zemin, merkezdir... Sizinle bütünleşenin 
Yaradan olduğunu biliniz…” 

Zaman, Enerjidir, Yaradan’dır, Tanrı’dır... 
Tanrı Zaman’sa ve bana O diyorsa ki; “sen 
Zaman’dan ayrı değilsin, Zamanın ta 
kendisisin…”, ben o zaman Tanrı ile birim… Ama 
asla “ben Tanrıyım” manasını anlamamak 
lazım… Edep, adap dışı ve haddini bilmez böyle 
bir düşünceyi, lütfen kırk bin kere düşünerek 
devreye sokmamalıyız… “Ben ondanım” ifadesi 
ile “ben oyum” ifadesi arasındaki farkı 
hissetmeye çalışınız… 

Demek ki, Zaman Enerjisi’ni, bu şekilde 
varlığımızla bütünleştirmenin yolculuğuna 
çıkıyoruz… Yani bu kolay iş değil… Çünkü bizim 
var oluşumuzun, şu anda mevcut oluşumuzun, 
sebebi, müsebbibi O… Zaman Enerjisi… Bizim 
var oluş esnasındaki her türlü takviyeye mazhar 
olmamızı yani yaratılmışlığımızın sebebi o olduğu 
gibi, yaratılmış olana takviye sağlayan yine 
Zaman Enerjisi… Bu böyle bir enerjidir... Bütün 
oluşların oluşum haline gelişi, yoklukların var 
hale gelişinin bütün müsebbibi Zaman 
Enerjisidir... Yalnız bu Zaman Enerjisi tabii ki şu 
olandan ayrı değil, sadece yaratma eylemi 
esnasında dominant öne çıkıyor, bununla 
takviye, bununla destek oluyor ve yaratma 
eylemini meydana getiriyor… 

Zaman Enerjisi’nin önce mahiyetlerini 
anlayalım… Nasıl algılanabilir..? Biz nasıl 
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 algılamalıyız…? Bir kere Zaman Enerjisi’nin en 

önemli özelliği, üzerimizde yarattığı basınç 
etkisidir… Zaman Enerjisi, varlıklar üzerinde 
birinci fonksiyon olarak, basınç etkisi yaratır... 
Böyle bir bilgi var… 

“Yaradan Enerji, Zaman Enerjisi’dir... 
Sahip olduğu kabiliyet, yaratılmış olanın her 
zerresine nüfuz etme özelliğinden dolayı, 
kendisinde de mevcuttur…” 

Her zerreye nüfuz etme özelliği vardır... 
Yani atomun alt yapısından tutun, görünmeyene 
fizik ötesi enerjitik sahaya kadar… Yani evrensel 
enerjiye geçiş başlıyor… Maddeden çıkış ve 

madde ötesine geçiş başlıyor… Oradan tutun 
gelin, benim şu kalemin şu yapısı bile Zaman 
Enerjisi’nin nüfuz ettiği, içten dıştan sarmalandığı 
bir hal içerisinde… Onun mevcut olmadığı hiçbir 
zerre yok… Böyle bir enerjidir... Biz, demek ki 
onunla ayakta duruyoruz… Hatta diyor ki, bilgi 
enerjisi ana konstrüksiyon olmasına rağmen, bu 
konstrüksiyonun ayakta durmasının sebebi 
Zaman Enerjisi’dir… Çok soyut bir konudan 
bahsediyoruz… 

Yaradan enerji çeşitli noktalarda tezahür 
ettiğinde, o nokta itibarıyla bütün bilgisini ihtiva 
etmektedir...(Devam.Edecek)

 
-------------------------- KENDİNİ BİLME – KENDİNİ TANIMA HAKKINDA (49) -------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Bilge kişilik özelliği, bilgiyi yayar… Bilgiyi 

yayarken, manevi hizmetkâr kadar ciddi, katı 
değildir… Bilge, eğlenceli de sunuyor... Fıkra, 
masal anlatıyor, güldürüyor, eğlendiriyor ama 
hep anlattığı ne olursa olsun bir bilgi içeriyor... 
Bilgelik böyle bir şey... Geniş odaklara, o geniş 
odağın realitelerine uygun olarak bilgiyi 
eğlendirerek, oynatarak, coşturarak, yedirerek, 
içtirerek vermek... Bilgi ille de sizin 
kaldırabileceğiniz ciddi bir ortamda verilmez... 
Sizler bunu kaldırabilecek vasıfta varlıklar 
olduğunuz için gayet ciddi, ağır bir tesir altında 
bu bilgileri alabiliyorsunuz... Dışarıdaki her insan 
bu bilgileri dinleyemez... Kim verecek ona 
bilgiyi..? Bilgeler verecek... Şarkı ile fıkra ile 
oynaya zıplaya verecek... 

Büyükleri sayalım sözcüğü, bir sahne 
sanatçının sahnede verdiği bir mesaj olarak asla 
yabana atılamaz... Çünkü o bilgiye ihtiyacı olan 
öyle realiteler var ki, belki ilk defa duyuyor... 

Spiritüalist kişilik özelliğinin olumsuzu, 
araştırmadan inanma, realiteden uzaklaşma, 
yanılma ve acıdır... Spiritüalistin negatifi, her 
şeye inanma, araştırmadan... Bizler eğer böyle 
bir tutum örtüsü içindeysek, lütfen negatife 
düşmeyin... İyice varlığınız okeylemeden hiçbir 
bilgiye inanmayın... Merkez Yüce Plan bilgisi 
diye sunduğumuz bilgiye dahi varlığınız itiraz 
ediyorsa, inanmayın, bekleyin, bırakın ama 
önyargı ile de reddetmeyin... Salınıma bırakın, 
yeniden değerlendirin, iyice tahkik edin... Bunu, 
mümkün olduğu kadar doğrulama, bilgiyi 
tefekkür etme, varlığımıza uyuyor mu, uymuyor 

mu, varlığımızı geliştirici mi, değil mi? Adına 
yapın… Benim kişisel beslenmeme mi sebep 
oluyor, yoksa global bir değerler kazanma mı 
sebep oluyor..? Bütün bunlara özen 
göstereceğiz... 

Böyle bilgi kaynakları ile muhatap 
olanların hassas olması lazım... Fizik ötesi 
âlemden her gelen bilgi ille de çok itibar edilmesi 
gereken bilgi manası taşımaz... Onun bazı 
verileri vardır… Onun bazı tahkik formülleri 
vardır… O tahkik formüllerini oturttuktan sonra 
mana taşıyabilir... Sizler Dünya’nın eterik 
bedeninden, olur olmadık bilge vasfında 
kaynaklardan bilgi alabilirsiniz... Biz de tebligat 
alıyoruz diyorlar… Ve oturuyorlar bayağı 
medyonamik celse tarzında bilgi alıyorlar… 
Akıyor, akan bilginin kaynağını bir bilseniz 
hayret edersiniz… Tamamen yeryüzündeki 
düşünce form panselerinin, Dünya eterik 
bedeninde ve astralinde meydana gelen 
formların o kadar güçlenmesi ki, tekrardan birer 
bilgi mercii imiş gibi bilgi vermesine sebep 
olmaları… Yani kendilerinden kendilerine yani 
birbirimizden birbirimize... Öylesine form 
panseler (düşünce formları) oluşuyor ki 
Dünya’nın astralinde ve eterik bedeninde, artık o 
form panseler Dünya beşeriyetinin büyük bir 
kısmının düşünceleri ile o kadar besleniyor ki, 
oradan bilgi verebilecek mahiyete geliyor... 

Mesela ölen bir yakınınızın, eterik 
bedenini nasıl yakınları besleyerek sanki onunla 
imiş gibi irtibat kurup da yanılıyorlarsa, aynı 
sistem Dünya eterik bedeni için de var... Hiçbir 
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 ölmüş varlıkla Dünya yaşamı içerisinde ilişki 

kuramazsınız, kurdurulmaz, bunda bir fayda da 
yoktur... 

Kurulan bilgi alım irtibatları sadece 
Dünya eterik bedeninde veya astral bedeninde 
oluşturulmuş olan yine aynı posa şeklindeki 
düşünce form panselerinin beslenmesinden 
kaynaklanan tamamen otomatik bilgi 
akışlarıdır... Ve bu bilgi akışları öylesine akar ki, 
zaten Dünya beşeri onu besler, sanki ruhsal 
âlemden geliyormuşçasına, sanki çok yüksek 
mertebelerden geliyormuşçasına, sanki 
Atatürk’ten, Mevlana’dan, Yunus’tan geliyormuş 
gibi bilgi akar... Bunun böyle aktığını söyleyenler 
yalan söylemiyorlar, sadece yanılıyorlar... Çünkü 
bu mekanizmayı bilmiyorlar, gözünü 
kapadığında bağlandığı merciin böyle bir aldatıcı 
mekanik, otomatik bir sistem olduğunu 
bilmiyorlar... Ayırt etmesi için mutlaka 
egolarından kurtulması lazım… Çünkü bu 
mercilerden, bu sahte, bu cansız mercilerden, 
cansız diyorum onlarda da bir enerji var, 
düşünce form pansesi enerjisiz hiçbir şey yok 
ama ruh yok... Öyle enerjiler ki, sadece kendini 
bir varlık gibi ikna edecek kadar bir enerji yüklü 
bunlar fakat ne yok bunlarda..? İrade yok, belirli 
bir şuur derinliği yok, farkına varmanın yolu bu... 
Bu bilginin frekansı yani bilginin titreşimi, 
vibrasyonu çok önemli, gösterdiği yön çok 
önemli, genelde bu otomatik bilgi kaynakları ruhi 
bilgi verir gibi görünen bu kaynaklar verdiği 
kaynağın egolarını tatmine dayalı bilgiler verir… 
Kişiseldir bilgiler... Yani onun egosunu okşayıcı, 
onu takdir edici, taltif edici, onun tamamen sahte 
kişiliklerini doyurucu, meşgul edici bilgiler verir... 
Eğer kişi egosuna yenik düşmüş bir varlıksa, 
bunun hoşluğu içerisinde bilgi kaynağını hiç 
araştırma düşüncesine girmez... Biri gelip de 
ona “Bak sana gelen bu bilgiler çok fazla kişisel, 
çok fazla ego tatmini, çok fazla tekâmül 
ettirmeyici yani bütünün tekâmülüne hizmet 
ettirmeyici, hep senden söz ediyor” dediğinde 
bunu duymazlıktan gelir… Asla tahkik etmek 
istemez çünkü o kaynağı kaybetmek istemiyor 
çok fazla doyum var... 

Eğer uyanık bir varlıksa ki yapılan 
çalışmalarda bunları uzun yıllar deneyimledik… 
Uyanık bir operatör derhal o kaynağa yüksek 
seviyeli sorular sorar… Ve soruları yavaş yavaş 
yükseltirken, her değişen soruya aynı cevabı 
alıyorsa, otomatik hep aynı cevabı alıyorsa, bir 

süre sonra öfke başladığını görür… Daha sonra 
artık sizinle dostluğu veya pozitif titreşimsel 
ilişkiyi zedelemeye başlar… Bir süre sonra baş 
edemeyeceğini anlayınca da susar... Hiç cevap 
alamazsınız çünkü onu besleyen form panseler, 
düşünceler, zihin faaliyetleri ancak o kadardır… 

Küçücük bir bilgi deposu vardır, onu 
doldurmuştur… Daha fazlasını veremez ve 
susar... Oysaki gerçek ruhi kaynaklı bilgilerde, 
yüksek seviyeli ruhsal ilişkilerle alınan bilgilerde 
çok değişik özellikler vardır... Katiyetle kişisel bir 
ortam doğmaz yani sizi methetmez, sizin 
şahsınıza yönelik cümleler kullanmaz... Hep 
genelin tekâmülüne hizmeten cümle kullanır… 
Verilen bilgiler, hep beşeriyeti ilgilendirir yani 
genel Dünya insanlığını ilgilendirir… Çünkü o 
bilir ki, genel Dünya insanlığını tekâmül ettirici 
bilgiyi verirse, onun içinde sen de varsın, sana 
da yararı ve hayrı vardır onun... Ayrıca sana 
özel bilgi vermez... Dolayısıyla bunları tefrik 
etmede titreşim ve yön çok önemlidir... 

Alınan bilgiler hiçbir dünyasal değer 
taşımamalıdır… Egoya hizmet etmememidir… 
Oysaki egoya hizmet etmediği için bunları 
varlıklar çok fazla cazip bulmazlar... Gerçek 
vazifedar olması lazımdır insanın… İnsanlık 
adına veriliyor bunlar, benim de insanlık adına 
bunu almak, sunmak, bu emaneti yerine vermek 
gibi bir vazifem vardır diyebilmelidir… İşte o 
zaman o verilene sarılırsınız ve veren asla 
kendinden de bahsetmez, ben buyum, ben 
şuyum, ben şöyle yüceyim demez… İsim yoktur, 
adres yoktur, sadece gelir tam on ikiden vurur, 
geneli kavrayan bilgiyi verir, çıkar gider... 

Çünkü o bilgi bütünü anlatan bilgidir ama 
onu anlayacak sayı çok azdır... O az sayı, o çok 
sayı hakkında fikir sahibi olmalı ki vazifesini 
yapabilsin ve bu vazife çok az sayı ile 
yapılmalıdır... Ama az sayıda çok kalite... Kantite 
ve kalite çok önemlidir... Mesela bir 
enkarnasyonda iki bin kişiyi enkarne etmiş 
varlıklar olacak yakında... Tek bir varlık ama 
şuur kapasitesi yüz binlerce diyelim hatta... Yüz 
binlerce kişinin yani mutat hayat içerisindeki 
kişinin şuur toplamı bir tek varlıkta toplanmış... 
Ne yapacaksınız siz sayıyı..? Şu anda Dünya 
beşerinin büyük bir kısmı sadece organ 
taşıyıcıdır... Bir tebliğde şöyle diyor; 

“Diri bedenler içerisindeki ölü 
beyinler...” 

mailto:merkez@mbavakfi.org.tr�


 
 

IŞIĞIMIZ BİLGİ - YOLUMUZ SEVGİ - HEDEFİMİZ VAZİFE 
 

Balmumcu Mah. Barbaros Bulvarı, Barbaros Apt. No:74 / D: 10                        34340 Beşiktaş – İSTANBUL 
Tel: 0212 2885610 – 21 / Fax: 0212 2885620 / e-mail: merkez@mbavakfi.org.tr / web: www.mbavakfi.org.tr 

7 

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999 
 Dünya beşerinin büyük bir yüzdesi 

böyle… Düşünmüyor, tahkik etmiyor, sevemiyor, 
yardım edemiyor, merhamet edemiyor, 
şefkatsiz, egosundan başka düşündüğü bir şey 
yok ama diri... Yukarının insan tarifinde tam tersi 
var, bedenin ne olursa olsun beynin diri olacak… 
Beynin diri olması demek, akıl bedeninin 
ambalajını artık açmamız lazım, düşünen 
olmamız lazım... 

Dünya beşeri daha henüz akıl 
melekesinin ambalajını açıp da onu kullanmaya 
başlamış değildir… 

Vazifede realist olacaksak eğer öznel 
olmayacağız… Kişiye yönelik vazife olmayacak, 
sübjektif değil, objektif olacak... Objektif demek; 
herkese koşulsuz şekilde yayılabilen, hiçbir şeyi 
yanlı düşünmeyen, yanlı zihin sahibi olmayan... 
Dünya dışı bir haldir... Buna doğru hamletmek 
zorundayız... 

Açalım İslam dinini, eğer görebilen gözle 
bakabiliyorsak bu bilgiler orada vardır… 
Hıristiyan ezoterizminde bunlar vardır... Musa’yı 
açın, Tevrat’ın içinde bulamazsınız ama 
meallerinde öyle derin ifadeler var ki... Tanrı’yı 
görmek istedi ısrar etti, büyük bir irade koydu 
çalılık orman yandı, onun sembolizmine 
indiğinizde kundalin yaktı adamı, ama yanmadı 
yanardı, çalı, çırpı, fundalık, orman dediği yer 
tamamen adamın biyolojik beyin ve nörotik 
yapısı... Kundalin enerjisi faal hale getirildi… 
Acayip şeyler oldu ama dayandırıldı... Şimdi 
bütün bunlara bu gözle baktığınızda hiçbir şey 
değersiz değil, hiçbir şey eskimiş değil, hiçbir 
şey bugüne uymuyor değil... Bugün hangimiz 
kundalin hakkında bir şey biliyoruz..? Bunlar 
hakkında hiçbir şey bilmiyoruz, kundalinin k’sini 
bilsek önünde secde ederiz... O ne müthiş bir 
şeydir... Musa peygamberin kundalini yaktı 
ortalığı... Böyle bir enerjinin unsuru olarak 
bizlerin aslında ne kadar kendimizi haksız yere 
zavallı hale soktuğumuzu bilmemiz lazım... 

Kinik yapı her şeyin negatifini gören 
kişilik yapısıdır… Neyin iyi gittiğini değil, olası 
sorunları görme... Her şeyin sorununu görüyor... 
Değil miyiz..? Zihni olumsuz olanla meşgul 
oluyor... Hep olumsuz... Olumsuz sonuç 
ihtimalleri ile uğraştıklarından kendilerini 
durdurma eğilimleri var... Kendilerine engel 
koyuyorlar... Her şeyin olumsuzunu görmekten 
hiçbir şey yapamıyor... Onun için gelişme çok 

zor... İdealist ve spiritüalist tutuma zor geliyor... 
Kendini savunan bir tutum... Ayakta kalabilme 
tutumu zor ve tatsız durumlardan kaçınma 
ustalığıdır bu... Karşı tutum ile değiştirilebilir... 

Olumlusu karşı çıkma, yapıcı eleştiri, 
öteki tarafı görme... Olumlusu burada uyarıcı 
olma vazifesi de yapıyor... Sizin gözden 
kaçırdığınız bir olumsuzu, her şeyi olumsuz 
bakan olarak size de bir uyanış vesilesi 
olabiliyor... Sizin hiç görmeden göz ardı ettiğiniz 
bir negatifi size işaret edebiliyor, uyarı yapıyor... 

Olumsuzu ise: iftira ediyor, reddediyorlar, 
lekeliyor, ağzı bozuk, bozuculuk, her şeyi ve 
herkesi kötülüyor, hiçbir şeye inanmama, her 
şeyi olumsuz bir biçimde eleştiriyor, böylesine 
bir negatifi var... 

Realist kişilik özelliği ise, durumları tüm 
yönleri ile görebiliyor... Danışmanlık yapıyor... 
Açıklıkla görebilme... Kinik tutum karşıtı... 
Olumlusu olanı tüm yönleriyle görme, hazır, 
objektif... 

Olumsuzu, veriye bağlı olmayan, ön 
yargılı varsayım... Gördüğünü zannetme, 
sübjektif, kararsız, kinik tutuma kayabilir, duyular 
tarafından aşırı etkilenir... 

Pragmatist özümseme tutumu... 
Olumlusu pratik, olumsuzu kesin inançlı... 

Olmak zorunda diyen... Verim, randıman 
uzmanları... Her şeyi verimli, pratik ve basit 
yapma ustaları... Genel nüfusun % 20 si... 
Olumlusu; Pratik, kural koyucu, sade, verimli, 
işlevsel... Her şeye yararlılık açısından bakma... 
Olumsuz; Dogmatik inançlı, dar kafalı, sabit 
fikirli, aşırı öğüt verici... 

Hiçbir enkarnasyonda değişiklik 
yapmadığımız ve binlerce hatta milyonlarca 
enkarnasyon onu geliştirmeye çalıştığımız bir 
vazife kişilik özelliğimiz de var... Bu vazifemiz hiç 
değişmiyor... Evvelde çıktığımız ana 
merciimizden yani ruhsal planımızdan Dünya 
kapalı devre tatbikat okuluna giriş an’ımız olan o 
evveldeki an’da edindiğimiz bu vazife örtüsü hiç 
değişmemekte... Fakat sonsuz bir gelişime tâbi 
tutulmak üzere bizim taahhüdümüz dahilinde, 
bizim boynumuzun borcu şeklinde bütün 
enkarnasyonlarda hep aynı... 

Yani bir varlık vazife skalası içerisinde 
eğer sanatçı vasfındaysa yani mekân ve 
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 atmosfer oluşturma gibi yapıcı, yenilikler 

oluşturucu bir vazifesi varsa, binlerce 
enkarnasyon hep bunu geliştirmeye çalışır ve 
bu, hat safhada bütün diğer değişken kişilik 
özellikleriyle denene denene çok ciddi bir gelişim 
safhasına varır ki, artık onun dünya ile tatbikat 
yapma gerekliliği de ortadan kalkar... Bir daha 
enkarne olmamak üzere çok daha imkânlı 
sahalar, tatbikat sahalarında yeni tatbikat 
imkânları ile dünyadan elini ayağını çekmeye 
başlar... Buna tabii biz olgun ruh, yaşlı ruh, 
müteal ruh diyoruz ve bu tabii ki bize daha çok 
uzak bir ihtimal... Kim bilir daha kaç bin 
enkarnasyona ihtiyacımız var..? Olmayabilenler 
de vardır yani... Bu enkarnasyonlarımızın artık 
son enkarnasyonlar olduğu ihtimali de çok 
fazla… 

Zaten Dünya ile tatbikat bağını kesmiş, 
yani artık Dünya’nın, maddenin ona vereceğinin 

bütün imkânlarını kullanmış, maddeyle 
alışverişinin artık bütün doyumunu elde etmiş 
birçok varlık şu anda devre sonunun neferleri, 
askerleri olarak aramızda çoğunlukla var... Bu 
varlıklar gittikçe artan tarzda beşeriyetin bu 
devre sonunu bir siklusu kapatıp bir siklusa 
geçebilmelerini teminen, vazifeli varlıklar olarak 
bayağı yoğun bir tarzda dünyaya enkarne 
olmaktalar... Tabii ki bu pozitif nitelikli vazifedar 
varlıklar Dünya ile ve bütün madde ile olan 
deneyimlerini aslında tamamlamış olup sadece 
yeni tamamlayacak olanlara yardım etme, 
onların elinden tutma ve bu çok önemli kozmik 
eşiği geçirme maksadını taşıyan 
enkarnasyonlarla gelmişlerdir... Onların bu 
enkarnasyondaki maksatları budur... 

(Devam edecek) 

 
 

 
 
---------------------------------------------------- ETKİNLİKLERİMİZ ------------------------------------------------ 
                       
 IV. ÇAKRA    

• ANAMATA ÇAKRA  
• KALP ÇAKRASI  
• KALP MERKEZİ  

 

Renkleri; yeşil, pembe, altın sarısı ışıltıları. 

-Kalp çakrası açık yeşil ışıyanlar çok iyi şifacı 
olabilirler.  

-Kişi pembe - altın sarısı ışıyorsa ilahi sevginin 
içinde yaşadığının ifadesidir.  

-Yeşil - altın sarısı ışıyorsa, yüksek amaçla 
yapılan hizmetin ifadesidir.  

İlgili unsuru; hava. 

İlgili duyusu; dokunma.  

İlgili organlar; kalp, göğüs kafesi, kan dolaşımı 
sistemi, deri, sırtın üst kısmı, göğüs boşluğu 
ciğerlerin altı. 

İlgili salgı bezi; timüs bezi lenf sistemini kontrol 
ediyor, bağışıklık sistemi.  

 

Sembolü; 12 yapraklı lotus. 

Temel ilkesi; kendini yenme, kendini adama, 
nefsini yenme.  

-Kalp çakrasının sembolü altıgendir. Üç alt 
merkez ile üç üst merkez birbirine bu çakrada 
karışır. Aynı zamanda da filtre görevi görür. 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK ! 
 

mailto:merkez@mbavakfi.org.tr�


 
 

IŞIĞIMIZ BİLGİ - YOLUMUZ SEVGİ - HEDEFİMİZ VAZİFE 
 

Balmumcu Mah. Barbaros Bulvarı, Barbaros Apt. No:74 / D: 10                        34340 Beşiktaş – İSTANBUL 
Tel: 0212 2885610 – 21 / Fax: 0212 2885620 / e-mail: merkez@mbavakfi.org.tr / web: www.mbavakfi.org.tr 

9 

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999 
 Aşağıdan gelenle yukarıdan geleni dengeler. 

Her şey bu altıgenin içinde cereyan etmektedir. 
Doğadaki tüm güzellikleri bu çakra vasıtasıyla 
algılarız. Kullandığı enerji sevgi enerjisi, 
paylaşmanın merkezidir. Kalp çakrası açıksa III. 
göz de açılabilir. 

Dengede tutarsak; ilahi sevgi için bir köprüdür 
bu çakra. Enerji kişinin ve çevresindekilerin de 
hayatını değiştirir. İlahi sevgiyi hissedip çevreye 
de hissettirirler, uyum içindedirler. Hayatın en 
ince detaylarına kadar ilahi sevgiyi indirirler. 
Güven hissi verirler.  

Uyumsuz çalışıyorsa; Kişi vermek ister ama 
paylaştığında karşı taraftan takdir bekler, 
başkalarının sunduğu sevgiyi kabul etmek 
istemez. Şefkat ve yumuşaklıktan rahatsız 
olurlar. Göğüs kısımları geniş yapıdadır. Bunu 
incinmemek için bir zırh gibi geliştirirler ve bu 
fiziğe kadar yansır.  

Yetersiz çalıştığında; İncinme başlar, kale 
alınmak, sevilmek istenir, son derece kırılgan 
olunur. En ufak olayda kabuğuna çekilir, ufak 
hadiselerde bile mesafe draması uygular. Sevgi 
vermek isterler ama suistimal edilmemek için 
saklarlar. Dikkat çekip enerji almak için çok 
arkadaş canlısı olurlar. İncinmemek için sürekli 
yerli yersiz yardım halindedirler. Şuursuzdurlar, 
kendilerini tatmin ederler, faydaları yoktur.   

Tamamen kapalıysa; Son derece soğuk olunur, 
sert, kayıtsız davranır. Dengesiz ve çöküntü hali 
içinde olurlar.  

 KİŞİYE ÖZEL GRİD KURULUMU 

TEMİZLEMEK İÇİN 

Nasıl dengelenir; Doğada çimenlerde, 
ormanlarda dolaşarak, yağmur tanelerine 
bakarak kalp çakrasına indirilip açıldığı 
düşünülür. Bakir güzellikler, uçuk pembe bulutlar 
kalp çakrasını açar. 

MANTRASI; YAM 

RENK TERAPİSİ; Yeşil ve Pembe 

SES TERAPİSİ; New age, klasik müzik. A sesi 
FA tonundan, çakraya kapsam kazandırır.  

TAŞ TERAPİSİ; Kızıl kuartz, turmalin, kuntize, 
zümrüt, yeşim. 

AROMA TERAPİSİ; Gül yağı, tepeden tırnağa 
ahengi sağlıyor, bütün çakralara olumlu tesiri 
vardır. 

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 

Ocak ayı içinde devam ettiğimiz Quan Yin kursu 
çok yoğun bilgi akışları ile devam ediyor. 
Zamanın nasıl geçtiğini anlayamadığımız bu 
derslerde çok farklı bir boyuttan bilgi enerjisi işle 
temasa geçiyoruz. Her an’ın çok değerli olduğu 
bu derslere Quan Yin almış bütün 
arkadaşlarımızı ve her zamanki gibi eğer Quan 
Yin inisiyasyonu almayı düşünüyorsanız sizleri 
de bekliyoruz. 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  13.19.22 Ocak 2008 
Ocak ayı içerisinde Aragonit taşına uyumlanma 
çalışması üç ayrı tarihte gerçekleştirildi. Böylece 
bu yüksek enerjili minerale uyumlanan toplam 
sayımız 200’ü aşmış bulunmakta. Hayatınıza 
müthiş bir ivme kazandıracak olan bu taşı 
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 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. Bunun 
yanı sıra bu taşı kullanabilmek için Reiki 
bilmeniz gerekmiyor. Dolayısıyla Aragonit 
taşının kullanıcı kitlesi çok geniş. Her ay düzenli 
olarak kurslarımız devam etmekte. Yeter ki 
hangi tarihte aramıza katılacağınıza karar verin 
ve bizi arayarak ön kayıt yaptırın… Aragonit 
kursunun ilki 1. Mart’ta yapılacak hemen kayıt 
yaptırmayı unutmayın. Herkesi bekliyoruz. 

    

 REİKİ III İLERİ SEVİYE KURSU  

23 ve 30 Ocak 2008 
İki ayrı tarihte yapılan bu eğitim çalışmamız Sn. 
Sevgi ERSOY rehberliğinde yapıldı. 28 kişinin 
katıldığı bu çalışmada Reiki enerjisi ile şifa 
çalışmalarının çok ileri seviyeden uygulanışı 
öğrenildi. Ayrıca Aragonit taşı ile de birleştirilen 
bu şifa dersinde Reiki’nin çok farklı bir yüzü ile 
tanıştık. Sevgi hocamıza bu ders için çok 
teşekkür ediyoruz. Eğer katılmak isterseniz 20 
ve 27 Şubat saat 18.00-20.00 arasında yeni 
dersimize gelebilirsiniz. Tüm Reiki III 
öğrencilerimizi bekliyoruz… 

 REİKİ BOLLUK VE BEREKET 
UYUMLAMASI 26.Ocak.2008 

Bolluk ve bereketi sadece bilgide değil duyguda 
ve maddi alanda da hayatınıza çekmek 
isterseniz bu uyulmamaya sizleri de bekliyoruz. 
Rezervasyon için vakfımızı arayabilirsiniz.  

 CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ 
PERŞEMBE MEDİTASYONLARI 
Her ayın 1. 2. ve 4 perşembesi saat 19.30’da 
başlayan meditasyonlarımız devam etmekte. 
Hayatınızı ve bedeninizi Reiki enerjisinin 
şifasına açmak istiyorsanız veya enerji 
kanallarınızı tekrar aktive etmek istiyorsanız 
sizleri bu meditasyonlara bekliyoruz.   

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

09 Ocak 2008  

Bu ay Reiki ailemize 22 arkadaşımız katıldılar. 

 REİKİ II. DERECE İNİSİYASYONLARI 

05 Ocak 2008 

Bu ay Reiki II. derece inisiyasyonu alan 
arkadaşlarımız  18 kişi.  

 

 ARAGONİT UYUMLAMASI 

13.19.22 Ocak 2008 

Bu ay 73 arkadaşımız kendilerini ve hayatlarını 
Aragonit taşının şifasına açtılar.  

                

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

görebilirsiniz. 
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