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

Yaradan’dan ve yaratılmış olandan yani 
Varlık’tan söz edince, Rölativiteye / İzafiyete 
değinmemek mümkün müdür?.. 

Ünlü bilgin Einstein’a gelinceye kadar, 
tüm bilgin ve düşünürler, mutlak bir mekânla, 
mutlak bir zaman anlayışı içindeydiler… Onlara 
göre, içinde yaşadığımız evrende mutlak bir 
mekân yapısı vardır… Sanki yolda yürürken 
belirli kilometre taşlarına rastlamamız gibi, bu 
mutlak mekânın belirli kısımlarına rastlamaktayız 
gibi… Aynı biçimde de mutlak bir zaman 
vardır… Ve bizler, bu mutlak zaman içinde 
doğmakta, büyümekte ve ölmekteyiz diye 
düşünürlerdi… 

Oysa Einstein’ın Rölativite Teorisine 
göre; mutlak mekân ve zaman anlayışı 
yıkılmıştır… Ünlü tren örneğinde, aynı mekânda 
bulundukları halde, iki gözlemcinin çakan 
şimşekleri ayrı gördüklerini kanıtlamıştır… Yani 
gözlemciler hızlarının farklı olması sebebiyle, 
aynı yerde iki ayrı zaman yaşarlar… Aynı anda 
cereyan eden olayların, gözlemcinin yaşamakta 
olduğu zamana göre rölatif / izafi oluşu, Einstein 
felsefesinin en güçlü kavramlarından biridir… 

Eskiden, fizik dünyanın yapısının, mekân 
ve zaman gibi iki değişik ve farklı örgüden 
oluştuğu düşüncesi hâkimdi… Ama Rölativite 
Teorilerinin düşünce alışkanlığında yaptığı köklü 
devrimle, kısmen deneysel, kısmen mantıksal 
sebeplerle, bu iki örgünün “mekân-zaman” adı 
altında birleştirilmesi gereği ortaya çıkmıştır… 

Değişik yerlerde yani mekânlarda ve 
zamanlarda iki olay meydana geldiğinde, 
eskiden olduğu gibi, bunların şu kadar kilometre 
veya şu kadar dakika ile ayrıldığını 
söyleyemeyiz artık… Zira aynı derecede dikkatli 
gözlemciler, mesafe veya zaman farkını değişik 
hesaplayacaklardır… 

Hız, süreleri ağırlaştıran ve uzunlukları 
kısaltan çift etkili bir fren gibi çalışır… Şimdilik, 
değişmeyen yegâne hız, ışık hızıdır… Cisimlerin 
kütle, zaman, hız ve uzunlukları, onları izleyen 
gözlemciye göre rölatiftir, kişiye göre değişir… 

Zaman ve mekân birbirinden ayrılmaz… 
Bir koordinat sisteminden diğerine geçilirken, 
zaman gibi mekân da değişir… 

Albert Einstein’ın Özel ve Genel 
Rölativite Teorilerinden sonra, Gelile’ci ve 
Newton’cu mekân, zaman ve hız anlayışı 
yıkılmıştır… Öte yandan Öklid geometrisine 
karşı Riemann geometrisi değer kazanmıştır… 
Bu teori, sadece, birbirlerine göre sabit hızla 
hareket eden (veya hiç hareket etmeyen) cisim 
ve sistemler için geçerlidir… Yani iki sistem 
birbirine göre sabit hızla hareket etmiyorsa (biri 
hareketsiz olabilir) veya ikisi de aynı hızla 
hareket ediyorsa veyahut da her iki cisim ya da 
sistem hareketsizse, burada rölativiteden söz 
edilemez… 

Bu teori çok önemli sonuçlar 
doğurmuştur… Bunlar, kısaca, farklı sabit 
hızlarla hareket eden sistemlerdeki 
gözlemcilerin, birbirlerini incelemesi sonucu 
ortaya çıkan, cetvel boylarının kısalması, 
zamanın yavaşlaması, kütlenin artması ile kütle 
enerji eşdeğerliliği ve hızların toplanması 
konularıdır… Fizik, mekanik bilim üzerine 
kurulmuştur… Mekanik ise, mesafe, zaman ve 
kütle temelleri üzerinde durur… Hâlbuki Özel 
Rölativite Teorisi bunlara yeni tanımlar getirmiş 
ve klasik fizik, ister istemez büyük bir değişikliğe 
tabi tutulmuştur… 

Sonsuzluk içinde, sınırlılığa, sabitliğe yer 
yoktur… Sonsuzluk, yaşamın her fazı için, her 
varlık için geçerlidir… Örneğin Dünya’ya 
doğuşumuz da tek ve mutlak değildir… Varlık, 
yokluğu anlayamaz; o halde sanıldığı gibi ölüm 
yokluk değildir… Ölüm yoktur, doğuşlar vardır… 
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Bu konuyu “Kemal yolcusu” diye andığımız bir 
ruhsal öğretmenin tebliği ile noktalayalım... 

“İnsanların üç buutla sınırlamaya çalıştıkları âlem, 
şüphesiz madde kâinatının iç çerçevesidir… Bu 

mekânın dışında kalan bir takım kâinatlar ve 
âlemler vardır… Tanrı, mevcudatı bir hudut içinde 
halk etmiştir... Onlar bunun dışına çıkamazlar… 
Bunun dışı, insanın anlayışıyla hiçliktir… Tanrı, 
hiçlikten, sonsuzluğu meydana getirmiştir… Bu 

O’nun, yoktan var etme kudreti esasına dayanır… 
Bu sonsuz boşluk, mevcudat tablosunun yani 

muhtelif kâinatları ihtiva eden yaratılış 
tablosunun çerçevesidir…” 

“Mahlûkat ve mevcudat ne kadar tekâmül etmiş 
olurlarsa olsunlar, ancak bu çerçevenin içinde 

deveran ve seyran etmek mecburiyetindedirler… 
Onlar, yaratılış tablosuna muhit olan boşluğa 

intikal edemezler… Kâinatlar ve bütün mevcudat 
bir mekân içindedir… O mekân yaratılış 

tablosudur… Yaratılış tablosuna muhit olan 
boşluk ise, mutlak boşluktur yani orada bir âlem, 

bir kâinat yoktur…” 

“Mekânın zaruri bir neticesi de zamandır… 
Mekânsız zaman, zamansız mekân bahis konusu 

değildir… Mütekâmil mahlûkatta, zamanın 
sür’atini en küçük sonsuza indirebilme kudreti 
vardır… Kâinatta ve kâinatlarda hareket esası 

olduğundan, zaman da esastır… Hareket, 
zamanın müvellididir… Keza mekân anlayışı da 

insan ölçüsünden farklıdır… 

Zaman ve mekân kavramları muhteviyat 
bakımından bütün şuurlu varlıklar için izafidir… 

İnsanüstü tekâmüllerde, madde, ruhların 
oyuncağı mesabesindedir… Bu yüzden varlıklar 

maddeye vermek istedikleri şekil hususunda 
büyük bir kabiliyet ve maharet gösterebilirler… 

Maddeye şekil vermeleri, analiz ve sentez 
yapmaları kolay ve süratli olur… Bu yüzden 

insana göre zaman ölçüleri küçülür yani onlar 
saniyenin milyonda biri zarfında (an) büyük işler 

yapabilirler… Tekâmül seviyesi yükseldikçe, 
maddeyi kullanış tarzı da maharet ve sürat 

kazanır… Muvaffakiyetler artar, bu sürat 
mütekamil varlıklarda azami dereceye yükselir… 
Nihayet insan anlayışıyla zaman hiçe iner, artık 
varlıklar buradan öteye geçemezler… Zamanın 

mutlak sıfıra düştüğü en küçük sonsuzun da son 
bulduğu nokta ise, varlıkların iktidarının 

zirvesidir… Aynı zamanda yaratılış tablosunun 

hiçliğe açılan kapısının dibidir… Artık burada her 
şey biter ve mahlûkatın aczi başlar… 

Keza bütün mevcudat bir mekân içinde tekâmüle 
tabidir… Bu mekân, geri varlıklarda büyük, ileri ve 
yüksek varlıklarda ise küçüktür… Mekânın ölçüsü 

tekâmül seviyesiyle ters orantılıdır… Mekân 
küçüldükçe, tekâmül, varlığı yükseltir ve öyle bir 
raddeye gelir ki, mekân da sıfıra müncer olur… 

Mekânın sıfıra müncer oluşu, varlıkların 
iktidarlarının son haddini ifade eder yani yaratılış 

tablosu ile hiçliğin başladığı nokta, varlıklara 
nazaran mekânın sıfır oluşudur… 

“Mekânın küçülmesi ne demektir?” şeklinde bir 
sual varit olabilir… Şimdi yaratılış tablosunun 
bütününü büyük bir mekân farz edersek, geri 

varlıklar için bu mekân sonsuz etüt konusu ihtiva 
etmektedir... O halde büyük değişmedir... 

Mütekâmil varlıklar ise, bu mekânda pek çok 
tecrübeler yaptıklarından kat ettikleri mesafe 

büyük, kat edecekleri saha küçüktür… Şu halde 
tekâmül büyüdükçe, saha küçülür ve artık 

yaratılış tablosunda etüt sahası daralır… İşte 
mekânın sıfıra müncer olduğu nokta, tekâmülün 
azami haddini ifade eder… Artık bu mekân etüt 
edilmiştir… Bu nokta ise, hiçliğe açılan kapının 

dibidir… 

İstisnasız bütün mevcudat ve mahlûkat bu zaman 
ve mekân ölçüsünün içindedir… Ve ona tabidir… 
Zaman ve mekân, yalnız, Kadir-i Mutlak olan, aynı 

zamanda, zamanın ve mekânın halikı bulunan 
Tanrı için bahis mevzuu değildir… İnsana gelince, 

o, en küçük sonsuzluktaki zamanı ve mekânı 
ölçemediği için onu inkâr etmiştir…” 

 

Kalbimdeki Allah’ın Işığı; Kalbinizdeki Allah’ın 
Işığını selamlıyor… 

“Artık, Yeryüzündeki En Kutsal Yer Benim 
Kalbimdir…” 

Diyebilmek ümidiyle… 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; Hedefimizin 
Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 

Nurettin ERSOY
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----------------------------------------------- DİYOR Kİ; ---------------------------------------------- 
 Kıyam etmek; varlıkların, dairevi 

hareketlerini çizerken, Zahiri ve Bâtıni 
yönlerdeki faaliyetlerinin, fizik plan 
içerisindeki izdüşüme bağlı olarak, 
genişlediğinin veya daraldığının bilincine 
varmaktır…(MYP/C:234) 

*** 

 Kıyam etmek; beşerin Dünya hayatı 
içerisindeki tatbiki gidişinin, süptil 
seviyelerde mutlaka yer işgal etmekte 
olduğunun; tatbiki gidişin, sistem 
dâhilindeki beşerin, sistemin üzerine çıkıp 
yeni sistemler yaratabilmesi için zaruri 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:234) 

*** 

 Kıyam etmek; halkalar halinde iç içe 
geçmiş sistemlerin, beşer tarafından 
kaybolmuş zannedilen en önemli idrak 
halkasının bulunup yerine yerleştirilmesi 
için beklemekte olduğunun; son halka’nın, 
beşeriyetin çizmesi gereken son daire 
olduğunun; bu daire çizildiğinde, 
beşeriyetin, kendisini yeni bir daire 
içerisinde bulacak olduğunun; buna paralel 
olarak, zahiri yönün, bu izdüşümü 
kapsamak üzere, kendisini genişlemeye 
tabi tutacak olduğunun; yani henüz üst 
basınç’ın, kendi vazifesini tamamlamadan, 
alt basıncın tazyikine maruz kalacak 
olduğunun; işte burada, dengelerin 
tamamen değişecek, fiziğe kadar 
yansıyarak mahşeri bir hal alacak 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:234) 

*** 

 Kıyam etmek; mahşer’in, tek yönlü bir hâl 
olmadığının, onun, topyekûn kalkış 
olduğunun; aşağıda ve yukarıdaki 
sendelemenin had safhası olduğunun; işte 
o zaman devreye gireceklerin, tamamen 
sistem dışı varlıklar olacak olduklarının 
bilincine varmaktır…(MYP/C:234) 

*** 

 

 

 

 Kıyam etmek; sistem dışı varlıkların, 
kendilerini, tesir kuşakları olarak 
alenileştirecek olduklarının; bunların, 
zaman zaman sahifeler, bazen de beşer 
bedenindeki tezahürler olarak karşımıza 
çıkacak olduklarının; en yakınımızda dahi 
zuhur edecek olan bu durumun, 
yeryüzünün en ücra köşelerine kadar 
adeta bir örtü tarzında uzanabilecek 
kapasiteye sahip olduğunun; kendilerini bu 
örtülerin altında hissedenlerin, bu örtülerin 
mahiyetine bürünebilip, aynı tarzı takip 
ederek yayılabilenlerin, bilmeleri gerekir ki; 
kesintisiz hayat onların olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:234) 

*** 

 Kıyam etmek; şu an yeryüzünün, pek az 
vazife alanının faaliyet gösterdiği bir 
enkarnasyon zemini olma vasfında 
olduğunun; yani çok beden içerisinde, az 
faaliyet zuhur etmekte olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:235) 

*** 

 Kıyam etmek; şu devre, daha ziyade, et 
tekâmül etmekte olduğunun; organ 
şuurları’nın, yeni bedenlerin taslaklarına 
hizmet etmekte olduklarının; bu bedenlerin, 
daha ziyade ortak şuurların hükmü altında 
olduklarının; giderek, tatbikatlarının da bu 
paralelde flulaşmakta olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:235) 

*** 

 Kıyam etmek; tatbikat fakirleri’nin, her 
bakımdan fakir olduklarının; fakir şuurlar’ın, 
yüksek şuurların yarattığı santrifüj 
içerisinde adeta zerrelere ayrılarak 
gereken zeminlere tevzi olacak 
olduklarının; devrenin adaleti tecelli 
ederken, herkese ayağa kalkma imkânı 
tanınacak olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:235) 

*** 
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 Kıyam etmek; bu kargaşa içerisinde, 

kendisini en sabit zanneden şakullerin 
dahi, uzandıkları hedefi şaşırabilir, 
unutabilir ya da “bizim hedefimiz bu 
değildi” diyebilir olduklarının bilincine 
varmaktır…(MYP/C:235) 

*** 

 Kıyam etmek; Dünya Nehri’nin, artık, 
varlıkları yüzdürme vasfında olmadığının; 
Dünya Nehri’nin, içine girenleri öğütme 
devresine geçmiş olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:235) 

*** 

 

 
---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (34)--------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

 

“Yatay tesirlerin cazibesine ve itelemesine 
kanarak, destekler tavrınızı devam 

ettirmektesiniz...” 

Salınımları durdurmakta ve mesafeleri 
açmaktayız... Yine bu konuya yani beşerin yatay 
tesirlerin itelemesine kanması ve kendini bu 
tesirlere terk etmesi hatta onları desteklemesi 
konusuna biraz değinmek istiyorum... 

Yatay tesirler, beşeri zihinlerden üreyen, 
Nefs’ten üreyen, Dünya’dan üreyen, vicdandan 
değil de, maddeden gelen tesirler demektir… 
Bizdeki, putlaştırmalara, eş koşmalara yol açan 
demektir… Sahte kişiliklerimiz, sahte benlerimiz 
gibi, bizi olmadığımız gibi gösteren her ne varsa, 
bunları kabul ettiren, bunları yaşatan demektir… 
Ve hatta bunları yaşatanları da alkışlamak, 
bunlara prim vermek demektir... Bütün bunlara 
karşı bir mücadele ortaya koymak, bütün 
bunlara karşı doğru bildiğimizi, hakiki bildiğimizi, 
bizi geliştirici olanı ortaya koymak, hep ifade 
ettiğimiz gibi vicdan sesini işitmekten geçer... 

Bir Sadıklar Tebliğinde diyor ki; 
22.01.1966 tarihli bir celse...  

“Vicdanın sesini işitmeye başlayan kimseler, 
onun verdiği yüksek tesir altında büyük haz 

duyarlar... 
Bu bir iç tecrübedir... Geçirilmeden 

bilinemez... Aynı hal, ferdi şuurun inkişafıyla 
beraber, vicdanın da inkişafını takip eder...” 

Burada, vicdan sesiyle, vicdani tesirle 
ilişkiye geçen kişinin, yüksek bir tesir altında, 
yüksek bir haz duyacağından bahsediliyor… Ve 
burada önemli olanın, bunun bir iç tecrübe 
olduğu ve ancak yaşanarak bilinebileceği 
konusudur... Gerçekten bu şuur halinin 
nakledilmesi, böyle çıkıp anlatılması yani 

vicdanın anlatılması, vicdan bilgisinin ortaya 
konulması çok müşkül bir olaydır... Çünkü 
gerçekten ancak onunla temas etmiş olan ki, her 
varlık bunu kendi kudreti oranında o küllü tesirin, 
o külli enerjinin, o külli bilginin bir bölümünü alıp, 
kendi bünyesinde sirküle edip, onu ortaya koyup 
hayata karşılık olarak verebildiği için herkes 
ondan kendisi kadar bir şey anlayacaktır... 
Burada bunun adeta sübjektif bir şey olduğu ve 
her varlığın kendisi kadar bu tesiri alıp 
nakledebileceği, ancak bunun varlığa büyük bir 
haz vereceği çünkü bu gerçekten ruhun en asli, 
en orijinal, en yapması gereken faaliyetidir… Bu 
olması gerekendir... Ve siz, olması gerekeni 
yeryüzünde yaptığınız zaman, bütün beşeriyet 
tarafından deli olarak algılanacaksınız... Ve 
bütün bu toplumsal baskıyı da, eşinizden, 
dostunuzdan, ananızdan, babanızdan, en 
yakınlarınızdan, alacaksınız... Ve almaktasınız, 
tahmin ediyorum bunları... En yakınlarınızdan, 
akrabalarınızdan, çocuklarınızdan en çok tepkiyi 
alacaksınız... Bu adeta, bir varlığın basiretli bir 
şekilde ilerlemesi demektir... Basiret, sağduyu, 
hatta daha doğrusu basiret, sağgörü demektir... 
Sağduyunun yanında bir de sağgörü diye bir 
kavram var... Basiret, sağgörü demektir... Biliş 
ve kavrayış demektir… Fakat bu biliş ve 
kavrayışın, beşeri mantıktan değil, beşer üstü 
mantıktan, beşeri akıldan değil, beşer üstü 
akıldan gelen bir kavrayış olduğunu ifade 
edebiliriz... Basiret budur... Basiretli adam, 
basiret sahibi adam demek, adeta bu zihindeki 
çökeltinin dışından bir tesir ve bilgiyi alıp, onu 
zihninde açığa çıkartan adam demektir... Buna 
din kitaplarında, Rabbin gözüyle görmek 
demektir... Gerçekten basiret sahibi adam, 
Rabbin gözüyle gören demektir... Bu varlık 
yeryüzündeki tesir alışverişini adeta deruhte 
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eden varlık demektir... Yukarıyla aşağıyı bir 
eden, aşağının halini, yukarıya ihbar eden, 
yukarının halini aşağıya ihbar eden, bildiren bu 
tip varlıktır ve bunlar gerçekten çok azdır... 
Adeta bütün sistemin, bütün mekanizmanın, 
bütün kontrol sisteminin kontrolünün bu şekilde 
çalıştığını biliniz... Burada kalp gözü açık olan, 
basiret sahibi olan, zihnindeki çökeltiyi aralamış 
ve kendini üst zihninin, vicdanının, düşey 
tesirlerin akışına açmış olan kişiler vasıtasıyla 
bu sistem, bu düzen, bu Dünya okulu ayakta 
durmaktadır... Derler ya, ‘Velilerin yüzsuyu 
hürmetine falanca yerler yıkılmıyor...’ diye böyle 
bir kavram var ya, bunun da izahı budur... 

Veli bu demektir... Gerçek tesir 
alışverişini, gerçek bilgi alışverişini, gerçek 
vicdani faaliyeti, bünyesinde oluşturabilmiş kişi 
demektir... Mantalindeki, zihnindeki bu 
karmaşıklığı, bu çökeltiyi çomak sokarak önce 
temizlemiş, allak bullak etmiş, kendini adeta 
darmadağın etmiş... Ondan sonra da bu tesirle 
yeniden dengeye kavuşmuş bir insan tipini tarif 
eder... Yani bizden istenen budur... Ve bunu biz, 
bu çomağı biz ki, ancak kendimiz, kendimize 
sokabiliriz... Hiçbir sistemin, hiçbir varlığın, hiçbir 
tesirin, hiçbir tebligatın benim zihnime oturdum 
da, ben oturacağım işte birileri bir şey anlatacak, 
biraz bir şey okuyacağım, o bilgi benim zihnime 
çomak sokacak, karıştıracak, allak bullak 
edecek, işte efendim, ben gelişeceğim, tekâmül 
edeceğim, uçacağım... İşte efendim, bu 
anlayışların hepsi, bu çökeltinin anlayışlarıdır... 

Özellikle böyle mekânlarda bulunmak, 
bulunmamaktan çok daha tehlikelidir... Belki bu 
mekânlarda bulunmayan insanlar, gelişim 
yönünden daha az şanslılar ama biz daha çok 
tehlike altındayız... Niçin tehlike altındayız..? 
Çünkü insan bildiğinden sorumludur... Bildiğimiz 
için mesulüz... Öteki bilmiyor, bilmediği için 
mazur... Ama biz şu anda haberdarız, biz 
biliyoruz... “Bilenle bilmeyen bir olur mu..?” 
ifadesi bu anlamdadır... Bizim gerçekten 
yapmamız gereken; 03.04.1962 tebliğindeki şu 
çarpıcı ifadeyi paylaşmak istiyorum… 

“Kalbinizin derinliklerinden gelen gerçek 
sezgi ve bilgileri iyi takip edin, onlar sizin 

gerçek rehberiniz olacaktır…” 

Burada kalp de bir semboldür... Zaten 
kalp sembolünü az çok herkes biliyor... Bizi 
geliştirecek olan, bizi değiştirecek olan, asıl 

varlığımızdan gelen bu sezgi ve bilgileri takip 
etmektir... Tebligat bilgisi, tebligat bilinci bilgisi 
bize bunu yani bize tesir ve yön olarak bunu 
işaret etmektedir... Aslınıza dönün, kendinize 
dönün, vicdani tesirle temasa geçin, işte, menfi 
her şeyinizi terk edin, nefsinizi kontrol altına alın 
demektir... Bunun bütün özü budur... Bütün bu 
basit gibi gözüken ve en zor olan, varlık 
gelişimimizi, olgun insan, ahlaklı insan, 
yücelmiş, gelişmiş insan olabilmek, çok daha 
kozmik konulara, çok daha yaradılışla ilgili, 
varlıkla ilgili, varlığın ve kâinatın yaradılışını 
anlatan tebligat bilgilerine ulaşmak belki 
mümkündür... 

Siz, zeki bir insan olabilirsiniz, bir takım 
bilgileri aklınızda, beşeri aklınızda tutabilirsiniz, 
onları anlatabilirsiniz de... Fakat onları, bu onları 
bilmek değildir... Bir bilgiyi bilmek, gerçekten 
bilmek değildir... Bir bilgiyi bilmek için, olmak 
lazım... Olmak çok önemli... Olabildiğimiz 
oranda bilebiliriz... Ama gerçek biliş... Böyle 
papağan gibi, anlatmak, ezberlemek, bir biliş 
değildir… Geri dönülmez bir tarzda bilmek... 
Zaman zaman bilmek değil, ihtiyaç oluştuğu 
anda şak diye onu bütün bedenlerden indirip 
hemen kelama dökmek... Şöyle bir örnek 
verebiliriz efendim... Bir eprövle 
karşılaştığınızda, sizden bir tepki bekleyen, 
sizden bir cevap bekleyen, bir ilişki bekleyen bir 
eprövle karşılaştığınızda, oradaki ilk tepkiniz, bir 
düşünceye, bir muhakemeye, bir beklemeye 
dayalı olmadan, kendi halinizle, olduğunuz gibi 
olabiliyorsa ve bu oluş hali bir bilgiye, bir sevgiye 
bir adalete, bir idrake dayanıyorsa, bu sizin o 
konuyu bildiğiniz anlamına geliyor... 

Bir tepki var ki, standart, otomatizma, bir 
de üst otomatizma dediğimiz; örneğin sevgiyle 
ilgili bunu açalım; ‘Her ne olursa olsun 
sevmek…’ diye anlatıyoruz ya, o öylesine zor bir 
şey ki, her durumda, her koşulda ve şartta siz, 
varlığa, eşyaya, yaradılışa sevgiyle tepki 
verebiliyorsanız, siz sevgi konusunda size nasip 
olan bölümünü az çok anladınız demektir... 
Zaman zaman sevgiyle, zaman zaman öfkeyle, 
zaman zaman ‘Ya bu varlıktan benim çıkarım 
var, bu çıkar bozulmasın, buna sevgiyle 
davranayım…’ diye bir iç pazarlığa uğramadan, 
derhal ve an içerisinde yapılan tepki bu 
kastettiğim tepkidir... Çünkü idrak demek, 
tamamen bilgiye uygun hareket demektir... İdrak 
varsa geri dönülmez bir biçimde en uygun bir 
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tepkiyi vereceksiniz demektir... O tepki 
içerisinde, akıl yok, mantık yok, duyular yok... 
Tamamen bilgi mevcuttur... Akıl size, aklı 
soktuğunuz anda, ‘Ya sen deli misin, ne 
yapıyorsun, şunu mu tercih edeceksin, bu 
mantıksız kardeşim…’ böyle mantık olmaz... 
Veyahut duygulara girdiğinizde rencide 
olacaksınız... Mesleki yapınız, kariyeriniz, 
kişiliğiniz, ne kadar böyle sahte bir şeyler 
toplandıysa etrafınıza onlar zedelenecek, kan 
akacak... 

Bütün bunlara rağmen idrak varsa, bütün 
bunların kenarda kaldığı bir davranış, bir tepki 
oluşacak sizde... Siz o noktada ilahi iradenin 
temsilcisisiniz... Siz o noktada, göklerin 
melekûtunu yeryüzüne indirdiniz... O nokta 
cennet halini tarif eder, o noktada siz bir kıyamet 
yaşarsınız, o nokta bütün varlık alemini titretir, O 
noktada gerçek bir ahenk yaşanır, orada bir 
denge oluşur… Ve o hareketten bütün varlık 
âlemi etkilenir, bütün Dünya demiyorum, bütün 
yaradılışı, sizin o davranışınız etkiler... Olumlu 
yönde, o noktada, yaradılış ve yaradan tekâmül 
eder... O noktada yaradılış hız kazanır ve o 
noktada bir yenilik, o noktada bir güzellik, o 
noktada bir ahenk açığa çıkar... Gerçekten bu 
hali başarmak çok yüksek bir hali ifade eder... 
Ve normal bir insan bunu başaramaz, mutat bir 
insan bunu başaramaz... Bunu başarmak için 
deli olmak lazım... İşte böyle bir şey... 

Teslimiyet bilgiye teslimiyettir, teslimiyet 
idrake teslimiyettir, teslimiyet gerçek 
özgürlüktür... Teslimiyeti, gerçek özgürlük 
manasında teslimiyeti, dinler, hacılar, hocalar, 
şeraitler, ‘bana teslim oluna çevirmiştir... Şeyhe, 
guruya, hacıya, hocaya, bana teslim ol, bana 
biat edene çevirmiştir... Ama gerçek olan üstat, 
bilginin kendisi olan üstat ‘Bana biat et…’ derse, 
o ve bilgi kendidir zaten... O çok spesifik bir 
durumdur... Ama onun dışında hiçbir üst sistem, 
kendine biat istemez... Bir tebligatı kontrol 
ederken, bir bilgiyi kontrol ederken, bunları da 
arayınız... Hiçbir varlık hatadan münezzeh 
değildir... Varlık olmak, ihtiyaç olmak, ihtiyaç 
demektir... Varlığın diğer adı ihtiyaçtır... İhtiyacı 
gelişimdir... Gelişime ihtiyacı olan eksiktir ve 
varlık âleminde mükemmel olan yoktur çünkü 
gelişim sonsuzdur... Bir üst, bir altın Rabbidir... 
Ve daima üst, asta elini uzatır... Ve astı yani bir 
altı kendine doğru çekmeden, kendine 
döndürmeden ne o ilerleyebilir, ne beriki 

ilerleyebilir... Bu da ilahi mekanizmalardan 
biridir, bu da böyle bir şekilde ifade buldu... 
Konunun dışına çıkmayayım diye kesiyorum, 
kusura bakmayın... 

Şimdi bir de burada gene, bunları hep 
konuşuruz... Yani yarım kaldı, kestik diye sıkıntı 
olmasın... Bazı notlar aldım ki ana konunun 
dışına çıkmak istemiyorum... “Olmuş olan, 
olmakta olan ve olabileceği ayıklamak….” 
diye de bir kavram geçti... Kısaca buna da 
değinmek istiyorum... Tabii benim burada bu 
tebligat kavramlarını sunduğum ifade ve 
açıklamalar nihai, son en üst açıklamalar 
değildir... Böyle bir iddiamız asla yok... Onu da 
ifade edelim... Her varlık burada kendi imkân ve 
ihtimali ve kabiliyeti oranında bir açıklamaya 
sahiptir… Ve açıklama ihtiyacında olmalıdır... 
Çok önemli yani gelişim için birbirimize 
muhtacız... Bu çok önemli... Sunan ve sunulan 
ilişkisi daima gelişim için çok önemlidir ve sunanı 
sunulan çeker... Yani buradaki sunulanların 
çekiş gücü sunanın sunma imkan ve 
kapasitesini açığa çıkartır... İyi bir konuşmacı 
varsa karşınızda sizden dolayıdır... Halbuki 
herkes bunun tersini zanneder, hayır! Birçok 
bilinenler, bildiğimizin tersidir... Ama her insan o 
zihnindeki Mantal kirden dolayı kepçesinin bile 
farkında değil veya kepçesini çay kaşığına 
çevirmiş... Önce kepçemizin olduğunu fark 
etmemiz lazım, sonra kepçemizin büyüklüğünü 
görmemiz lazım... Bizler o kepçemizi sonsuz 
ölçüde büyütme imkanına sahibiz... Halbuki işte 
zihnimize koyduğumuz sınırlar bizi, daima o 
kepçenin küçüklüğü ‘İşte ne kadar gücüm var ki 
benim, ben ne yapabilirim, ben tek başıma 
insanım, ben ne yapabilirim ki tek başıma…’ gibi 
böyle bir takım acındırmalar insanda mevcut... 
Böyle bir şey yok... 

Efendim, olmuş, olan ve olabileceği 
ayıklamakla ilgili olarak da günlük hayatta ferdi 
takva dediğimiz, hata işlemekten, doğru 
olmayanı yapmaktan, nefsani hareketten 
kaçınma faaliyeti dediğimizi takvayı açığa 
çıkarmak... Vicdan ve sevginin açığa çıkışını 
sağlamak, adeta kendi kıblemizi kendimiz tayin 
etmek şeklindeki bir gidişatı anlıyoruz... 
Efendim, şimdi bu kıble tayini lafını özellikle 
seçtim... Kıble tayini, kıblenin tayini... Yani bir 
tane kıble var, Mekke’de... Camilerin kapısının 
giriş yönü diyebilirsiniz ama her görünenin 
arkasında bir görünmeyeni anlamak bizim işimiz 
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olsun... Yani biz normal bir gazete bile okurken, 
bir kitap bile okurken, bir televizyon bile 
seyrederken yani bu görünenin arkasında bir 
şey daha var mı..? Yani öküzün altında buzağı 
aramak derler ya… Biz öküzün altında, 
buzağının altında küçük bir buzağı daha var mı 
diye de bakanlardan olmalıyız... Yani yaradılışı 
böyle didik didik, kendimizi didik didik, dönüp 
kendi iç dünyamızı didik didik yapmalıyız ki, 
bilgiye ulaşabilelim... 

Bilginin bir özelliği de, biz ona yaklaştıkça 
adeta kendini geriye çekmesidir... Yani bilgiye 
yaklaştıkça bilgi de size yaklaşır değil... Siz 
bilgiye yaklaştıkça bilgi kendini biraz daha geriye 
çekiyor ki, ona daha çok yaklaşın, onu daha çok 
açığa çıkartın diye... Bilgi kendini kolay teslim 
etmiyor... Bilgi kendi sırrını, bilgi kendi gizemini 
kolay fark ettirmiyor, kendini açmıyor... Çünkü 
emek istiyor, çünkü ceht istiyor, çünkü hak ediş 
istiyor... Bütün yaradılış hak ve liyakat üzerine 
kurulmuştur... Hediyeleşmek, amiyane deyimiyle 
beleşçilik, hak etmemek Kainat yasalarına 
aykırıdır... Her bilgi bir hak edişe dayalı olarak 
bir varlığa gider... Hangi hitaba, hangi bilgiye 
muhatap oluyorsanız, o sizin layığınız 
olmalıdır… Ya da ona layık olacak cehti 
sonradan göstermek icap eder... Kıble tayini 
dedik... Aslında kıble demek; doğru olan şey 
demektir ve bütün doğru olan şeyler kıble olan 
şeyler... Bizler için kıble yukarısıdır... Bizler için 
kıble vicdandır, bizler için kıble idrak ettiğimiz 
bilgilerdir... Onun, bunun, şunun bilgileri değil... 
Hangi kaynak, hangi varlık, hangi Peygamber, 
hangi ulviyet atfettiğiniz, hangi yücelerin yücesi 
diye ifade ettiğiniz kim olursa olsun onun bilgileri 
değil... O bilgileri küçümsemiyorum... Bizler için 
önemli olan, idrak ettiğimiz bilgidir... Bizim 
kıblemiz odur, bizim doğrumuz odur, bizi 
geliştirecek olan, bizi yüceltecek olan, bizi kendi 
varlığımızdan taşırıp, bizi yeniden var edecek, 
bizi yaratacak olan bilgi odur... O bilgi de burada 
olmayabilir... O bilgi her yerde... Bir ışık 
zerresini, böyle bir ışık küresini, bir ışık 
taneciğini atmışlar yeryüzüne, saçılmış, binlerce 
versiyona ayrılmış... Her yerde ve her şeyde 
mevcut... Bulabilen ve çıkarabilen için, her yer 
ayetlerle dolu... Her şey ayet, her şey tebliğ... 
İfade etmiştik, bir kez daha ifade ediyorum, her 
şey tebligattır... Ve tebligat her şeydir... Tebligat 
olmadan yeryüzü ayakta duramaz... Tebligatın 
ışığı, tebligatın enerjisi olmadan yeryüzü sistemi 
dağılıp gider... Çünkü bilgi, sistemin ana yapısını 

teşkil eder... Maddeyi de ayakta tutan bilgidir… 
Varlığı da ayakta tutan bilgidir... Tebligat, 
bilgidir... Her insan, bir bilginin somutlaşmış 
şeklidir... Ne olduğunu anladığı zaman o bir 
ışıktır... Bunlar çok güzel kavramlar... Bunlar 
üzerinde durmak, bunlar üzerinde zihin yormak, 
bunlar üzerinde soruları beşeri zihinde, cevapları 
beşer üstü zihinden gelen tebligatlarda veya 
vicdani kanaatlerde veya sezgilerde aramak 
faaliyetini de artık bir alışkanlık haline 
getirmeliyiz... Cevapları zihnimizde bulamayız... 
Ferdi takva dedik yani doğru olmayandan, 
burada ifade edildiği gibi; 

“Yatay tesirlerin cazibesine ve 
itelemesine kanmak, işte yatay tesirlerin 
cazibesine ve itelemesine kanmamak için ferdi 
takvanın veya ferdi salınımın bizde açığa 
çıkması derhal açığa çıkması bir zorunluluktur... 
Devre sonu dediğimiz, kıyamet dediğimiz bu son 
günlerde artık bunları açığa çıkarmak çok önemli 
ve ferdi takvanın hasıl olması için vicdan 
mayadır... Vicdani tesirle buluşmayan, vicdani 
tesirle iş göremeyen, sevgiyi ve vicdanı adeta 
günlük hayatı içerisinde tezahür ettiremeyen 
adeta günlük hayatı %75 oranında faaliyetleri 
içerisinde sevgiyi ve vicdanı açığa çıkartabilen 
bir varlık iyi bir namzettir…” 

Bu manada bütün ekollerin ve dinlerin, 
bütün bilgilerin başından beri hepimize, aslında 
daha sembolik olarak söyleyeceğim, siz anlayın; 
buradaki yedi milyar beşeriyette tek bir Âdem’in 
versiyonu tezahür etmiştir ve toparlanacaktır... 
Her birimizin faaliyeti, her birimizin idraki ona 
doğru akmaktadır... Bunu benden açmamı 
istemeyin, ama bunun üzerinde düşünün... 
Serbest bir vicdanla düşünün... Daha sonra 
sorular açığa çıksın... Bütün bilgiler, bütün 
idrakler, bütün faaliyetler o tek şuura doğru 
gitmektedir... 

Kendini bilmek bu manada nefsin 
zaaflarını bilmek demektir... Önce nefsimizin var 
olduğunu, o çökeltinin var olduğunu kabul 
edeceğiz... Onun var olduğunu bileceğiz ve onu 
tanıma yönüne, onu anlama yoluna gideceğiz... 
Bu faaliyetin adına, “Kendini bilmek…” 
deniyor... “Kendinize tertemiz bir zemin 
hazırlamak ve bu zemini tüm varlığınızla 
korumak zorunluluğunu artık fark etme 
zamanı geldiğini…” tertemiz bir zemin 
öncelikle şuur alanımızdır… Bütün bedenlerdeki 
şuur alanlarımızdır... Ama biz şu anda 
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Dünya’dayız, biz şu anda beşeri zihinle, beşeri 
şuurla, bu anlayış kapasitesiyle kendimizi idrak 
ediyoruz... Ben dediğimizde ne anlıyoruz..? İşte 
o şu anda biziz... Ben kimim..? diyen, niçin 
buradayım..? diyen, Hizmetim neyedir..? diyen 
bu soruları soran ve bu sorulara aldığı cevap 
neyse, o kadar olan varlıklarız... Lütfen 
kendimizi kendimize yanlış takdim etmeyelim... 
Kendimizi kendimize olmadığımız gibi 
göstermeyelim... Bu sorulara ne kadar cevap 
verebiliyorsak, biz o kadarız... Üst tarafı hepsi 
hikayedir… Üst tarafı masal, üst tarafı söylenti, 
mitoloji, çağdaş mitolojidir... O kalın kalın 
psikoloji, ileri psikoloji, bilmem varlık ontoloji 
kitapları, ciltler, ciltler, profesörler… 

Efendim, temiz zihin hazırlamak çok 
önemli... Yüksek olana, vicdani olana zemin 
hazırlamak için bu zihninizdeki çökeltiyi de artık 
yavaş yavaş çomağı sokmak, çalkalamak, allak-
bullaklığı da aştıktan sonra artık onları gidermek, 
onları temizlemek, sadeleşmek konusu çok 
önemli... Bu nokta da çok kritik... Bu nokta 
daima şudur; birçok felsefe ve ekol, daima 
varlığı geliştirmek için onlara yeni bir şeyler 
katmayı vaat eder... İşte der; bizim şeyimiz 
burada, öğretimiz, böyle size on cilt bir şey 
çıkartır... İşte der; sen bu öğretiyi öğren, 
geleceksin, kurtulacaksın, temizleneceksin... 
Hayır, adamın bir şey öğrenmeye ihtiyacı yok... 
Adam zaten dolmuş, şişmiş adam, adam yedi 
bin yıldan beri bir şeylerle şişmiş... O adam hatta 
şiştiği şeyler de hep beşeri seviyeden, 
maddeden gelmiş... O adamın yeni bir şey 
öğrenmeye ihtiyacı yok, kaldı ki, yeni bir şey 
öğrenmeye yeri de yok... Adam dolmuş, adam 
dökülüyor... O adamın yapması icap eden, önce 
sahip olduğu eskiden kurtulmak, sahip olduğu 
eskiyi terk etmek, sahip olduğu eskiyi bırakmak 
ki yeni olana yer açılsın... Eski olanla yeni olan 
yan yana barınmaz zaten... Biri diğerini bozar... 
Birinden diğerine teyit ister, o ona uydu, bu buna 
uymadı, başlar mantık çalışmaya... Beşeri zihin 
devrede, problem... Burada yapılması gereken 
sadeleşmek, terk etmek... Bütün doğru 

bildiklerimizi, bütün ahlaki bildiklerimizi, bütün 
şu, bu bildiklerimizi bir kenara koyma 
çalışması... Ve burada şununla kapatacağım, 
artık burada keselim, daha sonra devam 
ederiz... Bir sunumu da dinlerken, özellikle bu 
mekânda, ben bu mekân için konuşayım, diğer 
mekânlar için diğer mekan sahipleri konuşsun... 
Bu mekânda sunumu dinlerken, lütfen şu 
noktalara çok dikkat ediniz; yeni bir şeyi dinliyor 
gibi dinleyiniz... Bir misali size bir kişi 
anlatıyorsa, o misali beşinci defada anlatıyor 
olsa, o aynı misalde olsa, o aslında aynı misal 
değil... Çünkü ne onu sunan aynı kişi, ne onu 
dinleyen siz, aynı kişisiniz... O günden o güne 
bir şeyler değişti veya bir şeyler değişmiş 
olmalıydı... 

İlave olarak, geçmiş bilgilerimizi burada 
karşılaştığımız yeni bilgilerle kıyasa 
götürmeyiniz... Bu benim şu bilgime uydu, bu 
bilgime uydu, bu mantıklı, bu mantıksız... Ya bu 
adam başında böyleydi, şimdi döndü böyle 
diyor, gibi beşeri irdelemelere de girmeyiniz... Bu 
tahkik etmeyin demek değil... Önce bu şekilde 
kendinize bilgiyi açın ve bilgiyi dinleyin... Bilgi 
sizde bir harekete yol açsın... Ondan sonraki 
zamanda, dışarıda tefekkürlerinizde o bilgi 
üzerinde derinleşin, o bilgiyi diğer bilgilerle 
tahkik edin, eleştirin, soru sorun ama buradaki 
dinleyiş tamamen adeta bir, bütün bedeninizin 
bir göz haline, bir kulak haline gelmesiyle 
mümkün... O zaman, o bilgi enerjisi ile sizin 
üzerinize bir enerji transferi yapılıyor... Bir enerji 
başka bir enerjiye duhul etmeye çalışıyor... Bilgi 
bir enerji, siz bir enerjisiniz... Bilgi bir enerji, 
başka bir üst bir enerji daha alt bir enerjiye duhul 
etmeye, dâhil olmaya, onunla sempatize 
olmaya, ona adeta girmeye çalışıyor... Onun 
kalkanlarını delmeye çalışıyor, kalkanlı çünkü... 
Hepimiz kalkanlıyız... Çünkü yeniye tepkiliyiz... 
‘Hadi canım sende bu kadar de değil yani 
falanca bey’ der beşeri zihin, haklıdır ama çekin 
onu kenara, beşeri aklı çekin kenara… Daha az 
akıl!.. (Devam.Edecek) 
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-------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (40) ------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Vasıtanın muhatabı olma deneyimi 
veyahut da hissiyatı içinde olma ve nelerin 
vasıta kılındığının farkındalığı ve nelerin bize 
vasıta kılındığı..? Bunların farkındalığı içerisinde 
olmak meselesi... Bunları tespit edemezsek, 
bunlar üzerinde bir farkındalık hali 
oluşturamazsak beşeri vasıf dedikleri, 
seçimlerimizin tesadüfî olduğu bir hal içerisinde 
oluruz... Zaten Dünya’da olmanın gereğidir... Bu 
da mutat bir haldir... 

Acayip bir vasıtanın esiri olma meselesi, 
biliyorsunuz varoluşun genel prosesidir… Dünya 
yaşamının muhatabı olan bizlerin, değil var olan 
her şeyin genel prosesi, bir zerrenin diğer zerre 
ile ilişkisinde, birinin diğerine vasıta kılması 
prosesi vardır... Bu yaratılmış olan unsurun yani 
sonsuz olan Yaradan bünyenin her zerresi için 
geçerli olan bir bilgidir... Bu alanın bilgileri, bizim 
sadece Dünya yaşamımızın zaman dilimi 
içerisinde lazım olan bilgiler değildir... Sonsuz 
ruhsal yolculuğumuzun bu sonsuz süresi içinde 
her an bize yoldaşlık edecek, ışık tutacak ve bizi 
idrakten idrake götürecek, idraklerimize yeni 
yeni idrak geliştirmemizi sağlayacak, 
şuurlarımıza kapsam kazandıracak bilgilerdir 
bunlar... Dolayısıyla bu vasıta kılma veya vasıta 
kılınma, ya biz başkasına vasıta kılınıyoruz ya 
da bize vasıtalık kılındırılıyor... Böyle bir hal 
içerisinde olmak varoluşun gereği... Tabii burada 
ikinci bir husus vasıtanın acayip olması... Yani 
vasıtalık yaratılışın yasası gereği ama acayip bir 
vasıta... Bir başka kavram onun esiri olmak 
meselesi var... Tabii ki hanımefendinin de 
sorduğu gibi hayrı ifade etme meselesi... Bir 
kere önce şunun üzerinde duralım... Bir 
vasıtanın acayip olması demek tamamen o 
vasıtaya maruz olan varlığın o vasıta ile olan 
ilişkisinden doğan bir sonuçtur yoksa vasıtanın 
acayipliği, acayip olmayan diye bir mefhum 
yoktur... O vasıta o varlık için acayip... Acayibin 
nedir karşılığı..? Tuhaf veya normal dışı mı..? 
Doğal olmayan, uymayan yani... Acayip bir 
yemek... Pek beğenmediğimiz zaman... Yemek 
kavramıma, anlayışıma uymadığı, bana gör... O 
yemeğe bir başkası hiç de acayip gözüyle 
bakmaz... Bir Çinli için çok tabii, çok doğal ama 
biz gidiyoruz ‘orada çok acayip yemekler var’ 
diyoruz... O da gelse belki bizim karnıyarığımıza 
acayip diyecek... Böyle bir şey... Dolayısıyla bu 

acayip meselesi, vasıtaya maruz kalana göre... 
Şimdi şöyle bir soru gelebilir, vasıtalar aşağı 
yukarı nelerdir..? Hangileri acayip hangileri 
değildir..? Böyle bir soru olabilir... Buna cevap 
bulmak hangi varlık onu öyle algılıyorsa onun 
için acayip başkası için değil... Rölatiftir yani... 
Dolayısıyla burada göreceli olarak her varlığa 
hitap edilmiş bir ifadedir bu... Acayip bir 
vasıtanın esiri olarak eğer kendinizi 
görebiliyorsanız yani hayat içerisinde size 
deneyim vesilesi olan bir tesir, size epröv teşkil 
eden bir tesir, sizin varlığınız tarafından acayip 
yani uyumsuz, ‘bana göre değil’ şeklinde bir 
intiba uyandırıyorsa, o sizin için acayip 
demektir... Bir de bunun esiri olduysanız yani 
iradenizle, o zaman ve mekân kesitindeki şuur, 
idrak kapasitenizle o vasıtayı siz değil o sizi 
kullanır vaziyetteyse yani kontrolünüz dışında 
üzerinizde hâkimiyet kurmuşsa, o vasıta biliniz ki 
o vasıta sizin için hayrı ifade etmemektedir... 
Hayra de geleceğiz... 

Şimdi bakınız, bir varlığın bir 
enkarnasyon varlığın, bu varlığın dışındaki 
enkarne olduğu saha içerisindeki her diğer 
varlıkla etkileşimi vasıtalık niteliğindedir... Bir 
tanesi nedir bunun..? Diyelim ki genel alalım, 
aile fertleri... Anne, baba, kardeşler, amcalar, 
teyzeler ve o aile içerisindeki aile alanının 
üzerindeki etkisi bir vasıtadır... Şimdi hayata 
indirdik konuyu... Sonsuz kozmik seyahatimizin 
ihtiyacı olan bir bilgi şimdi şu anki yaşam 
içerisine indirirsek yarın sabahtan itibaren bize 
ne getirir, ne götürür..? Şimdi bu varlık için aile 
fertleri birer vasıta teşkil eder... Arkadaş çevresi 
vasıtadır bunun... Her biri bütün detaylarıyla bu 
varlık üzerinde vasıtaları teşkil etmektedir... 
Bunun eğlence hayatı veya diğer ifadeyle 
rekreasyon, her türlü yani dinlence, eğlence, 
keyif... Bu da bunun için vasıtalardır... Bunun 
dışında ne var..? Bunun iş hayatı, kültür, eğitim 
faaliyetleri dünya yaşamı yani doğumla ölüm 
arasındaki o beşeri vasıftaki zaman diliminin 
vasıtalarıdır bunlar... Şimdi bizler, bu bilgiden bir 
an önce faydalanmanın vesilesi veyahut da 
imkanının sağlamak için indiriyoruz bunu... 

Dünya hayatımıza vasıta, bahaneler 
teşkil ediyor... Arkadaş, iş, eğlence nedir 
bunlar..? Deneyim vasıtalarımız... Daha bir sürü 
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yazabiliriz... Detaylara indirirsek daha da 
indiririz... Enkarnasyon sahamız içinde yani bu 
deneyimleri yaptığımız sahamız içerisindeki 
iletişim vasıtaları... Bunlar da bizi etkiler... 

Şimdi bakınız, diyor ki 

”Eğer bu enkarnasyon ortamınız içerisinde 
acayip bir vasıtanın esiri olmak...” 

Yani bir acayip, şimdi bilgiyi açıyoruz, acayip bir 
vasıta... Bir de ne var..? Esiri olmak var, bir de 
halli meselesi var... Şimdi yapacağımız şu... 
Bilgi... Bu bilginin ışığında yarın sabahtan 
itibaren bu bilgiyi varlığımızda nasıl sirküle 
ederiz... Bu bilgi vasıtasıyla yarın sabah bir 
değişimi, bir gelişimi, bir efendim..? 

İnanç vasıtaları... Örf, âdet, gelenekler, 
bilgi her türlü felsefe, inançlar, manevi 
yaklaşımlar, etik kurallar... Gördüğünüz gibi etik, 
ahlak kuralları... Bütün bunlar, bu vasıtalar zaten 
bizlerin neyi anımsatıyor..? Neyin vasıtası 
olabilir bunlar..? Bütün bunlar zaten bizim asıl 
enkarnasyon kimliğimize ilave kimlikler yükleyen 
yani sahte kişiliklerin sebepleri olan 
vasıtalardır... Sahte kişiliklerin kaynakları 
bunlar... Etik, ahlak kurallar bize sahte kişilik 
yükler yani asıl enkarnasyon kimliklerimizi örter 
ve orijinal yapımızı yani enkarnasyonda 
kullanmamız gereken ve doğmadan önce 
tasarladığımız hayat planımızın kolaylığını temin 
edecek ve o enkarnasyon projemizi, hayat 
planımızı realize edecek özelliklerimizi bunlar 
örter... Sonradan edindiğimiz bilgi, felsefe, bunu 
felsefi bilgi olarak alırsak bir de buraya 
entelektüel bilgi koyacağız... Bütün bunlar 
acayip vasıta teşkil etmesi muhtemel... Vasıtadır 
ama acayip olma vasfına bürünebilen... Bütün 
bunlar aile, arkadaşlar, hepsinin acayip vasıta 
olma ihtimali yüksek vasıfta unsurlar olduğunu 
bilmemiz lazım... Aslında bunlar acayip 
özelliğine bürünmediğine sürece bizim hayat 
içerisinde, enkarnasyon amacımız olan bilgileri 
açığa çıkartıp onları bütün bedenlerimizde 
sirküle edip ve tatbikatlarda kullanıp tekrardan 
yeni bilgiler şeklinde yukarıya yollamamız için 
gerekli olan şeylerdir... Bütün bunlardan bu 
varlığın arınık olarak yaşaması mümkün 
değildir... Bütün bunlardan varlığın kendini 
arındırma isteği de doğal değildir, o da acayip bir 
istektir... Demek ki bizler enkarne olmuş varlık 
olarak enkarnasyon kimliğimizi bozmamak 
kaydıyla bütün bu vasıtaların içerisinde deneyim 

bereketiyle hayat sürmemiz lazım... Ama şunu 
eklememek kaydıyla vasıta olan... ‘Ben efendim 
enkarnasyon orijinal yapımı yani enkarnasyon 
kişilik özelliklerimi’ tablomuz vardı ya..? ‘O kişilik 
özelliklerime halel getirmemek, zedeletmemek 
için bütün bunlardan ari olmak, uzak kalmak 
istiyorum’ mümkün değildir... Siz enkarne 
olmadan önce o kişiliklerin size giydirilmesi 
kendiniz tarafından, sizin onları giyerek enkarne 
olmanızın sebebi o özelliklerle bu deneyim 
sahasında tatbikat yapmanız içindir... Yani 
‘efendim ben orijinal kimliğimi bozmamak için 
ailemle ilişkimi kestim, bir aile edinmiyorum, 
evlenmiyorum... Evlendim benim varlık yapımın 
bozulduğunu hissettim, kendimi kaybettiğimi 
hissettim boşandım...’ Yok böyle bir şey... Siz 
çok değerli bir tatbikat sahasını belki bazı 
elastikiyet, uyum vs. gelişim özelliklerini 
yakalayamadığınız için bırakıyorsunuz... Buna 
ringde havlu atmak denir... Yaşam, bütün 
deneyim sahalarında boks, ringe çıkmaktır 
aslında... Bokstaki o kaba etkileşim değil... Çok 
narin etkileşimlerle bir tesir alışveriş ringi bu... 
Siz bakıyorsunuz ki karşı tarafın tesiri benim 
varlık yapıma göre çok sert geliyor, tepkiler çok 
sert geliyor... Varlık yapım o sertliğe 
dayanamıyor... Kırılıyor, büzülüyor, çatlıyor, 
patlıyor ve beni acılara gark ediyor onun için 
havlu atıyorsunuz... Diyorsunuz ki ‘ben arkadaş 
çıkıyorum’... Nedir o..? Evlilik müessesini 
dağıtıyorsunuz, ringin dışına çıkıyorsunuz... 
Tabii ki o ringdeki haletin bereketinden de, 
gelişim kazandırıcı özelliklerinden de kendinizi 
mahrum ediyorsunuz... Oysaki enkarne olmadan 
önce siz bu ringin bütün özelliklerinden 
ziyadesiyle randıman elde etmek adına, 
faydalanmak için enkarne oldunuz… Ve bu 
vasıtaları kullanarak maksimum gelişimi nasıl 
temin ederim, idraklenme, şuurlanma, elastikiyet 
ve uyum, maksimum kendini bilme yönünde 
nefsi ıslah etmek, kontrole girmek, gururlarımızı, 
kibirlerimizi ıslah etmek, egomuzu kontrol altına 
almak gibi bir sürü nemalanmak varken siz havlu 
atıp çıkamazsınız... Çıkarsınız ama bir an önce 
o çıkışın getirdiğini toparlamayla tekrar geriye 
dönmek lazım... 

Örf, âdet, gelenekler de öyle... Onlardan 
kaçarak hiçbir netice elde edemeyiz, gelişimi 
durdururuz... Felsefe de öyle... Şimdi bunları 
kültür, eğitim, eğlence, rekreasyon aynı manada, 
katiyen kaçılmaması gereken bir husus... 
Arkadaşlar, ilişki adına bunlar... Zaten bütün 
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bunların, şu etkileşimin adı ilişkidir... Bu ilişki son 
derece önemli ve bilgiyle tesis edilecek ve 
bugüne kadar yaptıklarımızın hepsi yanlış olan 
çok önemli bir kozmik vakadır... Mekanizmadır 
ilişki... Şu okların hepsini ilişki alın... Demek ki 
ben ilişkiyle vasıtalarla temas içindeyim, bunun 
acayip olup olmaması ayrı bir konu... İnançlar, 
manevi yaklaşımlar, dinler hepsi benim 
vasıtalarım... Araçlarım, ne aracım..? 
Enkarnasyonumla getirdiğim kişilik özelliklerim 
çerçevesinde yapacağım deneyimler sonucu 
elde edeceğim randımanın vasıtaları bunlar... 
Bunlar olmasa hiçbir şey olmaz... Yani dağa 
çıkıp dağda ‘ben bunları kendime dönüp 
hallederim’ edemezsiniz... Dağ evliyalığı tasvip 
edilen bir husus değildir... Şöyle olur, siz şehirde 
öylesine gereken bereketi temin edersiniz ki o 
bereketin sizin üzerinizdeki tesirleri sindirmek, o 
tesirleri üzerinize tam kılmak yani bütünleştirmek 
yani idrak ve şuurlanma adına bir süre dağa 
çıkabilirsiniz... Buna inziva da denir genel 
manasında... Ama daima geçici olur... Ondan 
sonra tekrardan tatbikat sahasına, ringe çıkmak 
zarureti vardır... Yani bu bilgelerin hep gerek 
mürit gerek mürşit niteliğinde olsun hep 
birbirlerini sevk ettikleri husus budur... Ben de 
onun için diyorum ya bazen hiç burada 
takılmamak lazım... Burada, bu alanda bir bilgi 
alındığında çıkıp piyasada hemen onu tatbikata 
koymak lazım... Bir hafta, on beş gün, bir ay, iki 
yıl tatbik edebilir samimiyse eğer tabii ki... Ama 
‘Arkadaş ben gidiyorum’ deyip de bu ringin 
içerisinde acayipleşen vasıtalarla birlikte olur... 
Şimdi acayiplik nereden geliyor..? Bu varlığın 
enkarnasyon programı, hayat planına uygun 
olan bütün bu vasıtaların hepsi olması gereken 
vasıtalardır, lazımdır… Ama benim enkarnasyon 
programıma uymayan yani benim varlığımın 
enkarne olma sebebi programını dışında kalan 
tüm vasıtalar benim için acayip vasıtadır... Ama 
bir başka programdaki bir enkarnasyondaşım 
için acayip vasıta teşkil etmez... Şimdi nasıl bir 
şey..? Mesela ben enkarne olduğum alanda bir 
aile kurmak, evet kurduk... Fakat kurduğum, 

birlikte olduğum eşim öylesine bir farklı realitenin 
anlayış sahibi ki, benimle onun arasındaki o 
realite farkı, anlayış, şuur ve idrak farkı, o kadar 
uçurum teşkil ediyor ki, benim varlık yapımdaki 
elastikiyet ona uzanmama yetmiyor... Bu çok 
ciddi bir tahkiktir... Bunu varlık samimi yaparsa 
tamam... Bahane yok... Ulaşmaya çalışıyorum, 
eğiliyorum fakat ona ulaştığım noktada geri 
dönüşümde yani orijinal kimliğime dönerken 
onun üzerime bulaştırdığı ve benim realiteme 
uymayan birtakım tesirler beni zedeliyor ve ben, 
aşağı çekici... Bu durumda aile dediğimiz ki 
burada tavsiye ediyorum, aile dediğimiz bu 
vasıta acayip bir vasıta olmaya başlıyor... Öyle 
acayip oluyor ki hatta beni aşağı çektiği vakit 
benim tekrar kendi orijinal durumuma dönmek, 
onu alıp gelmek bırak, kendi bireysel dönüşüm 
bile engelleniyor yan, onun esiri olmaya 
başlıyorum... Yani, varlığımın kontrolü onun 
alanının tesirinin güdümüne giriyor... Birtakım 
anlayışlarınızın seviyesini, kabullerinizin 
seviyesini, hayat içerisindeki bir görüşünüzün 
seviyesini bir de bakıyorsunuz ki o evlilik, aile 
kurduğunuz diğer bireyin düşük realitede 
olmasından dolayı hepsi onun realitesinin tesiri 
altında aşağı çekilmeye başlıyor... Anlayışlarınız 
daralıyor, hissiyatlarınız eskiden çok yüksek 
seviyeliyken onun seviyesine iniyor ve hatta 
hatta eğer bütün vasıtalar o düşük seviyeli karşı 
cinsin realitesinin vasıtalarının seviyesine 
inmeye başlıyor... Arkadaşları onun seviyesine 
iniyor, eğlence ve rekreasyon onun seviyesine 
iniyor, iş hayatı onun standart ve realite 
titreşimine iniyor, kültür, eğitim, inançlarımı 
etkiliyor, hepsi... Hatta bazıları o kadar düşük 
realite ki, bu evlilik kurduğu karşı cins, bazıları 
tamamen iptal oluyor... Felsefe yok, etik anlayış 
iniyor, entelektüel kültür yok oluveriyor... Bir de 
bakıyorsunuz o vasıta ki çok önemli, benim için 
acayip bir vasıta haline geliyor... Üstelik de esir 
ediyor... Buna, sadece aile çerçevesinde 
baktım... 

(Devam edecek) 
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--------------------------------- SEVGİLİ QUAN-YİN DİYOR Kİ; --------------------------------

KUAN YİN, SES ve IŞIK (2) 

 
Uzak Doğu’nun en eski ruhsal 

bilgilerinden olan Shurangama Sutra’da Quan-
Yin’in “dinleme” ile idraklenme yolunun, bu 
Dünya’nın insanları için en uygun yol olduğuna 
işaret edilir... 

Quan-Yin’in metodu, dinleme sürecine 
dayanıyor... Bunu anlamak için, şu beş terimi 
anlamak önemlidir… “Ben”, “duyma niteliği”, 
“duyma bilinci”, “duymak” ve “ses”... 

Bu beş terimin, bağımlılığın beş 
derecesine karşılık geldiği söylenebilir; en zayıfı 
ve kabası “ses” iken, en sübtili ve güçlüsü 
“Ben”dir… Ve bu, kurtulması en zor olanıdır… 

Genellikle ses, duymak, duyma bilinci ve 
duyma niteliğini birbirine karıştırma 
eğilimindeyizdir… Fakat aslında önemli ve temel 
farkları vardır… 

Örneğin sesler duyarız, arkasından bu 
sesler kesilince sessizlik gelir… Fakat ikisi, bu 
durumda birbirine bağlıdır… İkisi de yükselir ve 
alçalır, geçicidirler… Fakat duyma niteliğimiz öyle 
değildir; bir şey duymadığımız anda bile, duyma 
yeteneğine / özelliğine sahibizdir… Sadece 
burada ses yoktur ve kulağımızın duyduğu, 
sessizliktir… Fakat ardından gelecek sesi tekrar 
duyabiliriz… Ses sadece gelir ve giderken, biz 
genellikle sesin alçalan ve yükselen geçici 

sürecini takip ederiz… Ve bunu tamamen 
gerçekmiş gibi algılarız… 

(Bodhisattva Quan-Yin’in Aydınlanması Hawaii 
Üniversitesi’nde, Quan-Yin Tapınağı’nın 

sponsorluğunda yayınlanmıştır… 
Honolulu, Hawaii) 

 

QY Celse 180: 

Sevgili Kuan-Yin; bizlerle birlikteliğinin 
Ses ve Işık olduğunu söylüyor... 

“Ses, titreştirir...” 
“Işıksa, yayılım halindedir...” 

“Şu anda yayılan, birkaç boyut içindedir...” 
“Tıpkı ayın evreleri gibi Işık, zaman zaman 

kendini belli eder...” 
“Bazen şiddetini artırır, bazen geriye çeker...” 
“Şiddetini artırdığında, ileriye doğru yürürken, 

değişimler, dönüşümler gerçekleşir...” 
“Kendisini geriye doğru çekerken, bazı şeyleri 

beraberinde geriye doğru çeker...” 

Sevgili Quan-Yin; Ses ve Işık olarak 
bizlerle birlikte olurken, Hakikat ve illüzyonun 
sırlarının perdelerini aralıyor… İnsanlığa ışık 
tutuyor… ‘Işığın,’ bazen şiddetini arttırıp, 
bazense kendisini geriye çekmesinden 
bahsediyor… Çok geniş kapsamlı alınarak 
kozmik fenomenlere uygulanabilecek bu bilgi, 
hayatlarımızın detaylarında da kendini 
göstermektedir… Bizler, hayatımızda zaman 
zaman ışığın yani değişimlerin, dönüşümlerin 
arttığı dönemleri yaşarız… Zaman zaman ise, 
ışık kendisini geri çeker ve beraberinde bazı 
şeyleri de geriye doğru çeker… 

Devamında şöyle söylüyor: 

“Bu çekiliş, yok oluş, kayboluş değildir...” 
“Sadece, değişimin ve dönüşümün kendisini 
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açıklayabilmesi için gerekli olandır...” 
“Tıpkı med-cezir gibi bir ritmi vardır...” 

“Ritim olan yerde bereket olur...” 
“Bereket, her zerrede saklanmış olandır...” 

“Her zerrede saklanmış olanın yeşermesidir 
bereket...” 

Burada Sevgili Quan-Yin; muhteşem bir 
sırrı gözler önüne seriyor… Işığın geri 
çekilmesinin, asla bir yok oluş veya kayboluş 
olmadığını, sadece değişim ve dönüşümün 
kendisini açıklayabilmesi için gerekli 
olduğunu söylüyor… Burada hayatımızın, 
yaşadığımız deneyimlerin hangi mekanizmaya 
tabi olduğunu görüyoruz… Işığın şiddetinin 
artması ile yaşadığımız değişim ve dönüşümün 
‘kendisini açıklayabilmesi’ için ışığın geri 
çekilmesine ihtiyaç vardır… Burada Quan-Yin’in 
ifadesi dikkate değerdir; ‘değişimin ve 
dönüşümün kendisini açıklayabilmesi’ ifadesini 
kullanması, kapsamında bulunduğumuz Şefkat’e, 
Merhamet’e işaret etmektedir… 

Bizlere, ışığın zaman zaman geri 
çekilmesinin, bir mekanizmanın sonucu 
olduğunu, bu mekanizmanın ise yalnızca ışığın 
şiddetini arttırdığı zamanlardaki o dönüşümü, 
gelişimi görebilmemiz için devreye girdiğini 
anlatıyor… Tıpkı med-cezir gibi olan bu ritmin, 
bereketin kendisi olduğunu anlatıyor... Bereketin 
ise, her zerrede saklanmış olduğunu, dolayısıyla 
kuru, verimsiz, işe yaramaz hiçbir şeyin, hiçbir 
zerrenin olamayacağını işaret ediyor… 

Bu bilgi, tüm varlık ve yokluk 
kavramlarımızı alt üst ederek, bize hakiki 
Bereket’in mekanizmasını anlatmaktadır… 

Yukarıda, Sutra’dan alıntı yapılan bölümde 
anlatılan ‘duyma mekanizması’ tamamıyla 
bununla alakalıdır… Sesler gider ve gelir, tıpkı 
med-cezir gibi… Var olan, ses varken de, yokken 
de mevcut olan ‘duyma yetimizdir… Eğer seslerin 
zaman zaman yükselmesinin zaman zaman ise, 
alçalıp hatta susmasının bir ritim olduğunu ve 
bunun da bereketin kendisi olduğunu 
anlayabilirsek, illüzyonun dışına çıkmış oluruz… 
Ses, hayatımızdaki seslerin toplamıdır… 

Hayatlarımıza akan her tesiri, başımızdan 
geçen her türlü olayı bir ses olarak alabiliriz… 
Hakikatin, seslerin kendisi olmadığını, bizzat o 
sesleri duyan ve zaman zaman da sessizliği 
dinleyen ‘kulaklarımız’, ‘duyma yetimiz’ olduğunu, 
burada duyma yetimizin de tamamıyla ilahi 
yasaları hissedebilen, bilebilen donanımızı temsil 
ettiğini bilmeliyiz… 

Işığın zaman zaman şiddetini arttırıp, 
zaman zamansa kendisini geri çekmesi ilahi 
yasalar kapsamındadır… Ancak illüzyondan 
kurtulabilirsek, onun med-cezir gibi bir ritmi 
olduğunu ve bunun ise, ‘bir varlık, bir yokluk’ 
olmadığını, Bereket’in kendisi olduğunu 
anlamaya başlayabiliriz… 

Hayatlarımızı hakiki Bereket’e açmak 
niyetiyle… 

Tanrı’nın Öz Bilgisi, Şefkati ve Merhameti olan 
Quan-Yin sizinle olsun… 

Yalnızca Şefkat’le ve Sevgi ile yaşamanın ne 
demek olduğunu bizlere anlatan Sevgili Quan-

Yin’in ışığı ile her an yıkanmak dileğiyle… 
(Devam edecek…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IŞIĞIMIZ BİLGİ - YOLUMUZ SEVGİ - HEDEFİMİZ VAZİFE 
 

Cevizli Mah. Bağdat Caddesi No: 519 Bağdat Plaza 233 Kat: 7 Daire: 10 Maltepe / İstanbul 

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999
 

 

 

Tel: 0216 – 383 06 07 / Faks: 0216 – 441 43 99 / E-mail: info@mbavakfi.org.tr / Web: www.mbavakfi.org.tr 

14 

 BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
 

 REİKİ I. DERECE İNİSİYASYONU 

Bu ay bir arkadaşımız daha Reiki 
I.derece inisiyasyonuna katılarak, binlerce kişilik 
büyük Reiki ailemizin bir parçası oldu… 

 REİKİ II. DERECE İNİSİYASYONU 

Bu ay iki arkadaşımız da, Reiki II.derece 
inisiyasyonuna katıldılar… 

 

Reiki’nin Beş Prensibi: 

 

BUGÜN; BANA VERİLEN BÜTÜN NİMETLER 
İÇİN ŞÜKREDİYORUM… 

 
BUGÜN; HİÇBİR ŞEY İÇİN ENDİŞE 

ETMİYORUM… 
 

BUGÜN; HİÇBİR ŞEYE KIZMIYORUM… 
 

BUGÜN; DÜRÜSTÜM… 
 

BUGÜN; BÜTÜN VARLIKLARA KARŞI NAZİK 
VE SAYGILIYIM… 

 

KUAN YİN HAFTASI 

6-11 Ağustos 

 

 

Bu yıl Reiki Huzur Vadimizde ilk kez bir 
‘Quan-Yin’ haftası gerçekleştirdik… Her anını 
Sevgili Quan-Yin’in zarafeti, sevgisi, şefkati ve 
merhameti ile geçirme niyeti ile yaşayan bizler, 
bu Quan-Yin haftası boyunca vaktimizi 
tamamıyla O’nun bizlere sunduğu bilgileri 
anlamaya ayırdık… 

Gündemimizde olan, ‘Mutlak İyilik’ ve 
‘Barışık Zaman’ kavramlarıydı… 

“Hedefiniz, Barışık Zaman’dır”… 

“Barışık Zaman’ı hedeflemediğiniz takdirde, 
yaylarınıza oklarınızı yerleştirmediğiniz ve 

Barışık Zaman’ın içindeki gizli hedefi, iyiliği 
göremediğiniz takdirde, başka okların 

hedefleri olarak, Savaşan Zaman’ın yemi 
olmaya hazır olabilirsiniz…” 

(QY Celse 230) 

Bu bilgi ile temas etmek, bizlerin ‘iyilik’ 
kavramı üzerinde çok daha derinden 
düşünmemizi sağladı… Mutlak iyilik, yalnızca 
pasif bir şekilde ‘Her şey iyi’ diyerek her şeye 
olumlu yönünden bakmaya çalışmak değildi… 

Quan-Yin; bir yay ve oktan, bu ‘iyiliği’ 
hedef almaktan bahsediyordu… ‘Yaylarımızı 
oklarımıza yerleştirmek’ ve ‘Barışık Zaman’ın 
içindeki gizli hedefi, iyiliği görmek’ gereği var... 
İradi bir şekilde Barış’a yönelerek, bu iradi 
enerjiyi savaşmak için değil, Mutlak İyilik gibi 
devasa bir yasayı görmek için kullanmak var… 
Burada, Sevgili Quan-Yin; bu iyiliğin gizli bir 
hedef olduğunu söylüyor… Burada bahsedilen 
Mutlak İyilik, bizlerin sıradan algılarımızla 
bildiğimiz ve kavradığımız iyilik değildir… Gizli 
olan, iradi hedef alışımızı gerektiren, daha 
önceden bilmediğimiz, tanışık olmadığımız bir 
İyilik’tir… 

“Barışık Zaman, her an yaşanılabilir ve her 
anın içindeki iyilik algılanabilir…” 
“Her anın içindeki iyilik, ışıktır…” 

(QY Celse 230) 

Burada bizler, ‘her an dinamik’ olmaya 
her anın Barışık Zaman’ın kapsamında 
olduğunu görmeye, her anın içindeki Işığı 
görmeye çağrılmaktayız… 
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“Her An, değerini korumaktadır...” 
“Sır, An’ın değerindedir...” 

“An, şeffaftır...” 
“Nerededir, nasıldır, bilinmez…” 

“Dokunulamaz, sadece hissedilir...” 
“Kaçırmak çok kolaydır…” 

“Yakalamak, imkânsız denecek kadar 
zordur…” 

Mutlak İyiliğin ve Barışık Zaman’ın hâkim 
olduğu Dünya’mızda, giderek belirginleşen bu 
yeni Yasa’ları özümsemek bizlerin nasibi 
olsun… 

Şefkati, Merhameti ve Sevgisi ile Dünya 
insanlığının üzerine açılan bir Şemsiye gibi olan 
Sevgili Quan-Yin’in enerjisi bizleri donatmaya ve 
her daim bir ileri taşımaya devam etmektedir… 

Beşer programının çok ötesinde olan bu 
Yeni Çağ bilgileri, bizleri hiç bilmediğimiz bir 
Bilgi’ye, Bilgeliğe ve Huzur’a güvenle 
taşımaktadır… 

Quan-Yin; haftası boyunca bu 
Şemsiye’nin altında olmanın güvenini ve 
huzurunu deneyimledik… 

Sabah, öğlen ve akşam olmak üzere 
devamlı olarak Kalp Çakra’mız üzerinde, Sevgi 
kapasitemizi genişletebilmek üzerine çalışmalar 
yaptık… 

Her şeyin birbirimizi daha çok sevmekten 
geçtiğini, Yeni Dünya’nın ancak Sevgi ile 
kurulduğunu ve yaşandığını, bir kez daha 

bambaşka açılardan görmüş olmanın sevinci 
ile… 

Quan-Yin’in Sevgisi üzerimizden eksin 
olmasın… 

 

KUAN YİN MAGNIFIED HEALING 
UYUMLAMASI 

Quan-Yin haftası boyunca üç dostumuz 
daha Magnified Healing uyumlaması alarak 
Quan-Yin’in ‘Barış Ordusuna’ katılmış oldular... 

 

 MUCİZE TAŞ ARAGONİT KURSU 

Bu ay 21 arkadaşımız Aragonit’e 
uyumlanarak bu mucize taşı boyunlarında 
taşımaya başladılar… 

 

Kurslar ile ilgili program tarihlerini telefon 
yolu ile vakfımızdan öğrenebilirsiniz. 

Detaylı bilgi için: www.aragonitmucizesi.com 

 

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

http://www.aragonitmucizesi.com/
http://www.mbavakfi.org.tr/

