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

ZAMAN RÖLATİVİTESİ / Devam 
“Enoch’ un kitabı” nın İslav diliyle 

yazılmış versiyonunda, tüm beşeriyetin yani 
bizim görüş şeklimize göre, zaman içerisinde 
birbirini art arda izleyerek var olan tüm kişilerin, 
hali hazırda yaratılmış oldukları 
söylenmektedir… 

“Her ruh, Dünya’nın kuruluşundan sonsuz 
öncede ebedi olarak yaratılmıştır…” 

Ruhlar, “Zaman-âlemi” ne, başlangıçtan 
sona kadar ekilirler… Çünkü denilmektedir ki; 
İlahi Zihin, “her şey, birdendir, birliktedir…” 
Ardışıklık söz konusu değildir… Bu bakış 
açısından baktığımızda, Dünya’nın, “başlangıç” 
tan “son” a kadar, kendisine ait bütün zaman 
uzunluğunun içinde bulunduğu bir görüntüyle 
karşılaşırız… Her bir nokta, üzerinde mevcut 
olduğu anlamına gelir… Bu durumda, “çağ” bir 
canlıdır… 

Enoch, bir vizyonunda “başlangıçtan 
sonuna kadar her şeyi” görür… Ayrıca, zamanın 
(bizim deneyimlediğimiz şekliyle) “artık 
bulunmadığı” yeri görür… Orada “zamanlar 
ortadan kaybolur…” Ve “yıl, ay ya da gün, saat 
yoktur, ne de hesap edilecektir…” Geçen 
zamana ait olan ve belki de sadece şimdiki ana 
dayalı var oluş yanılgısından doğan tüm bu 
duygular kaybolur… Endişe, üzüntü ya da şiddet 
diye bir şey yoktur… Zamanla ilgili bu 
olağanüstü fikri kavramak son derece zordur… 
Zamanın bir başka bölümünü, zamanın tüm 
bölümlerini kapsayan bir varoluşu tahayyül 
edemeyiz… Bizim için yüzlerce yıl geçmişte yer 
alan bir şeyin başka varlıklar için yüzlerce yıl 
gelecekte yer alabileceğine inanmak imkânsız 
gibi görünmektedir… 

Böyle bir görüş, bizim “olmuş” ve “olacak” 
larımızın rölatif oldukları anlamına gelir… Mutlak 
bir geçmiş ve gelecek yoktur… “Tanrı için 

zaman yoktur… O’ nun için her şey ahenktar bir 
bütündür… (Meykanda, XIII. Yüzyıl) Her şey 
“şimdiki zamandır…” Bu engin “şimdiki zaman” 
da yaşamaktayız… Gerçekte, üç boyutlu 
Dünya’da değil de, “yaşayan” tarihin bir 
bölümünde yaşamaktayız… Upanişadlar’ın 
birinde, Brahma, “günler, aylar, mevsimler, yıllar 
ve çağlar ve tüm yaratıkları yöneten, yıkılmaz 
zaman çarkı” ile çevrelenmiş bir halde tasvir 
edilir… 

Sebastian Franck (XVI. Yüzyıl /, tüm 
varlıkların gerçek yaradılışının “zaman-dışı” 
olduğunu söyler… Tanrı, zaman-dışı (yani 
zamanın dışında) olduğuna göre, her şeyi 
zaman-dışı bir biçimde yaratır… “O, tüm 
yaşamımızı, şimdiki zaman gibi inceler…”. 
Sebastian Franck’ a göre, zaman-dışı düzeni, 
beşeri aklımızla idrak etmemize imkân yoktur… 
Ancak, bizlerdeki aklımızın yukarısında yer alan 
ve “gayri-beşeri” adını verdiği bir prensibin 
mevcudiyetinden bahsetmektedir… Bu prensip, 
olağan anlayışımıza tamamen ters düştüğü ve 
zaman-dışı düzeni idrak edebildiği için “gayri-
beşer” dir… Bununla “yüksek bir şuurluluk 
seviyesi” arasında bir bağlantı kurabiliriz… 

Eğer zamanın bir anında durabilseydik, 
her şey olduğu gibi olacaktı… Hiçbir şey hareket 
etmeyecekti… Bu tür anların şuurlu olarak 
deneyimlendiğini görüyoruz… Olağan zaman 
şuurumuz dahi hep aynı mertebede kalmaz… 
Nitekim, “Apokrifal Yeni Ahit” de (The 
Apocryphal New Testement, Çev. M.R. James, 
Oxford University Press, 1926) şimdiki anın 
genişlediği ve ebediyen mevcutmuş gibi 
hissedildiği bir “zaman durması” tarifine 
rastlamaktayız… 

“Şimdi ben, Yusuf, yürüyordum ve 
yürümedim… Ve havaya baktım ve havayı 
gördüğümde hayretler içerisinde kaldım… Ve 
göğün direğine baktım ve durduğunu ve gökteki 
kuşların hareket etmediğini gördüm… Ve yere 
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 baktım ve hazırlanmış bir tabak ve yanında 

işçiler gördüm… Ve elleri tabağın içindeydi… Ve 
yemeğini çiğneyenler çiğnemiyordu… Ve 
yemeği tabaktan alanlar almıyordu… Ve 
ağızlarına götürenler götürmüyordu… Fakat 
hepsinin de yüzü yukarıya doğru dönüktü… 
Güdülmekte olan koyunlar gördüm… Ve 
ilerlemeyip duruyorlardı… Ve çoban, değneğiyle 
koyunlara vurmak için elini kaldırmış ve eli 
yukarıda kalmıştı… Ve ırmağın akışına baktım… 
Ve çocukların suya uzanan ağızlarını gördüm… 
Ve içmiyorlardı… Ve birden her şey yoluna 
devam etti…” 

Bu, “zamansız-süre” dir… Burada, beşeri 
anlarımızdan birini bir sonraki an izlemez… Şuur 
bir andan ötekine adımını atmayıp, Ebedi 
Zaman’ ın bir parçasında durur… 

Bizim beşeri anımız, belirli bir “Zaman 
ölçüsü”dür… Dolayısıyla, bizimkinden daha 
değişik bir ölçü de söz konusu olabilir… 
Dünya’nın tüm tarihi belirli bir varlığa “bir an” gibi 
gelebilir… Kutsal metinler der ki; Tanrı için, bin 
yıl, bir gün gibidir… Bizim geçen bir ardışıklık 
içinde gördüğümüz her şey, bir başka varlık için 
bizim gördüğümüzden çok daha farklı bir 
değişimi içeren bir sürekliliği oluşturabilir… Her 
bir şeyin Zaman içindeki uzantısının ne yaptığını 
göremiyoruz… Bir yaşam, bir çağ, şimdiki 
anların art arda gelişi içinde değil de, bir bütün 
olarak değişime uğruyor olabilir… 

Meister Eckhart şöyle der: “Eğer bir 
kimse, son altı bin yılın ve Dünya sona erene 
kadarki geleceğin zamanını ve tüm olaylarını 
toplayacak bilgiye ve güce sahip olsaydı, bütün 
bunların “tek bir şimdiki an” halinde toplanması 
zaman bütünlüğü” nü verecekti…” 

Bir yüzyılın tüm tarihi, bir başka tür şuur 
için bir an ya da bir gün olabilir… 

Bunun ne anlama geldiğini bir 
düşünelim… Zamanın, saat ile bağıntılı bir şey 
olduğu fikrinden tamamıyla uzaklaşmamız 
gerekecektir… Her şeyi, bize, gördüğümüz 
şekliyle gösteren, nesilden nesile miras olarak 
geçen o kesin zaman ölçüsüdür… En küçük 
zaman ölçüsünden ötürü, Dünya’yı belirli bir 
şekilde görürüz… 

Du Prel, “Mistisizmin Felsefe”sinde 
(Philosophy of Mysticism, 1889) şunları 
yazmaktadır: 

“Eğer zaman ve algılama ölçüleri 
bizimkilere uymayıp daha kısa ya da daha uzun 
olan varlıklar bulunsaydı, Dünya onlara bize 
göründüğünden çok daha değişik gelecekti… Bu 
sorunu etüt eden E. Von Baer göstermiştir ki; 
zaman ve algılama ölçümüz değişseydi, 
fenomenler dünyası güçlü bir dönüşüme 
uğrardı…” 

“Doğuştan gelen zaman mirasımız daha 
değişik olsaydı, Dünya’nın biçimi de ister 
istemez değişecekti… Bin yıl bize bir gün gibi 
gelseydi, Dünya’nın yüzeyi, sürekli bir dalgasal 
hareket içindeymiş gibi görünebilirdi… 

Ünlü okült araştırıcı P.D.Ouspensky 
(1878-1947), “yüksek boyutlar” ilgili yazılarında 
ve özellikle, “Evrenin yeni bir Modeli” (A New 
Model of The Univers, New York, Vintage 
Books, 1971) adlı kitabının 10. bölümünde, 
defaatle, basit, tek düze bir Dünya görmediğimiz 
hususunu vurgulamaktadır… Ouspensky’e göre, 
bazı durumlarda, objelerin “zaman-uzunlukları” 
nı görmekteyiz… Örneğin, ‘şimdiki an’ımız 
elektronların zaman-uzunluklarını (yaşam 
sürelerini) kapsadığı için, maddeyi “mücessem” 
halde görürüz… Maddeyi oluşturan partiküller 
şuurumuza “ancak kendi zaman-boyutları 
vasıtasıyla” ulaşırlar… “Diğer bir deyişle, 
bilincimize, ancak hareketleri ve hareketlerinin 
tekrarı sayesinde ulaşırlar…” Elektronların 
sürekli tekrarlanan “yaşamlarını” görürüz… 

Doğa’ nın süreci hızlandırılmış olsa ve 
bizim zaman ölçümüzde de buna tekabül eden 
bir değişim oluşsaydı, bizler, bu durumun farkına 
varmayacak ve yaşamlarımızın bugünkünden 
daha uzun ya da daha kısa bir hale geldiğine 
inanamayacaktık… Fakat doğanın hızlılığı ve 
bizim doğuştan zaman ölçümüz, gerçekte aynı 
şey olmalıdır… Yani doğayı, bize göründüğü 
şekilde gösteren, bizim kendi zaman 
ölçümüzdür… Doğanın, kendisi açısından nasıl 
olduğu ise apayrı bir konudur… Bizim 
deneyimimizde yüzyıllar olan süreçler, doğanın 
yaşamının ancak bazı anlarını oluşturuyor 
olabilir… 

Eflatun, zamana ait her şeye “ebediyetin 
hareket halindeki bir imajı” der… Bizim içinde 
yaşadığımız da, hareket halindeki bu imajdır… 

Eflatun Timaeus’daki yaratılış 
alegorisinde, Evren’ deki hiyerarşik diziliş 
düzenine değinerek, 
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 “Tanrı, sabit olan ebediyetin hareket 

halindeki bir imajını düşündü ve gökleri 
düzenlerken, ebediyetin kendisi, hep 
ardışıklık söz konusu olmama halinde 

kalacak şekilde, ebediyetin, bayılar halinde 
(yani ardışıklık ile) ilerleyecek bir imajını yaptı 

ki; biz buna zaman diyoruz…” der... 
St. Augustine (354-430), Zaman’ın, üçe 

katlanmış bir şimdiki zaman olduğunu 
söylemişti… Deneyimlediğimiz şekliyle şimdiki 
zaman; şimdiki zamanın hatıraları halindeki 
geçmiş zaman; şimdiki zamanın umutları 
halindeki gelecek zaman… 

Kendilerini Dünya planetinin bakıcıları 
olarak kabul eden Hopi Kızılderilileri’ nin dilinde 
sadece şimdiki zaman kullanılır… Geçmiş 
zaman, “tezahür etmiş şimdiki zaman” olarak ve 
gelecek zamanda “tezahür etmekte olan şimdiki 
zaman” olarak belirlenir… Aşağı yukarı İ.Ö. 800 
yıllarına kadar geçmiş ya da gelecek zaman 
şeklinde düşünen pek az kültür vardı… Tüm 
deneyimler şimdiki zamanda sentez edilirdi… 
Görünüşe göre, çağdaş insandan başka hemen 
herkes, zaman-mekân sürekliliğini sezgisel 
olarak anlıyordu… 

Ünlü İngiliz şair, ressam ve mistiği Willam 
Blake (1757-1827), tüm muhtemel beşeri 
durumları, insanın yaratılışının bir parçası olarak 
görüyordu… Beşeri yaşamın her veçhesini, her 
entrika ve dramının, hali hazırda hazırlanmış 
bulunan ve içlerinde bulunmadığımız sürece 
“sadece ihtimaller” olarak kalan, ancak içlerinde 
olduğumuzda da çok güçlü bir şekilde “gerçek” 
olarak beliren desenler, örgüler ya da kendi 
değimiyle “heykeller” halinde görüyordu… 

“Yeryüzünde yapılan her şey Los’ un 
Salonları’ nın parlak heykellerinde görülür… Ve 
her Çağ, Nefret ya da İnatçı Aşk’ tan ötürü 
meydana gelmesi muhtemel olan her acıklı 
öyküyle, kudretini bu Eserler’ den yeniler… Her 
üzüntü, keder burada yontulmuştur… Aileler’ in 
her bağlılığı, evlilikler ve arkadaşlıklar 
buradadır… 70 yıllık yaşamı sırasında İnsan’ a 
olabilecek olan her şey, tüm çeşitli bileşimleri 
halinde, görkemli bir Sanat ile işlenmiştir…” 
(Jerusalem: 1/16) 

Blake, burada, Zaman’ı, “Los” (Sol; 
Güneş) olarak kişileştirmiştir… Bu alıntıdakine 
benzer bir fikre, “Enoch’ un Kitabı” nın İslav 
dilinde yazılmış olan çeşitlemesinde de 
rastlıyoruz… Enoch’ a, başlangıçtan sona kadar, 
zaman içindeki bütün Dünya ve İnsanla ve 
insanların yaşamlarıyla ilgili her şeyin 
gösterildiğinden bahsedilmektedir… (23/2) 

Blake, “geçen zaman” yanılgısına nüfuz 
eder… Geçen zamanın şairi ya da 
pişmanlıkların şarkıcısı değildir… Düşüncesinin 
tümü, “daha yüksek boyuttaki bir âlemin duyumu 
ile yoğrulmuştur… 

“Önümde, hepsi birden mevcut bir halde, 
Geçmiş’i, Şimdiki Zaman’ı ve Geleceği 
görüyorum…” (Jerusalem, 1/15) 
“Altı bin yıllık süre içinde mevcut olmuş olan 

her şey daimdir ve kaybolmamıştır… Ne 
kaybolmuş ne de yok olmuştur… Ve var 

olmuş olan her küçük fiil, kelime, iç ve dilek 
öyle kalır…” 

“Her şey mevcuttur ve ne bir iç çekme, ne bir 
gülümseme, ne bir gözyaşı, ne bir saç, ne de 

bir toz zerresinde hiç biri yok olamaz…” 
Los; “Zaman ile Mekân’ın her ikisi birden 

benim irademe boyun eğerler… Ben, altı bin yıl 
süreyle bir yukarı, bir aşağı dolaşırım… Çünkü 
ne Zaman’ın bir anının kaybolması, ne de 
Mekân’ın bir olayı’nın daimi olması söz konusu 
olmayıp, hepsi kalır… Altı bin yılın her dokusu 
olduğu gibi kalmasına rağmen, yeryüzünde, her 
şey yok olur ve görülmez… Onlar, benden yok 
olmazlar…” (Milton, 1/24). 

 
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; Dünya’nın, ne bir zevk 

hane, ne bir puthane, ne de umursamazlık 
yeri olduğunun; bilincine varmaktır… 
(MYP/C:242) 

*** 
 Kıyam etmek; Dünya’nın, bir yuva 

olduğunun; O’nun toprağına ayaklarını 
basabilenlerin, derin bir sükûnetin içinde, 
derin derin onun bilgisiyle soluklanır 
olduklarının, havasıyla dolar dolar taşar 
olduklarının, suyunun, bir arınma fırsatı 
olduğunun onlar için; ateşiyle, yandıkça 
değişir, yandıkça gelişir olduklarının 
bilincine varmaktır… (MYP/C:242) 

*** 
 Kıyam etmek; Dünya’nın bir devran 

olduğunun; dursa, inemez olduğumuzun; 
dönse, gidemez olduğumuzun; çünkü 
zamanın ne olduğunu bilmez olduğumuzun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:242) 

*** 

 Kıyam etmek; zaman, şahlanan küheylân 
misali yelelerini uçururken, bütün 
şikayetimizin, o tutunamadığımız terki 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:242) 

*** 
 Kıyam etmek; Dünya’nın bir icap 

olduğunun; en ince detaya kadar 
inebilenlerin, hassasça titrer olduklarının, 
çünkü bilirler ki, bu titreyişin bile ahengi 
bozabilir olduğunun; işte onların, o deniz 
içinde çatlayan dudaklarla su dilenenleri 
görür olduklarının, o denizde çırpınarak 
boğulanların haykırışlarını da duyar 
olduklarının bilincine varmaktır… 
(MYP/C:242) 

*** 
 
 
 
 

 
---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (40)--------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Şu devre sonunda, neredeyse, negatif hasat 

vuku bulacak… 
Onun için pozitif hasatın yani pozitif 

varlıkların hâkimiyetinin tesisi prosesi… Sanki 
negatif varlıkların, hâkimiyeti kurma gibi bir 
tehlike söz konusu… Şu devre sonu itibarıyla 
çok doğru... Ama bunlara karşı tedbir almak bir 
an önce nasıl olacak..? Pozitif nitelikte kendini 
hissedenlerin, bir an önce, burada bahsedildiği 
gibi, kendisini maddi âlemin kaba seviyeli 
vibrasyonel etkilerinden kurtararak, süratle, 
negatifin, pozitiviteyi açığa çıkarmasına destek 
olması gereği vardır... Bu manada çok 
doğrudur... 

Şimdi siz, negatifin, pozitifin, yüksek bir 
pencereden baktığınız zaman olmadığını 
göreceksiniz dediğimde, yansız zihinle ve o 
yüksek âlemlerin gözlüğü ile bakabildiğinizde 
bunu göreceksiniz demektir… Tabii böyle bir 
objektif gözlük takarak bunu görmek mümkün 
olmadığı için, her şey negatif ve pozitif gibi 

karşımıza çıkıyor... Zaten Dünya okulunun 
prosesi bu... Bize düaliteyi sunuyor... Düalitede 
iki uç vardır... Bu ucun arasındaki ara kesitler de 
olmasına rağmen biz bu iki ucu algılarız, kaba 
bir algılama ile bunun biri benim varlığım için 
negatif, biri benim varlığım için pozitif… Ama 
benden daha yüksek bir varlık için benden daha 
gelişmiş bir varlık için benim pozitifim, onun 
bakışına göre negatif… 

Hz. Musa döneminden bir örnek 
verelim... “Adam öldürmeyin..!” demiş bir semavi 
aracı... Yani bir peygamber bu, kalkmış adam 
öldürmeyin demiş... Şimdi bunu demesinin 
nedeni, adamı işkence ederek öldürenin yanında 
öldürmek iyi bir şeydir... Adamı işkenceyle 
öldürmenin yanında bir anda öldürmek, acı 
çektirmeden, bir an önce öldürmek, acısız 
öldürmek çok iyi bir şeydir... Hatta idamın geçerli 
olduğu fakat ilkel milletlerde biliyorsunuz en acı 
çektirmeyen yollar aranır... Bu çok takdire şayan 
bir şey olarak da lanse edilir... Efendim siz iple 
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 asıyorsunuz, adamın boynu morarıyor, acıyor, 

cildi acıyor… Elektrikli sandalyede de 
dakikalarca acı çekerek ölenler var… Bu bile 
insan haklarını koruma adına erdemlilik 
faaliyetleri olarak görüldü... 

Adam öldürmenin, hakikaten işkence 
çektirilerek öldürmenin yanında, acısız öldürme 
fikri, öldüren o realiteler için pozitiftir... Adam 
öldürmenin yanında, müebbet hapis cezası, 
pozitiftir... Ama bizim pencereden bakarsan, bir 
insanın kalbini kırmak negatiftir, bir sivrisineği 
öldürmek negatiftir... Şimdi hangisi negatif, 
hangisi pozitif..? Eğer biz bu sonsuz realite, 
anlayışlarını, gelişim farklılıklarını kabul 
etmezsek, mutlaka çelişki denen o kavram 
gündeme gelir... O alanlar, bunu kabul etmişlerin 
alanı olduğu için burada çelişki olmaz… Rabbin 
penceresinden bakabilenlerin, yansız, 
yorumsuz, rölativiteden arınık bakışları vardır... 

Eğer o pencere bütün anlayışları 
kaplıyorsa, o zaman öldüren, işkence etmeme 
fikriyle öldürdü ise çok gelişmiştir... Hatta ben 
hep bir misal veririm, tekrar olacak… Mesela 
dışarıda adam öldüren birisiyle, bizim buradaki 
durumumuzu mukayese edin... O öldürme 
güdüsünde olan, gelişik olmayan bir varlık, 
otomatik bir varlık... Geri realite... O adam günün 
birinde eğer ya ben bu kadar insan öldürüyorum, 
artık hoşuma gitmiyor... Bir bilgiyi aldı diyelim… 
Artık yararla... Topuğundan vur... Ve ben artık 
topuğundan vuran oldum... “Adam öldürmeye 
bin pişman ve bir daha da yapmayacağım...” 
Dediğini kabul edin, siz ise kalp kırmama bilgisi 
ve realitesinde olarak bir gün boş bulunup da 
birinin kalbini kırın... Siz cehennemlik oldunuz, o 
cennetlik... Meseleyi rölatif sahada ele alırsanız, 
konumu, realitesi itibarı ile bulunduğu 
vibrasyonel değer itibarı ile o bir üst titreşime 
çıktı... Yani ne bu..? Gelişti... Ne yaptı..? Bir 
idrakli hareket yaptı... Adam öldürmek iyi bir şey 
değil, yaralıyorum... Ne yaptı o biliyor musun, 
sevap işledi… Siz ise kalp kırmamayı 
deneyimleye deneyimleye günün birinde boş 
bulundunuz kalp kırdınız, cehennemlik 
oldunuz… Cennet-cehennem kavramları ile 
anlatıyorum... Sizin olmamanız gereken oydu, 
onu yaptınız, dolayısı ile Rabbin, Yaradılışın 
ilkelerine aykırı hareket ettiniz, kalp kırdınız… 
Günah işlediniz... O ise kendi realitesinin bir 
üstüne tırmandı, onun yaptığı sizin yaptığınıza 
göre cennetlik, siz cehennemlik… 

Oysaki varlığın esas ihtiyacının bu yönde 
olmadığını, kendisini bir an önce bu tatlı 
rehavet içerisinden kurtararak, gerçek 

gidişinin ne yönde olması gerektiğini idrak 
etmesi gerekmektedir… 

Esas gidiş, peş peşe gerçekleştirilen, oluşan 
ve doğru bilginin aydınlattığı yolda gösterilen 

cehttir… 
Esas gidiş yani beşeri vasıftan, insanlık 

vasfına giden bir esas gidiş var… Bu gidiş, peş 
peşe idraklerin oluşturulduğu yani biz şu 
hareketi her an yapabilme hali içerisinde 
oluyoruz... Müthiş bir şey... Buna tasavvufi 
bilgide, tepesinde ruh var mı diye sorarlar... 
Nasıl bir insan..? Valla çok erdemli bir insan... 
Tepesinde ruh var... Ne demektir biliyor 
musunuz..? Bir ruhun obsesyon olma manası 
değil... Her an ruhi saadetimiz, bu enerji 
sahasından, Yaradan’ın bünyesinden çekip alma 
halinde olmak demektir… Bu medyonomik bir 
haldir... Yaşam içerisindeki her anını bu 
mekanizmayı çalıştırarak yaşıyor... Esas 
mekanizma bu diyor... Muazzam bir şeydir bu... 
Elimizden geldiği kadar... Böylesine müthiş bir 
şeyi becereceğiz diye bir şey yok… Zor bir şey... 
Rahman’ı hemen tependen indirmek demektir…  

Mantal ceht var, niyet var... Ben böyle bir 
gidişi istiyorum... “Yarabbi bana yardım et” 
diyebilirsiniz... Duygularınız aşk ile bunu talep 
ediyor... Böyle bir yaşam olsa... O zaman her 
hareketin yukarıdan aldığınız bilgiyle oluşuyor... 
Ne bereketli bir gidiş... Orada ne sevgisizlik var, 
ne merhametsizlik var, ne hoşgörüsüzlük… 
Yaradan ilkeleri ile yürüyüş bu... 

Bilgi ne kadar yüksek seviyeden olursa 
olsun... Daima varlık tarafından idrake 
muhtaçtır... Varlık eğer bu konuda bir 
cehtsizlik içerisindeyse duymaz bile… 

Yani şu demektir… İdrak edeceğiz, 
edeceğiz de ne olacak..? Sonsuz, sonu yok ki… 
Küçük a’yı büyük A yaptık... Sonra ne olacak..? 
Büyük A, daha büyük A diyeceğiz... Efendim ben 
öyle büyük bilgilerle muhatabım ki, o bilgileri 
alıyor, kullanıyor musun..? Kullanmıyorsan bir 
işe yaramaz... O çok yüksek denen bilginin aynı 
buradaki adam öldürme gibi küçücük ağ gibi 
büyümeye ihtiyacı vardır... Senin bünyene eğer 
o geliyorsa, seninle temas etti ise, senin ona bir 
ceht ile bir üst merhaleyi göstermek, oraya onu 
koymak zorunluluğundasın... Onun için bir bilgi 
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 ile temas etmek veya onu hayatta kullanıp, 

emeğe çevirmiyorsak, onu daha büyük bir idrak 
şeklinde oraya iade etmiyorsak, hiçbir kıymet 
ifade etmez... Sadece entelektüel oluruz... Size 
büyük büyük laflar eden insanlara şöyle bir 
bakınız... Sormayın tabii... Kızar... Acaba bu 
hayatında kullanıyor mu..? Sevgiden söz 
ediyor... Yıllardır, kulağımın dibinde... Ne kadar 
seviyor..? Sabırdan söz ediyor... Ne kadar 
sabırlı..? Merhamet diyor... Ne kadar tatbik 
ediyor... Bütün bunları sorguladığınızda, o 
insanın o bilginin hamalı mı olduğunu, yoksa o 
bilgi ile bir mi olduğunu hemen anlayabilirsiniz... 

Varlığın, kendini sevgi olarak görebilmesi 
meselesi vardır… Varlığın kendini bilgi olarak 
görebilmesi... Yani o bilgiden başka o varlık bir 
şey yapmıyor, yapamıyor, yapması mümkün 
değil... Yani ne gibi..? ‘Ben bu çağda adam 
öldüremem kardeşim...’ Bunun mevzusu bile 
olamaz... ‘Bir gün biri gelse size dese ki çok 
önemli bir şey söyleyeceğim... Sakın adam 
öldürme..!’ Sen ne diyorsun..? Hiçbir güç bana 
adam öldürtemez...’ Zorunlu kalırsak ne 
yaparız..? Bu soruya ne cevap vereceksiniz..? 
Çelişki değil mi bu..? Öldürürüz diyeceğiz… Akıl 
öyle dedirtecek... 

Çünkü öyle bir mekanizmal bilgiye sahip 
olmalıyız ki, bunun çelişki olmadığını anlamak 
için, o da nedir..? Eğer ben öldürmeme bilgisi ile 
varlığımı bir ettim ise, nasıl bire-bir ilişki 
okuyacağım buradan, nasıl bir etmeli..? Onu 
eğer gerçekten idrak etmiş, varlığım ile 
bütünleştirmiş, tek idrak haline getirmiş isem, 
başka bir ihtimali kesinlikle varlığımda 
barındırmıyorsam, asla öldürme prosesi ile karşı 
karşıya bırakılmam... Yani böyle bir fenomen, 
böyle bir deneyim imkanı bana kesinlikle 

getirilmez... Bu da, Rabbin mekanizmal bilgisi 
içerisinde vardır.. Sen eğer onu idrak ettiysen, 
varlığın ile bütünleştirdiysen… İdrak taşı senin 
çekip alacağın bir taş değil, senin mevzunun 
dışında... O ancak, öldüreyim mi, öldürmeyeyim 
mi ya da öldürme ihtimali kadar, öldürmeme 
ihtimali taşımaktır... Bünyesinde yüzdeler 
oranında taşıyan insan için bu deneyim gelir ki, 
öldürmeme ihtimali gelişsin diye... Yani burada 
öldürme negatif ise, öldürmeme pozitif ise ki 
öyledir, varlıkla daha bunlar arasında henüz tam 
bir karar verip belirleyicilik hali oluşturmamış ise, 
buna ‘idrake gidiş hazırlığı’ denir... Daha idrak 
etmemiş... Diyor ki; kardeşim öldürmek benim 
içinde iyi bir şey değil, bunu söylerken idrakli 
söylemiyor, nasıl söylüyor bunu..? Niçin söyler 
bir insan..? Öldürmek iyi bir şey değil demek, 
idrakli değil de, entelektüel bilgi olarak... Ona bu 
sözü söyleten ne olabilir..? Daha henüz fizik 
âlemin koşulları, ceza, hukuk kuralları, bir takım 
toplumsal örf, adet, gelenek, empozisyonları, 
utanç verici folklorik bir takım kabuller onu 
öldürmeden alı koyuyor... Ama idrak değil… Bu 
idrake hazırlık... Bu varlık iyi bir şey yapıyor... 
İdrake yolculuk yapıyor… Önce örf, adet, 
gelenekler onu engelliyor... Bunlar öldürmeye de 
itekliyor... 

Anadolu’da kan bağları gibi… Şimdi bu 
varlık üst faaliyetlerden sonra günün birinde 
‘Hayır, öldürmek iyi bir şey değil’... Ben 
öldürmemeyi idrak olarak aldım ve büyük ağ 
olarak buraya koydum, hiçbir koşulda 
öldüremem’ idrak edindiği anda o epröv, hayatı 
değil, hayatları boyunca uğramaz artık... Siz, 
artık, asla öldürme zorunda 
bırakılmayacaklardansınız… 
(Devam.Edecek) 

 
-------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (46) ------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
İşte bizlerin, sadeleşmeye tabi olarak, 

sadeleşme kapsamında olarak, mutlaka, 
zihinsel, duygusal ve fiziksel yani ağzımızdan 
sözler şeklinde çıkan tüm gevezeliklere engel 
olmamız lazım... Sessiz olanın karşılığı, abartılı 
bir şekilde gevezeliğe uygun olan yani boş 
konuşan yani lüzumsuz ifadelerde bulunan, 
lüzumsuz faaliyette bulunan demektir... Şimdi 
bizler, yarın sabah bir bakın hayatınıza hiç 
ağzınızı açmadığınız, hareket etmediğiniz 

zamanda bile zihnimizle o kadar gevezelik 
yapıyoruz ki... Onu düşünüyoruz, tekrardan 
gündeme getiriyoruz, geçmişten hatıra, 
gelecekten pırıltılı hülya, şimdide hiç yokuz... Ve 
dolayısı ile de mesela geçmişten bir şey 
olduğunda ‘Ya o adam bana öyle bir şey söyledi 
ki, ben ona şunu söyleyebilirdim, söylemedim 
ama ilk fırsatta söyleyeceğim... Sensin ulan 
diyeceğim...’ 
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 Şimdi ağzımız duruyor, eşimiz bakıyor 

sessiz, kımıldamadan oturuyor fakat zihnen dün, 
evvelsi gün birinin ona oluşturduğu bir travmaya 
yeni yeni cevaplar, yeni yeni senaryolar... Sanki 
onu çağırıyor, yediği travma, ne dediyse, 
neresini acıttıysa onun, gururunu mu kırdı, 
kibrini mi kırdı, egosuna mı dokundu, ne 
yaptıysa ona oturmuş cevap yetiştiriyor... Şöyle 
yapsaydım keşke, kafasına değil de gözüne 
vursaydım, vs. gibi... Zihnen vuruyor ama ille 
vurmak fiziken olmaz... Düşüncelerimizden 
sorumluyuz biz, düşünce ile adam öldürülür... 
Adam öldürmek ille dışarıdaki katilin yaptığı gibi 
adamın canını almak değildir, sen zihnen ‘Ya şu 
adamın gırtlağını sıkmak geliyor içimden’ dedin 
mi bitti... 

Bizim realiteler yükseldikçe hassasiyet 
artar, bizim adam öldürmemiz dışarıdaki insanın 
lime lime kesmesi ise, bizim bir kalbi kırmak, bir 
çatık kaşla bakmak, hele hele zihnimizden biri 
hakkında kötü düşünmek bizim cinayetimiz... O 
da bizim adam öldürmemizdir, realitemize göre 
bizim cinayetimiz o... Dolayısı ile ben eğer 
sessiz sakin oturuyormuş gibi bir görüntü 
altında, zihnen ona bunu yetiştirirsem, dediğimiz 
anda, biz zihni gevezelik yapıyoruz... Böyle bir 
zihni gevezeliği duygu seviyesinde de ele 
aldığınızda, bir kızgınlık, bir sevinç, bir hüzün, 
yaşayan bir insan gene duygusal gevezelik... 
Hele bunu fiziğe döktü mü zaten dır dır konuşur 
ve dolayısıyla da gevezelik… Yani sessiz 
olmama hali, zihni olarak, duygusal olarak ve 
fiziki olarak daima kontrol altında tutulmalıdır... 

Efendim ben az konuşan, az yiyen, az 
uyuyan oldum ben acaba erdim mi, bilge mi 
oldum..? Senin az konuşman, acaba 
korktuğundan mı susuyorsun, yoksa enerjin yok 
da mı susuyorsun, sen zihnindeki gevezeliğe 
bak... Eğer zihnen konuşuyorsan, duygusal 
olarak böyle kızgınlık ve sevgi ile sevgisizlik 
arasında duyguların gidip geliyorsa, sen hiçte 
sakin, hiçte sessiz değilsin... 

Onun için bizim varlığımızı uçabilen 
vasfa getirmemiz için yani titreşimini yükselten, 
sevgisini koşulsuz yapan, merhametini koşulsuz 
yapan, hoşgörüsünü koşulsuz yapan bir ruhi 
melekeler varlığı haline getirebilmek için mutlaka 
bunlara özen göstermemiz lazım... 

“Sessiz ve sakin bir durum, gelecek olanın 
tabanını oluşturmaya namzet olabilmesi 

bakımından gayet önemli bir meseledir...” 
Tebligat ifadesi hem de 1994 yılında 

gelmiş... Sekiz yıl önce hala bu anlatılanları 
uygulayamamışız, hala becerememişiz... Yani 
bilgiyi becerebilmek çok önemli bir husustur... 
Çok çok bilgi sahibi olmak dünyasal bilgi 
açısından iyi bir şeydir, entelektüel eder bizi... 
Ve Dünya koşullarında yaşamımızı 
kolaylaştırır... Ama Dünya dışı bir bilgi yani sizin 
Dünya öncesi ve sonrası o sonsuz 
yolculuğunuzda hizmet eden bir bilgiye sahip 
olmak için mutlaka çoğuna değil, azına fakat 
sindirilmiş olanına yani varlığımız ile bilgiyi bir 
etmiş olmamıza ihtiyaç vardır... Bir tek kelime 
bilelim fakat tam idrak etmiş olalım… Çok şey 
söylemiş olmak ama idrak etmemiş olmak 
hamallıktır... 

Maalesef, spiritüel ekol yıllardır insanlara 
sadece alışılmışın dışında merak uyandırıcı 
bilgileri vermekle vazife yaptığını zannetmiştir... 
Ve bu konuda herkesin bildiğinin dışında bir 
şeyler bilmenin kabuğunu da insanlara 
yüklemiştir... Ve spiritüel ekol insanların bu 
sahte kişiliklerine, esaretlerine bir esaret daha 
eklemiştir... ‘Ben bilmem nereye devam 
ediyorum, orada çok derin çalışmalar 
yapıyorum, sen anlamazsın’ nasıl anlamaz 
nereden biliyorsun, bir anlat bakalım... Böylesine 
kendinin çok bildiğini, başkalarının anlamasının 
mümkün olmayan şeylerle muhatap olduğunu 
zannedenler kadar zaaf içerisinde varlıklar 
yoktur... 

Sevgi hakkında, merhamet hakkında, 
hoşgörü hakkında, tabii bunların hepsini 
kapsayan Yaradan hakkında ne kadar çok şey 
biri söylüyorsa, biliniz ki, o en az bilendir... 
Çünkü Yaradan hakkında anlayışı gelişmiş, 
genişlemiş, yaygınlaşmış bir insanın O’nun 
hakkında çok cümle kurması mümkün değildir... 
Ona sorarsın bana Yaradan’ı anlat, böyle bakar, 
neyi anlatayım, nasıl söze kelama getireyim 
ben..? Sen bana öyle bir şeyi söze getir diyorsun 
ki, ne diyeyim o çok büyüktür mü diyeyim, o çok 
yücedir mi diyeyim, ne diyeyim..? Nedir, yücelik 
anlayışımız ne..? O çok adaletlidir… Adalet 
anlayışımız ne..? O her şeye kadirdir... Peki her 
şey nedir senin için, her şey neyi kapsıyor..? 
Ben işte gördüğüm, buralarda işte bütün 
alemlere, alemden ne anlıyorsunuz..? 
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 Sonsuzluktan ne anlıyorsun..? Onun için bu 

sadece hissedilir, hakikati hisseden de onu çok 
fazla cümleye dökemez... 

Zaten sessiz ve sakin olmak bu 
hissedişleri almak adına çok önemli bir zemindir 
diyor... Yani Yaradan hakkında, yaradılış 
hakkında, varlık hakkında yani kozmogoni 
hakkında, ontoloji bilimi hakkında bir şeyler 
bilmek ama bilmek, söze dökülen bilgi değil, 
hissetmek ve idrak etmek, anlamak, anlayışta 
olmak, bir anlayışa sahip olmak için mutlaka 
sessiz ve sakin bir durum gerekir… Bu da, 
gelecek olanın tabanını oluşturmaya namzet 
olabilmesi bakımından gayet önemli bir 
meseledir diyor... 

Demek ki; bizim sessizlik, zihnen 
sessizlik, duygusal sessizlik ve fiziki sessizlik 
tabii ki onun fiziğe dönüş hali de sakin, dingin, 
başı önünde, telaşsız fakat attığı adımların hangi 
sonuca götürdüğünü bilen, şuurlu, idrakli, her 
yaptığı eylemin sebep olarak hangi sonucu 
doğuracağını daha eylemi yapmadan bilebilen... 
Hatta hatta daha da ileri oluşturacağı sebebin 
yani eylemin, hareketin birkaç sonuç ilerisini 
görebilen, Hızır misali... 

Öyle bir sebep oluşturuyorsunuz ki; onun 
oluşturacağı sonuç, hayırlı mı, değil mi 
biliyorsunuz... O sonucun sebep olarak hangi 
sonucu hazırlayacağını, hayırlı mı, değil mi, onu 
da biliyorsunuz... Müthiş bir şey... Böyle bir 
gelişim bizim için mümkün olabilen bir 
gelişimdir... Zaten bu bilgilere aday olan 
varlıklar, ödül ve ceza prosesinde değil, müjde 
prosesindedir... Ben bu çalışma ile nereye 
varabilirim..? İşte böyle bir hale varabiliriz... Bir 
adım atıyorum, o adımın üç sonrasını 
görebiliyorum... O zaman yanlış adım atılabilir 
mi..? Yani el yordamı ile gitmek başka, bilerek 
gitmek bunun adı, görerek gitmek... Bakıyor ama 
görüyor... 

Şimdi bunu becerebilmek, bu yetiye, 
etkinliğe sahip olabilmek için tabii ki, bilgi 
çalışması... Nasıl bilgi ama Dünya dışı bize 
lazım olabilecek bir bilgi... Hem Dünya’da, hem 
Dünya ötesinde her yerde geçerli olan bir bilgi... 
Dünya bilgisi, Dünya’da kalır... Sodyum klorürün 

istediğiniz kadar kimyasını inceleyin, ölüm 
ötesinde sizin sodyum klorürün bilgisine hiç 
ihtiyacınız yoktur... Hele yer çekimi, hiç... Dünya 
ötesi yani asıl âlemimize geçiş yaptığımız, o 
ölüm dediğimiz, aslında tamamen bir geçiş olan, 
bir şuurdan, bir şuura geçiş gibi düşünün... Ha 
Dünya’da yaşarken şuurunuza atılım 
yapmışsınız, ha ölüm diye bir geçiş ile 
yapmışsınız fark etmez... Orada ne lazım..? 
İçsel varlığımı yükseltmenin yolları nedir, bunları 
orada kullanacağız... 

Elastikiyet ve uyum, merhamet, sevgi, 
yardımlaşma ve dayanışma yasası, hep lazım 
bize orada... Eğer orada onları kullanabilecek 
kadar burada edinirsek, orada çok büyük 
kolaylıklar bizi bekliyor...  

Varlık nereye kayboluyor..? Şöyle 
kaybolmak, keşke kaybolabilse ama nasıl..? O 
sonsuza yayılarak, o sonsuz içerisinde bütün 
bireyselliğini o sonsuza dağıtarak kaybolabilse... 
Buna kaybolmak değil, varlığını yeniden var 
etmek denir... Bizim anlayışımızda kaybolmaktır 
o... Şu anda ben bireysel olarak, işte Nurettin 
Ersoy olarak bir titre sahip, çoluk çocuk sahibi 
olarak bir titre sahip, tarife göre ben varlığımı 
böyle zannediyorum... Bütün bunlardan ari olup 
da bize göre yok olmak esas varlığı var 
etmektir... Çünkü buradaki benim varlığımı tarif 
etmez... Bu hususiyetlerimin hepsi, benim asıl 
varlığımı yok edendir... İşte, şöyle bir titri var, 
tahsili şöyle, yaşı böyle, çoluk çocuk sahibi, 
babadır, annedir, kocadır derken benim varlığım 
onlarla şöyle sıkışmış... Şimdi benim bir gün 
babalık kimliğim öne çıkıyor, bir gün kocalık 
kimliğim, bir gün mimarlık, bir gün vs. böyle asıl 
öz kendini var etmemiş... İşte bunları Dünya 
anlayışında yok edebilsek, siz diyeceksiniz ki; 
Nurettin bey yok oldu... Hayır, onun asıl varlığı 
var olacak, keşke olabilse... Ama asıl varlığın 
yok olması mümkün değil, o vardır, yaratılmıştır, 
vardır, ölümsüzdür... Varlık dediğiniz anda ki, 
bizim asıl enerjitik varlığımız odur… O’nun, ne 
yok olma, ne zarar görme,  ne bir şeyden 
etkilenme, ne kaybolma ihtimali vardır… O’na, 
hiçbir şey olmaz... O, Tanrısal’dır... O’ 
Tanrı’dandır… O Tanrı’nın Işığını taşıyandır… 
 (Devam edecek) 
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 --------------------------------- SEVGİLİ QUAN-YİN DİYOR Kİ; --------------------------------

QY: 263 

Ey Âlemlerin İçinden; Âlemlerin 
Üzerine; Rahmetlerle Yağan 

Rabbim!.. 
Sana hamdolsun... 

Senin izninle; bir araya geldik ve 
huzurundayız... 

Ve bütün kapılarımızı Sevgili Quan-
Yin’in ışığına açıyoruz... 

Bedenimizin etrafını saran aura 
katmanlarımızın, bedenimize 

yaklaşarak kalbimizin birinci odasına 
girmeye başladığımızı hissediyoruz... 
Ve kalbimizin birinci odasında dans 

ediyoruz... 
Sevgili Quan-Yin;  

“Kalbinizin birinci odasındaki 
dansınız, (Yaşam içerisindeki tüm 

ilişkilerimiz…) kesişmeler ve 
karşılaşmalarla doludur...” diyor... 

“Ve dansınızı, kademe kademe 
yükselen ve alçalan platformlar 
üzerinde gerçekleştirirken daha 
maharetli olmalısınız...” diyor... 
“Düzmüş gibi algıladığınız dans 
alanınız, kademelerle doludur...” 

“Ve geniş bir sahaymış gibi 
algıladığınız dans alanınız, zaman 
zaman, sizin farkında olmadığınız 

paravanlarla, kapanır, açılır...” 
“Bu açılışlar ve kapanışlar 

esnasında ritim bozuklukları 
yaşarsınız...” 

“Çünkü dar yerde yaptığınız 
dansınızla, geniş alanlarda 

yapabileceğiniz dansınız arasında 
farklılıklar olacaktır...” 

“Bu farklılıkların farkındalığını 
oluşturabilmek için, çok daha atik 

ve uyanık olmalısınız...” 
 
 
 
 

Sevgili Quan-Yin; 
“Kalbinizin birinci odasında yeterli 

şuuru oluşturabilmeniz için, 
kalbinizin ikinci odasındaki İlahî 

Alevler’le karşılaşmanızı çok daha 
derinden yapmanız gerekir...” 

diyor... 
“İlahî Sevgi, İlahî Bilgelik ve İlahî 

Güç Alevleri nasıl birbirine 
sarılarak yükseliyorsa, sizin de 
yetenekleriniz böylesine ortaya 

çıkıp birbirine sarılarak ifade 
bulmalıdır...” diyor... 

“Yaşamlarınızın ifadesiz ve sığ 
görüntüsü, sizi katılaştırırken, 

çevrenize yansıttığınız enerjileri de 
donuklaştırmaktadır...” 

“Çevrenizle olan bağlarınızın derin 
olabilmesi için, çok daha sıcak ve 
akışkan olmanız gerekmektedir...” 

Sevgili Quan-Yin;  
“Alevlerin, varlığınızdan geçişine 

müsaade edin...” 
“Hücreleriniz akıllıdır...” 

Her hücrenin tahmin edemeyeceğiniz 
bir rezerve sahip olduğunu ve bu 
rezervlerin açığa çıkabilmesi için, 

üstünü kaplamış olan oksitlenmenin 
mutlaka arınması gerektiğini 

söylüyor... 
“Hücreleriniz sadece fizik boyutta 
olmayıp, diğer bedenlerinizin de 
kendilerine ait hücreleri vardır...” 
“Ve bu hücrelerde birikmiş olan 

çamursu spiritüel enerjilerin, 
mutlak surette temizlenmesi ve 

arınması gerekmektedir...” 
Ey Âlemlerin İçinden; Âlemlerin 

Üzerine; Rahmetlerle Yağan 
Rabbim!.. 

Sana hamdolsun... 
Senin izninle; Sevgili Quan-Yin, 
bilinçlerimizi yıkadı, kalplerimizi 

yıkadı, bedenlerimizi yıkadı, 
hayatlarımızı yıkadı, şifa oldu, 

koruma oldu, bolluk-bereket oldu... 
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 Tanrı’nın, Öz Bilgisi, Şefkati ve Merhameti 

olan Quan-Yin bizimle 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…) 

 

 

REİKİ 
ı. ve II. Derece İnisiyasyonu… 
Bu ay 1 arkadaşımız Reiki 1.Dereceye 

uyumlandı… 21 gün sonra, arınmasını 
tamamlamış olacak ve Reiki 2.Derece 
inisiyasyonunu ve öğretisini almaya hak 
kazanacaklar… 

2 arkadaşımız da Reiki 2.Derece 
inisiyasyonu alarak on binlerce kişiden oluşan 
Reiki Ailemize katılmış oldular… 

İnisiyasyonları alan tüm kardeşlerimizi 
tebrik ediyor, bu ışıklı yolculuklarında onlarla 
beraber yürümekten mutluluk duyuyoruz… 

Merkez Bilgi Alanı Vakfa, Grand Master 
Öğretmenlik seviyesi de dahil Reiki’nin tüm 
seviyeleri ile ilgili eğitimler vermektedir… 

Seminer tarihleri için: 
http://www.mbavakfi.org.tr/etkinlikler.html 

 
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… 
 
 
 

 
 

 
KWAN YIN MAGNIFIED HEALING® 

İNİSİYASYONU 
KUAN YIN KİMDİR? 
Kuan Yin, kadim Hint’e ait Kutsal 

Sutra’lara göre en yüksek aydınlanmaya ulaşmış 
ancak diğer varlıklara yardım etmek için bundan 
feragat etmiş bir Bodhisatva olarak tanımlanır… 

Budist Gelenekte, Bodhisatvalar 
aydınlanmış varlıklar olarak, Buda bilgeliğine 
erişmiş ancak nihai özgürleşmelerini ertelemiş 
olanlar olarak saygı görürler… Bu nihai 
özgürleşme yerine onlar, insanlığa engin 
merhametin kaynağı olarak hizmet eder ve 
sezgili tüm varlıkları desteklerler… 

BODHİSATTVA TAAHHÜDÜ 
Varlıkların sayısı sonsuzdur, hepsini 

kurtarmaya yemin ederim… 
Hırs, nefret ve cehalet durmadan oluşur, 

hepsini aşmaya yemin ederim… 
Dharma'nın kapıları sayısızdır, hepsinden 

geçmeye yemin ederim… 
Buddha'nın yolunun eşi görülmemiştir, onu 

gerçekleştirmeye yemin ederim… 
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 Geçen ay Kuan Yin inisiyasyonu alan 

arkadaşlarımızdan ikisinin paylaşımları: 
Şima Çakar (11 yaşında): 
Ben Şima Çakar. Kuan Yin'e uyumlanan 

en küçük kişi olduğum için çok mutluyum, bu 
insana inanılmaz bir sevinç ve gurur katıyor. Her 
güne Sevgili Kuan Yin'in enerjisi ile uyanıyorum, 
bu inanılmaz. Her gün Kuan Yin enerjisini 
üstümde taşıyan biri olduğum için çok şanslıyım. 

Keşke herkes böyle bir deneyim 
yaşasa... İnsanlar dünyada ne kadar mutlu ve 
neşeli olurlar. Sevgili Kuan-Yin bizim 
mutluluğumuz için var ve bize yardım etmek için 
ve tavsiyeler vermek için hiçbir zaman 
yanımızdan ayrılmıyor, hep bizimle... 

Herkesle bu deneyimi paylaşmak 
dileğiyle... Sevgili Kuan Yin'in ışığı hep sizinle 
olsun... 

 
Dr. Can Akyıldız: 
Reiki’ye uyumlanmıştım uzunca bir süre 

önce. Enerjinin ne olduğunu yaşamımızdaki 
etkilerini hissetme ve sonuçlarını görme fırsatım 
daha doğrusu şansım olmuştu.  

Ancak yıllar içinde yaşam içindeki günlük 
akışlar ve telaşlar, evrenle olan bağımı kesmiş 
ve bu öğretilerle hiç tanışmamış olduğum 
dönemlere döndürmüştü beni. Hayatım karışık 
bazen amacını yitirmiş, sıradanlaşmış, ne 
olduğunu hep aradığım ancak bir türlü 
bulamadığım bir eksikliği bulmanın peşinde yani 
pek çok insanın olağan zannettiği bir hal 
içindeydi. 

Akıntıyla aynı yönde kürek çekmek ve 
size açılan kapılardan geçmenin doğruluğuna 
hep inanmışımdır. İşte hayatın akışı beni bir 
şekilde Quan-Yin’e getirdi. Tıpkı sizin bunları 
okurken hayat akışınızın sizi getirdiği gibi… 

Sevginin ne olduğunu bildiğimi sanırdım. 
Kalp ile sevmenin Zihin ile sevmekten farkını 
hissettim. Kalbime sarıldım… 

Koşullu sevmenin sevgisizlik olduğunu, 
Koşulsuz sevmenin değerini fark ettim. Sevgiye 
sarıldım… 

 

Sevgiyi sadece aileme, arkadaşlarıma 
göstermenin yetebileceğini sanırken, tüm 
insanları sevebilmenin güzelliğini yaşadım. 
İnsanlara sarıldım… 

Pek çok çözümsüzlük ve karmaşanın 
içinde, karanlıkta yolumu bulmaya çalışırken, 
sevgi ışığının aydınlattığı yolda tüm çözümlerin 
kolaylıkla beni bulduğunu fark ettim. Sezgiye 
sarıldım… 

Aydınlanma ve daha yüksek bir bilinç 
düzeyine kısa zamanda ve hızlı adımlarla 
ulaşabileceğim bir yol olduğunu, bu yolun 
hakikatin yolu olduğunu gördüm. Bilgiye 
sarıldım… 

Şu anda hiçbir şey olduğumu ama bir 
gün her şey olabileceğimi gördüm. Quan Yin'e 
sarıldım… 

Hem de hiç bırakmamacasına, tüm 
kalbimle, tüm sevgimle… 

Tüm insanlığa ve siz okuyana bir ışık ve 
yol olması dileğiyle... 

 

 
MUCİZE TAŞ ARAGONİT® SEMİNERİ 

MUCİZE TAŞ ARAGONİT İLE TANIŞMAK 
iSTER MiSiNiZ?.. 

İnsanlık tarihinin en eski 
yardımcılarından olan mucize Taş Aragonit 
Merkez Bilgi Alanı Vakfı tarafından bir yıldır 
ihtiyacı olanların hizmetine sunulmuştur. Şu 
anda Dünyada sadece vakfımız bünyesinde 
yapılan uyumlamaya katılmış olan 500 kişinin 
boynunda taşıdığı Aragonit her gün hepimizi 
mucizeleri ile şaşırtmaktadır. En basit 
sorunlarımızdan en ağır hastalıklarımıza kadar 
bizlere yardımcı olan Aragonit ile mutlaka 
tanışmalısınız. 

Aragonit taşından, Depresyon, 
Panikatak, Takıntılar, Endişeler, Kemik erimesi 
ve bütün kemik hastalıklarında, Tansiyon, 
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 Burkulma, Uyuşma, Reynaud Hastalığı, Ağrılar, 

Romatizma, Artrit, Göz problemleri, Tümörler 
konusunda yardım alıp sayılamayacak yararlar 
elde edebilirsiniz. 

Bu ay 29 kişi daha Sn.Sevgi Ersoy’dan 
Aragonit inisiyasyonu alarak Aragonit ışık varlığı 
ile tanıştılar. Aragonit Işık varlığının hayatlarını 
aydınlatması dileğiyle… 

Detaylı bilgi için: www.aragonitmucizesi.com 
 

ARAGONİT DENEYİMLERİ PAYLAŞIMI: 
Prof. Cana GÜRMEN: 
Yoğun bakımda, Solunum cihazına bağlı, 

tamamen bitkisel hayat konumunda, Sol ciğer 
amfizemden tamamen bitmiş, sağ ciğerin yarısı 
tümör, (kanser) geri kalan kısmı amfizemden 
bitmiş... 

Eşinin ricası üzerine yoğun bakıma 
Aragonit şifası yapmak üzere girdim... Sağına 
geçerek, göğüs üzerinde şifaya başladım... Taş 
çok şiddetli dönmeye başladı, hemşireler 
merakla etrafımda beni izliyorlardı, birden hiç 
hareket etmeyen hasta sıçradı, herkes hayretler 
içindeydi, hiç istifimi bozmadan devam ettim... 
Birkaç dakika sonra monitörden ikaz sesi 
gelmeye başladı ve hastanın 11 olan tansiyonu 
17 oldu, ancak 5–6 saniye içinde tekrar normale 
döndü... 

Şifanın sonlarına doğru hasta yine 
sıçradı, tam yarım saat sonunda taş durarak 
şifayı bitirdi... 

Diğer tarafına geçerek şifayı Sol ciğerde 
de yapmak istedim fakat taşı nereye tuttuysam 
kesinlikle kıpırdamadı... 

O gece Renato’yu memleketi olan 
İtalya’ya, Milano’nun en iyi hastanesine 
naklettiler... 

22 gün aynı durumda yoğun bakımda 
bitkisel hayatını sürdürdü… Burada, Solunum 
cihazını çıkarıp, hastanın nefes alıp 
alamayacağına bakarak ne yapılacağına karar 
vermek istediler... Ve 25 gün sonra Renato 
uyandı, tümör olan taraf yardımıyla nefes 
almaya başladı... Bir müddet sonra yaşaması 
için tek çarenin tümörü küçülterek o ciğerde boş 
alan açılmasına ve dolayısıyla nefes alabilmesi 

için bir fırsat yakalanabileceğini düşündüler… Ve 
kemoterapi başladı... 

2 seans sonunda tümör küçülmeye 
başladı… Renato şu anda İtalya’da normal bir 
insan gibi yaşıyor... 

Oradakiler ve ailesi bunun gerçek bir 
mucize olduğunu söylüyorlar... 

Tuğba GÜLEN: 
Yaklaşık bir yıldır Aragonit’le beraberim 

ve çok iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Aragonit 
taşımı ilk aldığım dönemde yüksek lisans tezimi 
tamamlamakla meşguldüm. Konsantrasyon 
sorunları yaşıyordum, bir türlü doğru cümleleri 
kuramıyordum ve çok uzun süreler çalışmak 
zorunda olduğum için sürekli yorgunluk 
hissediyordum. Aragonit’e uyumlandıktan sonra, 
çalışmaya başlamadan önce Aragonit ışık 
varlığını davet edip, taşımı alnıma bağlamayı 
denedim ve çok uzun bir süre (6-7 saat) 
konsantrasyonumu kaybetmeden çalışabildiğimi, 
yazarken çok güzel cümleler kurabildiğimi fark 
ettim, bunu gördükten sonra artık tezimi bitirene 
kadar her gün aragonitimi alnıma bağlayarak 
çalıştım. Yorgunluk hissettiğim zamanlarda, 
suya aragonit yapıp bu suyu içerek enerjimi 
yükselttim. Tezimi yazdığım esnada aragonit 
hep yanımdaydı ve en büyük yardımcımdı. 

Daha etkileyici bir deneyimi yaklaşık beş 
ay önce yaşadım. Bir arkadaşımın köpeği çok 
hastaydı, veteriner tüm müdahaleleri yapmıştı 
ancak sabaha çıkamayacağını söylemişti. Ağrı 
çekmemesi için ağrı kesici verildiği halde zavallı 
köpek her nefes alışında acıyla inliyordu, 
muhtemelen artık ağrı kesiciler de fayda 
etmiyordu. Çok üzülüyorduk ama elimizden bir 
şey gelmiyordu. Sonra birden aklıma Aragonit 
taşım geldi. Arkadaşımdan izin aldım. Ona, 
Aragonitin köpeğini iyileştiremeyeceğini ama 
ağrı ve acı çekmeden hayata gözlerini 
yummasını sağlayabileceğini, hatta onun için 
hayırlısıysa hemen ölebileceğini söyledim. 
Köpek o kadar kötü inliyordu ki, arkadaşım bunu 
kabul etti ve tek isteğinin onun acı çekmeden 
ölmesi olduğunu söyledi. Çalışmayı yaparken 
konsantre olup köpekle içimden konuşmaya, 
onu sakinleştirmeye çalıştım. Aragonit taşım 
köpeğin üzerinde dönmeye başladığı saniyede, 
acıyla inleyen köpek sustu ve bana çok anlamlı 
bir şekilde bakmaya başladı. Daha önce dehşet 
dolu olan bakışlarında artık sadece bir hüzün 
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 ama daha fazla minnettarlık vardı. Daha sonra 

aragonitimi köpeğin vücuduna temas edecek 
şekilde yatağına bıraktım. Derin bir uykuya daldı 
ve bir daha bir kere bile inlemedi. Sürekli kontrol 
ettik, sabaha kadar yaşadı, yalnız sabah erken 
saatlerde öldüğünü fark ettik. Veteriner de zaten 
ancak sabaha kadar yaşayabileceğini söylemişti, 
aragonitin ışık varlığı sayesinde köpek rahat bir 
şekilde ölmüş oldu ve hala onun teşekkür eden 
gözlerini unutamıyorum. 

Hayretle aragonitimin mucizelerini 
izlemeye devam ediyorum... 
Detaylı bilgi için: www.aragonitmucizesi.com 

 
Kurslar ile ilgili program tarihlerini telefon 

yolu ile vakfımızdan öğrenebilirsiniz… 
 

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