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

ELASTİKİYET KANUNUNUN EN ÖNEMLİ 
PRENSİBİ: UYUM 

Kendi içimizdeki elastikiyet; kendi 
kendimize ait, kendimizin yarattığı, yukarıdan 
çakılanlarla oluşan elastikiyet… Yukarıdan her 
vurulan darbe, biraz daha içerideki gerilimi 
arttırmaktadır… İçeride oluşan gerilim, dış 
çeperleri zorlamaktadır… Bu darbeleri alıp, 
içerideki gerilimi yani yukarıdan gelen dikey 
gerilimi, aşağıdaki yatay gerilimle kesiştirip, o 
noktadaki gerilimi iyi hesaplayıp, o gerilimi iyi 
benimseyip, o gerilime uyum sağlarsak, işte 
uyum… İşte gerilimlere uyum… 

Elastikiyet kanununun en önemli 
prensibi, uyumdur… Esas olan, gerilimin her 
noktasına uyum sağlayabilmektir… Maksat her 
hücremizdeki gerilimi hissedip, elastikiyeti ona 
göre ayarlamaktır… 

Küçükten, sonsuza kadar her şey bu 
kanunun belirtileri ile doludur… Her kademe bu 
kanundan nasibini almaktadır… Her kademenin 
elastikiyeti, kendi durumuna göredir… Buna 
durum elastikiyeti denir… 

“Üzerinizdeki şimşekleri saymak 
yerine, onların ışıklarından yararlanmaya 
çalışmalısınız…” 

İlla ses duyacağız diye 
uğraşmamalıyız… Işık, bizler için en yeterli yol 
göstericidir… Yolumuzu, bu ışıklar sayesinde 
bulabiliriz… Gürültünün bize hiç faydası yoktur… 
Gürültü yol tayin edemez… Işıksız yol 
bulunamaz… Tek şart ışığa sahip olabilmektir… 

Beşer varlıkları olarak bizler, gerek 
toplum olarak, gerekse bireyler olarak her türlü 
ortama kendini uydurabilen özelliklere 
sahibizdir… Çevre şartları veya içsel şartlarımız 
değişikliğe uğradığında, gerek aklımızı, gerek 
vicdanımızı, gerekse mantığımızı kullanarak 

derhal uyum faaliyetine geçeriz… Tabii ki, bu 
uyum, adaptasyon faaliyeti, varlıktan varlığa 
büyük değişiklikler gösterir… Çünkü bu durum, 
kişinin şuur seviyesine, gelişim (tekâmül) 
düzeyine göre değerler kazanır… 

Elastikiyet ve uyum bir kainatlar yasası 
olması dolayısıyla, fizik planda göstereceğimiz 
her elastikiyet ve uyum, aslında bizi evrene 
uyuma doğru götürmektedir… 

Küçükten sonsuza kadar her şey bu 
yasanın belirtileri ile doludur… Bedenimizdeki 
her organ esnek bir yapıya sahiptir… 
Kemiklerimizin esnekliği azaldıkça, kırılganlığı 
artmaktadır… 

Ayrıca Ruhsal Planların, fizik planlarla 
irtibatlarında da esneklik ve uyum kanunu 
geçerlidir… Tüm dinler, öğretilerini o zamanın ve 
mekânın şartlarına uygun halde vermişlerdir… 

Yine ruhsal planlar, peygamberlerine 
direkt bilgi verme yerine araya Cebrail gibi 
adaptör planlar koymuşlardır… 

Günlük hayatımız içerisinde 
karşılaştığımız, bizlere ters gelen, çıkarlarımıza 
uymayan, rahatımızı kaçıran veya bunların tam 
tersi ani sevinçler gibi algıladığımız her olay, 
bizlerde birer gerilim alanı yaratmaktadır… İşte 
bu tür müspet veya menfi gibi görünen her 
gerilim ortamında göstereceğimiz her sabır, 
esneklik ve uyum, bizim evrenle birlik içerisinde 
genişlememizi, daralmamızı sağlar… Yani 
bütüne uyumu, bütüne hizmeti temin etmiş 
olur… 

Bunun dışında bir de yukarıdan gelmekte 
olan tesirlerin meydana getirmekte olduğu, bize 
sebepsiz gibi gelen gerilim alanları vardır… 
Ferdi veya toplumsal olan bu gerilim alanları 
(siyasal bunalımlar, doğal afetler, ekonomik 
krizler, savaşlar) yine elastikiyet ve uyuma 
muhtaçtır… 
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Kısacası, varlık âlemindeki düzen, birlik, 

tamamen varlıklar arası esneklik ve uyuma bağlı 
sonuçlardır… Bu sonuca ulaşabilmek için, işe 
yaramayan, yükselmemize engel olan, 
sırtımızda bir yük haline gelmiş, çeşitli 
kabuklarımızı söktürecek gerilim ve 
dejenerasyon alanları ile karşı karşıya kalmamız 
kesin bir haldir… 

Dünya’nın ulaşmaya mecbur olduğu 
büyük değişime ayak uydurabilmemiz için, 
esneyerek, sabırla uyum sağlamaktan başka 
çaremiz yoktur… 

Günlük hayatımız içinde bir takım 
gerilimler hat safhaya geliyorsa, bilelim ki, 
değişime doğru bir hızımız var… Ve belli bir süre 
sonra gerilime neden olan yönümüz bir 
değişime, bir tadilata uğrayacaktır… 

Had safhaya ulaşan gerilim, değişim 
içindir… Bu gerilimin bizden istediği etki alanını, 
kaçmadan, korkmadan, hafifletmeden yaşamak 
gerekir… 

Bizi çok rahatsız eden, inciten, ürküten 
olayların üst üste tekrarı söz konusu olduğunda, 
büyük bir dikkatle konunun üzerine gidip, olayı 
üçüncü bir şahıs gibi zaman zaman dışardan 
seyrederek bizden ne istediğini, ya da hangi 
yönünüzü değiştirmeye çalıştığını izlemeniz 
gerekir… 

Bu durumlarda duyulara yapılan basıncı, 
o acıyı, o hayal kırıklığını, o sıkıntıyı hiç 
değişime uğratmadan, tam anlamı ile yaşamak 
gerekir ki, bizi değiştirsin… 

Yaşamımız esnasında karşılaştığımız 
olayların, hadiselerin muhatabı olmaktan 
kendimizi sıyırıp, şahidi olmayı becerebilmemiz 
gerekir… 

Sonuç olarak bizler, hem acıya, hem 
sevince aynı tepkiyi verebileceğimiz direnç 
noktasına kadar sınanmak, çeşitli eprövlere 
cevap vermek zorunda olan varlıklar 
olduğumuzu en baştan kabul etmeliyiz… İşte bu 
kabulleniş, “Rab’be teslimiyettir…” 

 

Kalbimdeki Rab’bimin Işığı; Kalbinizdeki 
Rab’bimin Işığını selamlıyor… 

“Artık, Yeryüzündeki En Kutsal Yer Benim 
Kalbimdir…” 

Diyebilmek ümidiyle… 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 

Nurettin ERSOY

----------------------------------------------- DİYOR Kİ; ---------------------------------------------- 
 Kıyam etmek; hakiki anlamda, tam 

manası ile bir şuurun, beşeri şuur 
içerisinde yayılmasının ve diğer şuurlar ile 
alış veriş mutabakatı halinde bulunmasının 
imkânsız denecek kadar az olduğunun; 
zira beşeri şuur’un, külliyen uyku halinde 
olduğunun; saf bir uyanışın, beraberinde 
saf bir derin uykuyu da getirir olduğunun 
bilincine varmaktır… (MYP/C:225) 

*** 

 Kıyam etmek; görmek için göz 
kapaklarımız aralandığında, 
görebildiğimizin, en yakınımızda olan 
olduğunun; işte onun, bizim için en uzak 
olduğunun; beşeri göz’ün; tülü göremez, 
arkasını hiç bilemez olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:225) 

*** 

 Kıyam etmek; sonsuz yüzlü hakikat, 
sonsuz veçhelerinden bir tanesini 
beşeriyete gösterirken, yine onu 
görebilecek olanların görecek olduklarının; 
yani Takva Sahipleri yani Sabırda Dürüst 
yani Niyazda Olanlar olduklarının bilincine 
varmaktır…(MYP/C:225) 

*** 

 Kıyam etmek; hâkimlerin hâkimi 
Hâkimiyet Realitesi’nin, beşeriyetin hakikat 
perdesi olduğunun; bu perde’nin, 
beşeriyetin içinden süzülerek meydana 
gelmiş varlıklar manzumesinden ibaret 
olduğunun; bu perde’nin, bir realitenin 
apaçık kendisini alenileştirmesi olduğunun; 
yeryüzünde henüz tam olarak hiç 
yaşanmamış fakat başlangıçtan itibaren 
dokunarak, şu gün beşeriyetin üzerine 
yeniden örtüleceği günü beklemekte 
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olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:225) 

*** 

 Kıyam etmek; âlemlerin, âlemlerin üzerine 
sürekli olarak kapanır olduğunun; 
Rahmet’in daima yağmakta olduğunun; 
herkesin nasibine uzanır, ancak uzandığı 
kadarını alabilir olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:225) 

*** 

 Kıyam etmek; idrak’in, her bedendeki 
faaliyetini tamamladıktan sonra şuur 
içerisindeki yerini bulur olduğunun; 
otomatik olanın, varlık tarafından fark 
edilmesinin, idrake sunulmasının ve tekrar 
varlık bünyesinde otomatik hale gelmesinin 
bir mekanizmayı ifade eder olduğunun; bu 
mekanizmanın, beşeri hayatın önemli 
gidişat yönlerinden olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:226) 

*** 

 Kıyam etmek; ilerlemenin çok dar bir 
alanda olduğunun; diğerlerinin; Dekoru 
tamamlar, Ayna olur veya Vesile kılınır 
olduklarının bilincine varmaktır… 
(MYP/C:226) 

*** 

 Kıyam etmek; tekâmül eden sınıfın, 
sadece kendi muhatabiyeti olan tesirlerle 
baş başa kalmayıp, diğer odakların 
tesirlerine de maruz olduğunun; 
karmaşa’nın, bocalama’nın, iyice 
kapanma’nın bu sebepten olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:226) 

*** 

 Kıyam etmek; arasında madde tesiriyle 
neredeyse aynı titreşime sahip varlıklar 
barındıran beşeriyet’in, kemale erebilmek 
için, silkelenme, ayıklanma yani sadeleşme 
prosesinden geçmek zorunda olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:226) 

*** 

 

 Kıyam etmek; can yanmadan ayıklanma 
olmadığının; bu konudaki tek 
göstergemizin çektiğimiz acı olduğunun; şu 
an beşeriyetin içerisinde bulunduğu 
ıstırap’ın, anlatılmakta olan gidişatın 
göstergesi olmadığının; beşeriyet’in, 
yakalandığı bir anaforun kurbanı 
olduğunun; bu durumu devam ettirmesinin 
sebebinin, anaforu kendisi meydana 
getirdiği için, panzehir’in de kendisi 
olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:226) 

*** 

 Kıyam etmek; kıvrandıkça dibe doğru 
çekilen varlıkların, artık, maddeyi de 
beraberlerinde en alt vibrasyonlara doğru 
indirmekte olduklarının; madde’nin, onların 
ellerinde, orijinal yönüyle hiç alâkası 
olmayan bir tarafa doğru sür’atle gitmekte 
olduğunun; pek yakın bir zamanda en 
büyük anaforu oluşturacak olan bu 
durumun, beşeriyetin son çıkmazı olacak 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:226) 

*** 

 Kıyam etmek; eğer, tek tek üzerimizde, 
tavsiye edilen silkelenme, ayıklanma ve 
sadeleşme uyarılarını uygulayabilirsek, 
madde’nin de uysallaşacak olduğunu 
göreceğimizin bilincine varmaktır… 
(MYP/C:226) 

*** 

 Kıyam etmek; dirençlerin, dengesizlik ve 
uyumsuzluğu oluşturmakta olduğunun; şu 
an görünen efendilerimizin, kendi 
yarattığımız madde olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:226) 

*** 

 Kıyam etmek; idaremizin, enkarnasyon 
aracımız olan bedenimizin elinde 
olduğunun; çevremizden yansıyan 
tesirlerin, kimliklerimizi ve gidişatımızı 
tespit etmekte olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:226) 

*** 
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---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (29)--------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

“Mantal tekâmülün sizlere doğru 
gelmekte olan ve adeta bir uzantı şeklindeki 
versiyonunun hissiyatını, zihinlerinizin 
içindeki çökeltiyi bir çomak sokarak alt üst 
ettiğinizde meydana çıkan bulanıklığın 
verdiği allak bullaklık ile hissetmektesiniz...” 

“Bulanıklığın allak bullaklığı 
üzerinizde oluşturduğu titreşimlerin frekans 
yüksekliği hissedenler tarafından bir yangın 
şeklinde görülmekte...” 

“Her şeye rağmen bazılarınız da elden 
geldiğince titreşimleri sakinleştirme hevesi 
gütmektedirler... Her durdurulan salınım 
yerini bir intifaya terk ederken, yaratılmış 
olan mesafeler ise o denli büyümektedir... 
Mesafelerin açıklığı ürkütücü boyutlara 
ulaşma eğilimini daimi olarak göstermekte, 
sizler ise yatay tesirlerin cazibesine ve 
itelemesine kanarak destekler tavrınızı 
devam ettirmektesiniz...” 

“Olmuş, olan ve olabileceği 
ayıklamak, kendinize tertemiz bir zemin 
hazırlamak ve bu zemini tüm varlığınız ile 
korumak zorunluluğunu artık fark etme 
zamanı geldiğini, küçük çanların yerlerini 
teker teker büyük çana bırakmakta olduğunu 
görmelisiniz...” 

Bu anlatım, şu içinde bulunduğumuz 
devredeki bizi bize anlatan bir tebligat... Bizi 
bizden iyi gözlemleyip tanımladığı için, “şah 
damarınız kadar yakınım” diyen olduğu için, bize 
şah damarımız kadar yakın olduğunu, bizi bize 
daha iyi anlatıyor… Bizim şu beşeri akıl, şuur, 
düşünce kapasitelerimiz ile bütün bu üzerimizde 
vuku bulanı anlamamız mümkün değildir... Yani 
Kuran’da; biz onları özellikle kör ettik, biz onları 
özellikle sağır ettik, duymasınlar, görmesinler 
mealinde ifadeler nasıl varsa, aslında bu 
ifadelerin kapsamı dışında görünenlerin durumu 
da buna yakın... Kuran’ın belirttiği özellikle sağır 
edilenler, kör edilenler topluluğunun dışında 
olanlar yani özellikle sağır ve kör edilmemiş 
olanlar da Dünya fizik planının içerisindeki şuur 
kayıplarına, şuur örtünmelerine, körleşmelere ve 
sağırlaşmalara uğrayarak aynı kapsama benzer 
hale geliyorlar... Onun için yeryüzüne enkarne 

olan Dünya beşeriyetinin üç şuur halinden söz 
ediyorduk… 

1) Açık şuur hali… 

2) Kapalı şuur hali… 

3) Dar şuur hali... 

Açık şuur hali, yeryüzü tekâmül okulunda 
zaten tekâmüle tabi olup, tekâmüllerini ve 
Rab’bine olan bunun sonuçlarını taahhüt etmiş 
ve bunun farkında olan varlıklardır... Yani 
yeryüzünde yaşarlar, dünyasal her türlü ihtiyacı 
yerine getirirken ama Rab’be olan bir 
taahhüdünün derin hislerini de içinde taşır ve o 
Rab’bin ilkeleri doğrultusunda olma güdüsünü 
hep dışa vurur bir şeklide tezahür ettirirler... Bu 
açık şuurluluk halidir, bunun için yol açıktır… 
Çünkü o sezgilere sahip olan, Rab’bin 
kendisinden beklediklerinin hissiyatını taşırlar… 
Spiritüel ekolde buna vazife sezgisi realitesi 
denir... 

Kişi yaşıyor, her türlü Dünya icabını 
yapıyor ve bütün bunları yaparken içinde daima 
Rab’bine karşı bir taahhüt flaşı, sezgisi, 
patlıyor... Şu soruyu soruyor; Ben kimim, bu 
Dünya’da ne işim var, vazifem kimedir..? 
Vazifem topluma karşıdır... Tamam, topluma 
karşı vazifelerimiz var ama o toplumun aracılığı 
ile Rab’bine... O, onu görür... Vazifem insanları 
sevmektir, tamam becermeye çalıştığımız 
konudur her şeyi sevmek ama yaratılanı severim 
Yaradan’dan ötürü o kategoriye girer... Herkesi 
seviyor ama zihninde ve kalbinde Rab’binden 
dolayı sevdiğinin hissiyatı içerisinde... Çok 
iyiliksever bütün elindekini veriyor… Ama biri, 
desinler diye veriyor… Biri Rab’binden dolayı 
veriyor... Bunları tefrik etmeye başladığımızda 
bir de bakıyoruz ki, gerçekten Dünya 
beşeriyetinin genel bütünlüğü içerisinde bu tür 
Rab’bin ışığını, yaşam esnasında gönlünde 
sürekli flaş şeklinde patlatanların sayısı çok az... 

Geçen gün bir panele katıldım... Bir 
ruhsal tebligattan söz edildi… Tebligatın alındığı 
tarihte Dünya nüfusu 6 milyarmış... Tebligat 
diyor ki; 

“Dünya nüfusu 6 milyar, bunlardan 2 
milyarı gözü kör edilmeyen, kulağı sağı 
edilmeyenlerden içinde Rab’be olan flaşını 
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çaktıranlardan, ancak bunun 2 milyonu şu 
anda tam farkında...” 

Rakama bakın... Gerçekten o flaşı 
çaktıranlardan olmak için o flaşın kolay 
çakmayacağının bilincine sahip olmak lazım... 
Bizim, bu tebliğde ifade edilen mantal tekâmülün 
sizlere doğru gelmekte olan ve adeta bir uzantı 
şeklindeki versiyonunun hissiyatı zihinlerinizdeki 
çökeltiyi bir çomak sokarak alt üst ettiğinizde 
meydana çıkan bulanıklığı, verdiği allak bullaklık 
ile hissetmektesiniz... 

Bu hal gerçekten Dünya beşeriyetinin 
çok az çok cüzi bir kısmının nasibi olan bir 
durumdur... Diyelim ki, özellikle doğumu 
esnasında kapalı şuurla Dünya’ya gelen ve o 
vazifeyi üstlenmiş varlıklar sanmayın Dünya 
nüfusunun tamamı Rab’be yönelecek… 
Dönüşünüz tabii ki banadır ama bunlar içinde 
Rab’be yöneleceklere, vesile olarak, ayna olarak 
ve dekor olarak destek olacaklar var... Ve 
dolayısıyla bizlerin eğer bir Rab’be taahhüdün 
flaşı gönlümüzde çakanlardan olduğumuzu 
kabul ederek bunu açığa çıkartmamızın yolu, 
zihinlerimizde bir çomağın sokulması ile ancak 
mümkündür... Çünkü ne kadar açık şuurla 
Dünya’ya gelmiş olursak olalım, Dünya’ya 
geldiğimiz anda, ana rahminden geçtiğimiz 
andan itibaren şuurlarımız kapanmakta ve 
kulaklarımız uğuldamakta ve gözlerimiz 
perdelenmektedir... Bu kesindir... Bunun sebebi 
ise, Dünya denilen bu kaba titreşim seviyesinde 
bulunabilmenin koşullarına indirgenmemizdir... 
Bu bir versiyondu... Yaradan’ın o üstün 
şuurunun bünyesinden, orijinalitesinden 
uzaklaştıkça, bir uzantı şeklinde, bir versiyonu 
şeklinde bize doğru indikçe, kaba seviyeli maddi 
kesafetin içinde bulunabilmenin şartı, o kaba 
seviyeye yaklaşmış bir şuur halinde olmaktır, 
yoksa duramayız... 

Eğer bizim egomuz, nefs donanımlarımız 
ve buna, Merkez Yüce Plan tebligatlarında 
sabitlenme bilgileri deniyor… Dünya beşeri, 
sonsuz denilen bir evvelden, sonsuz denilen bir 
ebede doğru Dünya okulunun talebesi olmak 
durumunda ise, bunu sabitlenme bilgileri denilen 
Dünya’da tutunacağı bilgilerle temin 
edebilmektedir... Onun için, Yaradan’ımızın 
bizim üzerimizdeki bu sabitlenme bilgileri 
olmasa, biz bu Dünya’da bir saniye bile 
duramayız, şu koltuklarda oturamayız, 
önemseyip de giyinemeyiz, üreyemeyiz, yemek 

yiyemeyiz, birbirimizle ilişkiye giremeyiz, 
maddeyi geliştiremeyiz... Bunları yapabilmek için 
o üstün yüce şuur sahasından buraya inerken, 
bütün orijinaliteliğimiz örtülmüş ve bir versiyon 
şekline dönüştürülmüş ve çok küçücük bir şuur 
elimize verilmiş, beşeri şuur, onunla ancak biz 
madde ile teması temin edecek bir hale 
dönüştürülmüş varlıklarız... Onun içindir ki, bu 
şuur halini çok bedbin şeklinde ele alıp da 
kahrolurcasına bu ne haldir dememeliyiz… 
Rab’bin verdiği bir vazifenin, bir taahhüdün 
yerine getirilmesi için yine Rab’bin verdiği 
özelliklerdir bütün bunlar… Ve bu özellikler ile 
benim neler yapmam mümkündür, neler 
yapabilir ve şu anda neleri yapamıyorum gibi 
yaklaşımlarda bulunmamız lazımdır... 

Bizler çok ciddi bir uzaklıktan, çok ciddi 
bir sonsuzdan bize doğru gelmiş olan bir mantal 
alan, şuur alanının bu alana kadar uzanmış 
versiyonlarıyız... Ve bizler bir bedenle bu 
versiyon şuur alanına hizmet eden bir araçla 
Dünya’da tutunabilmenin, durabilmenin 
koşullarına da indirgenmiş varlıklarız... Yalnız 
burada bizden istenen şu, sizler diyor, böylesine 
bir sonsuz mantal tekâmülün de sorumlusu 
olarak o mantalitenin veya şuur sahasının 
uzanarak sizlere kadar ulaştığı bir noktada 
bulunanlar olarak, o şuura doğru hamletme gibi 
bir taahhüdünüz de var diyor... Yani madde ile 
temas etmeniz için biz sizin oldukça 
volümünüzü, bu şuur kapasitenizi kıstık… Kıstık 
bu kapasiteyi beşeri bir yapıya bürüdük sizi, 
buna Kuran’da Tin suresi 5. ayette “Biz onları 
aşağıların aşağısına gönderdik…” demektedir… 
Bu tabii aşağılandık gibi alınmamalı, biz sadece 
sonsuz olan bu Rab’bin titreşim skalası 
içerisinde en kabalara doğru yollandık... Peki en 
aşağısı ne..? Sonsuz... En aşağısı diye bir şey 
yok ama olabildiğince kaba olduğunu söylüyor… 
Dünya beşeri varlık yapısının, yaradılış 
formlarının oldukça kaba seviyede olduğunu 
ama bizden kabası sonsuz bir skala gidiyor… 
Bizim bilemediğimiz kabalıkta bir yaradılış dizimi 
var... Eşi, sonu yok bunun… Rab’bin kendisi 
bu... 

Aşağıların aşağısına gönderdik evet biz 
buradayız ama bu gönderilmiş olmak, bu yüksek 
Yaradan şuur volümünün kısılmış olması, 
kısıtlanmış bir şuur halinde olmamız, bizim, o 
yüksek volümün, yüksek seviyelerine 
hamledemez manası taşımıyor… Fakat çok 
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ciddi bir şekilde zorlayıcı koşulları var... O da, 
Dünya tekâmül okulunun en zor okul olduğu 
bilgisidir… Bu çok önemli... Hatta bazı 
tebliğlerde diyor ki; Yaradılmış tekâmül okulları 
içerisinde, Dünya gibi birçok fizik âlemler 
içerisinde tekâmül eden varlık yapıları içerisinde 
bu kadar çok çeşitli tesir yumakları içerisinde 
tesire muhatap olan ender okullardan biridir 
diyor Dünya ve beşeriyeti... O kadar çetin, onun 
için Eşref-i Mahlûk’luk vasfı bu bakımdan Dünya 
beşerine verilmiş bir vasıftır… 

Bizim böylesine volümümüzün kısılması 
ve buralara gelmemiz, madde ile ilişkiye 
girmemiz içinken, birden bire bir de maddenin 
üzerimizdeki ciddi bir güdüm etkisi ortaya 
çıkıyor... Çünkü maddenin de, aynı enerjinin, 
bizden daha kaba olan maddenin de çok ciddi 
bir güdüm gücü var, etki altına alma... Yani 
kontrolü ele geçirme bilgisi var... Bir tebligatta 
diyor ki; 

“Madde kendisine ait bilgide saklı olan 
güdüm etkisi ile beşeri şuurlara ciddi bir 
vakum yapmaktadır…” 

Aşağı çekici bir etkisi var... Bunu hayat 
içerisinde kendinizi tahkik ederek bakınız 
çevrenize... “Gören gözle bakanlar için etrafınız 
ayetlerle doludur…” diyor... Bakın şu sandalye 
bana ne etki yapıyor..? Rengi çok muhteşem, 
aman bir zarar görmesin, leke olmasın, 
kırılmasın etkisi, bende bu hissiyatı oluşturan 
etki nedir..? Arabama bakıyorum, aman bir zarar 
görmesin, aman eskimesin, aman paslanmasın 
duygularını bende yaratan arabadan gelen etki 
nedir..? Elbiseme bakıyorum, aman buruşmasın 

diyen bir etki var üzerimde... En kabalarını 
alıyorum… Bunların hepsinin sembolü para, 
aman eksilmesin... Bu etki nedir..? Bende bu 
duyguyu yaratan nedir..? Bir duygu ki, bizim 
Dünya beşeriyetinin en önemli hususiyetidir… 
Ruha ait değildir, beşere aittir yani ruh + beden 
beraberliğindeki şu beşer yapısına aittir duygu… 
Ruhta duygu yoktur... 

Duygu ile biz, bağımlılık programına 
tabiyiz... Duygularımız olmasa biz ilişki 
kuramayız... İlişki kurmak, Rab’bin bizden 
istediği bir husustur... Eşyadan, maddeden bize 
doğru gelen bir tesir var, bu tesir bizde duygu 
denilen bir mekanizmamızı işlevsel hale getiriyor 
ve bu duygu ile biz madde ile ilişki kuruyoruz... 
Niçin ilişki kuruyoruz..? Çünkü madde ile ilişki 
kurduğumuzda, madde ile ilgilenebilen bir koşul 
var eğer biz madde ile duyguları devreye sokup 
da kontrolden çıkmışlık halinde dahi bir ilişki 
kurmazsak madde ile ilgilenmeyiz… Maddeyi 
geliştiremeyiz, maddeden dolayı kendimiz de 
gelişemeyiz… 

Dolayısıyla bizler, yeryüzüne bir 
bağımlılık programı da yüklenerek gelmişizdir… 
Bunun, ego, nefs gibi kapsam içerisinde yeri 
vardır... Bağımlılık programımız var bizim biraz 
önce bahsettik arabama, evime ben nasıl bu 
kadar bağımlı olabiliyorum... Eşime, çocuğuma 
nasıl bağımlı olabiliyorum..? Bu bağımlılık 
programları olmazsa, kimse ile ilgilenmeyiz… 
Ben insanlarla bağımlılık programımla ilişkiye 
giriyorum… Bunun, sempatiden tutun da ilahi bir 
sevgiye kadar, aşka kadar gidecek bir skalası 
var... (Devam.Edecek) 

 

-------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (35) ------------------------------ 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Sabır, merhamet, hoşgörü gibi bizim 
erdem dediğimiz, aslında Yaradan’ın yasalarının 
fizik planda tezahür etmesi eğer size acı veriyor 
ise, bu, sabrın, bu, merhametin, bu, hoşgörünün 
sorunu değildir... Daha doğrusu sabrın, 
hoşgörünün, merhametin getirdiği bir unsur 
değildir bu acı... Bu acı, sabır, merhamet ve 
hoşgörünün, sizin varlığınız tarafından 
reddedilmesinden kaynaklanır... Acıyı çeken, 
burada, varlığınızın itirazıdır, reddidir… Acıyı 
oluşturan, varlığınızın, sabra, merhamete ve 
hoşgörü gibi Tanrısal yasaların fizik plandaki 
tezahürlerine gösterdiğiniz itiraz, direnç, 

muhalefettir… Kabuklar ıstırabı meydana 
getirir... 

Sabra karşı varlığınızda galeyana gelip 
itiraz eden bir sürü beşeri kisvenin mevcudiyetini 
gösterir bu ıstırap... Istırabı çeken, sizin öz 
varlığınız değil dolayısıyla çektiren sabır değil... 
Istırabı çeken; sabır tesiri, sabır rahmetine karşı 
yenilgi ihtimalinden dolayı feryat eden sahte 
kişiliğiniz ve kabuklarınızdır... 

Böylesine kabalaşan bir Rab’bin elini, 
sesini, mesajını, böylesine kabalaştırarak kendi 
varlığımla temas ettirmem için ben kimim, ben 
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ne yaptım, ben buna niçin müstahak kaldım..? 
Sorusunun sorulacağı çok güzel bir rahmet bu... 
Şimdi madem ki siz varlık olarak böylesine 
Rab’bin bir yardım elini fakat kabalaşarak size 
kadar gelmesine sebep oldunuz, mutlaka sizde 
böyle kabalaştırmanızdan dolayı ciddi seviyede 
kabalaştırıcı özellikler var o da nedir..? 
Kabuklarınızdır, o da nedir, gururunuz var, o da 
nedir düşüncelerinizde Salih yani yüksek seviyeli 
düşünceler, duygular ve hatta hatta harekete 
bile dökülen yüksek seviyeli hareketler yok 
demektir... Ve dolayısı ile kabuklu, sahte kişilikli, 
egolu, gururlu yani Rab’be yönelişi tamamen 
engelleyen, ruha Batıni ile irtibatı tamamen 
zorlaştıran bir kişilik özelliğiniz, varlık yapınız var 
ki bu kadar kaba bir epröve maruz kaldınız... 
Burada sorulacak ilk soru ben demek ki böyle 
kaba bir epröve maruz kalacak kadar kabuk vs. 
ıslah edilmesi gereken bir yapım var... 

Şimdi bir tebliğde diyor ki, “Hızlı gelişim 
tahkir ve tahakkümün kaçınılmazlığını temin 
eder...” diyor... Şimdi bir kere burada bence 
burada böylesine tahkir ve tahakküm denilecek 
kadar kabalaşmış bir tesire maruz kalmak bir 
kere hızlı gelişime tabi olmanızdan dolayı 
mutluluk vericidir... Yarabbi demek ki benim hızlı 
gelişim için böylesine sıkıştırılmış, şiddeti 
arttırılmış ve kalitesi düşürülmüş bir tesir ile hızlı 
gelişimim temin ediliyor diye orada bir şükür 
sebebi var... İkincisi madem öyle bir kabalık ile 
muhatap kılınacak kadar kabalıklar sahibiyim, bir 
an önce onların benden uzaklaştırılması veya 
daha ince seviyelere düşürülmesi için bir gayrete 
ihtiyacım var... Eğer siz, bu gayreti, bu anlayış 
içerisinde, tabii ki yardım talep ederek o 
muhataplığa sebep olan kabalıklarınızı bir an 
önce inceltmeye ve varlığınızdan uzaklaştırmaya 
özel bir çaba, gayret gösterirseniz, bir daha 
böyle bir kaba tesire maruz kalmazsınız… Ve 
sarsıcı hatta kalın olan kabuğunuzdan dolayı 
kırıcı, şiddeti arttırılmış, kalitesi düşürülmüş bir 
tesire bir daha maruz kalmazsınız... 

Dolayısı ile de meseleyi böyle 
görürseniz, burada yine gelen tesir değildir sizde 
ıstırabı oluşturan… O gelen tesirin gelmesine 
sebep olan o kalın kabuklar sizdeki ıstırabı 
oluştururlar... Zaten o kabuk olmasa o tesir 
gelmeyecektir ve dolaysı ile de kalın kabuklu 
olmamanızdan dolayı ıstıraba maruz 
kalmayacaksınızdır... Bunu anlamak zordur, 
burada anlatıyoruz, anlaşılacak diye de 

bakmayın ama bu bağlantıları, bu geniş çaplı 
ilişkileri kurabilirsek bunun içerisinden 
çıkabiliriz... Bunlar birbirine birebir temas eden 
ve birbirini birebir çağıran ve kombine çalışan 
mevzulardır... 

Karşılaştığımız olayların, hadiselerin 
tesirlerinin kabalığı, katılığı, şiddeti, kalitesizliği, 
varlığımızdaki kabalığın, katılığın, şiddetin, 
kalitesizliğin tam karşılığıdır… 

Şimdi bu misalle bilgilendirmek üzere bir 
tebliğde şöyle diyor, 

“Bilgi enerjisinin yaklaşımda 
bulunduğu zemin üzerinde yayılabilmesi için 
önce zemin ile arasındaki bağı kurması icap 
etmektedir...” 

Şimdi bilgi ile varlığın ilişkisini düşünün… 
Bir bilgi var ve o bilgiye şiddetle ihtiyaç duyan bir 
varlık var... Tabii ki bu varlığın bilgiye şiddetle 
ihtiyaç duyması için o varlığın fizik plan tatbikat 
sahası içerisinde yaptığı deneyimlerde bu bilgiye 
muhtaciyeti iyice çıkmış olsun yani zamanı ve 
mekânı gelinmiş olmak hali... Zaman ve 
mekânının gelmiş olması hali çok önemlidir... 
Her bilgi her varlıkta gelişigüzel, zamansızlık ve 
mekânsızlık içerisinde rastgele irtibat kurmaz... 
Tam zamanı ve mekânında ise varlık ki, bunun 
bir tebliğde de adına bilgi yuvalarının hazır 
olması meselesi diyor... Bilgi yuvaları geleni 
almaya müsait zeminleri ifade eder... Bilgi 
yuvaları kapıcı özelliğe de sahiptir yani varlık, 
fizik plan hayatı içerisinde deneyim yapa yapa 
mantal seviyede, zihin seviyesinde bazı bilgilerin 
muhtaciyetine mazhar olmuştur... Yani artık o 
bilgi, o varlığın ondan sonra gidişi için zaruridir, 
kaçınılmazdır, gelmelidir, o varlık ile mutlaka 
buluşmalıdır, işte bu noktada Rab’bin taahhüdü 
var... Eğer bir varlık o bilgiye muhtaç durumda 
olduğunu kendine ve dolayısı ile de Rab 
mekanizmasına işaret ettiyse, belli ettiyse 
mutlaka o bilgi ona verilir... Vesileler ile ne yapıp 
edip bulunur, verilir, yatay ve düşey imkânlar 
mutlaka temin edilir ve bunu içinde Ruhsal İdari 
Mekanizma diyor sadıklar planı, yatay ve düşey 
imkânları kullanarak mutlaka varlığa ulaşır... 
Ulaşan aslında bilginin kendisidir... 

Eksik kalan pasajlar, hak etmediğimizi 
zannettiğimiz eprövler, müfredatın eksik kalan 
pasajlarıdır… Biz onları zannederiz ki ben böyle 
bir epröve müstahak mıyım..? Zaten üst seviyeli 
bir tesir ile karşılaştığımızda hiç sormayız, ben 
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böyle bir seviyeye layık mıyım Yarabbi, sana 
şükürler olsun diye sormayız, onu zaten hak 
etmişizdir... Fakat biraz canımızı yakan olursa, 
isyan... Hâlbuki o bizim kendimizde yok 
zannettiğimiz ve canımızı acıtacak kadar 
kalınlaşmış bir kabuğumuzdur, bir sahte 
kişiliğimizdir, nefsin, egonun var ettiği bir can 
yakıcı unsurumuzdur... Bize ait değildir, ben 
olmayan bir ben var asıl benden ayrı, asıl 
benden farklı, asıl bene hizmet etmeyen öyle bir 
ben oluşmuş ki, bu bir gururdur, bu bir kibirdir, 
bu bir benliktir, zanlar, yanılgılar, fikirler 
dizisidir... Bunlar içerisinde ben, onu yok 
zannederim çünkü onu ben zannediyorumdur... 
Ben oldum diyerek yoluma devam ederken, bir 
de bakarım ki, karşıma dank diye kırıcı bir 
darbe, kırıcı bir çekiç, bunu da bilgi hazırlar... 
Dolayısı ile der ki, “Bak sen sende yok 
zannettiğin nelere sahip olduğunu ve onu sen 
zannettiğini anla” ve o sırada da ben buna 
müstahak mıyım, bu mu benim şeyim vs. diye 
hemen feryat başlar… Hâlbuki onlar işte bende 
yok zannettiğim bir tedrisin müfredattan eksik 
kalmış pasajlarıdır... Sen onu yok zannediyorsun 
ama öyle bir eğitime, öyle bir farkındalık 
zaruretine senin ihtiyacın var... 

Bilgiden başka hiçbir çaremiz yok 
arkadaşlar, arkadaş demek de yanlış demek 
kardeşler mi demek lazım… Ben’ler, ben olan 
biz’ler, siz olan ben gibi, bizlerin hepimizin tek 
tek, tek ilacı var... Bu ilaç pansuman niteliğinde 
değil, tedavi edici nitelikte... Bilgi, başka bir şey 
yok, nerede varsa onun peşine sarılmak lazım... 
Bizim alanın en büyük özelliği, varlıklara işte 
bilgi bu bilgidir, buna sarılın dememektir... 
Nerede kendinize uygun, nerede kendinizdeki 
ışığı yakacak size uygun bir ışık varsa hemen 
onun peşine takılın... Mutlaka kendinizdeki ışığı 
yakıcı eminliği elde ettiyseniz o ışığın mutlaka 
sizdeki ışığı yakma özelliğinden yararlanın... 
İster buradaki ışık sizin ışığınızı yakar, isterseniz 
başka bir yerdeki ışık… Hepimizin ışığını yakıcı 
ışıklar farklı farklı olabilir... İlle hepimizin ışığını 
bu ışık yakacak dememek lazım... Tülay 
Hanımın ışığını yakacak olan bu ışıktır... Bakınız 
Tülay Hanım bu ışığa bürünecek demiyorum, 
kendine ait orijinal ışığını yakacak bu ışıktır... 
Maksat bu ışığa bürünüp de alakasız, kimliksiz 
bir ışık oluşturmak değildir... Hatta kendi ışığınızı 
bu ışıkla karıştırıp da bambaşka bir ışık 

yakmayın, kendi ışığınızı yakıcı ışık... Engin 
beyin ışığını yakacak başka bir inisiyasyon 
alanıdır, orada yakar... Herkes kendi ışığının 
açığa çıkmasını, yakmasını temin edecek ışığın 
peşinde koşmalıdır ama sizler görüyorum ki 
buradaki ışığında sizlerin ışığını yakıcı olma 
kanaatini edindiniz ki bu müdavimlik devam 
ediyor... 

Bakınız ne diyor; 

“Bilgi enerjisi, eprövü dokuyan bilgi 
enerjisidir...” 

Hayat içerisinde karılaştığımız her olayın, 
eprövün, deneyim imkanının, ister bu Mustafa 
beyin bahsettiği gibi sille tokat giren biri olsun, 
tahkir ve tahakküm ile yaklaşsın, kabalaşmış 
olsun, isterse bir epröv, bir deneyim bir vizyon 
ile, bir sezgi ile, içe doğuşla aldığımız bir tesir 
olsun... Çünkü eprövü biz tesir olarak algılıyoruz, 
artık öyle kaba olay epröv değil... Her şey epröv, 
bir bakış yani deneyim, her anımız bir deneyim, 
ister böyle ince olsun, bir sezgi, bir vahiy kanalı 
ile gelmiş olsun, isterse tahkir tahakküm ile 
gelmiş olsun, hepsini hazırlayan bilgi enerjisi... 
Ama bu epröv ile varlığın deforme olması ve 
değişime yönelmesi, o varlığın, o gelen tesire 
duyarlılığı ile ilgilidir... İster vahiy kanalı ile alınan 
sezgi olsun, isterse masaya vurulan yumruk ile 
gelen tahkir ve tahakküm içeren bir tesir olsun, 
ikisi de varlığın deforme olmasına ve değişime 
doğru yol almasına maksat taşır... Maksadı 
ikisinin de budur... Peki aradaki fark nedir, 
nedendir, neden be vahiy ile değil de yumruk ile 
tahkir ve tahakküm seviyesinde bir tesir 
alıyorum..? Bu yukarının belirlediği bir husus 
filan değildir, bunu belirleyen bizzat biziz... 

Talep ettiğimiz bilgi sadece hepimizin 
ortak noktasıdır fakat o bilgiyi alış şeklinde 
duyarlılık veya duyarsızlık o bilgiyi içeren tesirin 
kabalaşmasına veya ince bazda gelmesine 
sebep olur, bu kadar basit... Her şey bizim 
elimizde... Dolayısı ile de kabalaştırarak ancak 
anlayacak kabalıkta daha henüz bir varlık 
olmamızdan dolayı gelen tesir kaba olabilir... 
Eğer bu kaba olan tesir bendeki kabalıktan 
dolayı kabalaşarak geldiği için bendeki kabalığın 
yok etmek için mutlaka canımı acıtacaktır... 
Çünkü canım acıyacak kadar kabuk, kabalık var 
bende demektir... (Devam edecek) 
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“Sizler, Merhametle 
kucaklananlarsınız...” 
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Sevgili Quan-Yin; en son akıttığı Bilgi’de, 
bizlere, Dünya’mızda yaşanan acı sürecinin 
ötesine geçebilmenin Yolunu anlatıyor… Ancak 
o acının, yeryüzündeki her deneyimin kaçınılmaz 
olarak bizlere yaşattığı acının ötesine 
geçebilirsek, ‘Merhametle kucaklanan’ 
olacağımızı anlatıyor... 

“Yeryüzünde yetişen her mahsul, 
acının ürünüdür...” 

“Ve bu mahsuller, yeryüzünü yaşayanın 
besinidir...” 

Bizler, yeryüzünde, tamamıyla ‘acı 
mekanizması’ aracılığı ile gelişmekte olan 
varlıklarız… Bu husus da, yaptığımız seçimlerle 
son derece bağlantılı olan bir husustur… 
‘Beşerin işi seçimdir…’ Bizler, istisnasız olarak 
‘her an’ en az bir seçim yaparız… Bir günümüz, 
başından sonuna kadar, yaptığımız seçimlerle 
doludur… Yaşantımız, yaptığımız seçimlerle şekil 
alır… Sürekli olarak da, az ya da çok olmak 
suretiyle, pişmanlıklar yaşarız… Bazen 
yaptığımız seçimlerden memnun olsak bile, hiçbir 
zaman tam olarak diğer seçeneklerin etkisinden 
kurtulamayız… 

Seçimlerimizi yaparken ‘otomatik’ 
değilsek ya da seçimlerimiz ‘tesadüfi’ değilse ki 
bu otomatiklik ve tesadüfilik şuursuzluğu ifade 
eder, mutlaka bir seçim süreci yaşar ve 
kararsızlığı deneyimleriz… Sonunda ne kadar iyi 
bir karar verdiğimizi hissedersek hissedelim, 
diğer seçenek mutlaka aklımızın ya da kalbimizin 
bir köşesinde kalır… Dolayısıyla biz çok cüzi bir 
miktarda da olsa mutlaka ‘pişmanlığı’ 
deneyimleriz… Bu pişmanlığı ya da o pişmanlıkla 
birlikte açığa çıkan acıyı çoğu zaman örter, 
bastırır ve onun farkında olmayız… Oysa bu 
gizlenmiş duygular şuuraltlarımızda birikir ve 
günler, aylar, hatta yıllar sonra büyük krizler 
şeklinde hayatımızda patlak verirler… 

Tüm bu ifadelerden, aslında, bizlerin 
‘duygu varlıkları’ olarak deneyim yaptığımızı ve 
her sevincin içinde acıyı da barındırdığı gerçeğini 
fark ediyoruz… Bizler, hayat içerisinde, en mutlu 
olduğumuz anlarda dahi ki bu mutluluk aldığımız 
herhangi bir neticeye bağlıdır, o mutluluğu 
kaybetme ihtimalinden ötürü çok derinlerde de 
olsa bir korku dolayısıyla da acı yaşarız… Bizi 
bulunduğumuz o noktaya mutlaka gene bir 
seçimimiz getirmiştir… O seçimimizin 
doğruluğundan asla tam olarak emin 
olamadığımızdan, her ne kadar memnuniyeti 
deneyimliyor gibi görünsek de, aslında hata 
yapmış olma ihtimalini mutlaka taşıdığımız için, 
yaşama ihtimalimiz olan pişmanlığın korkusunu, 
dolayısıyla da ‘acıyı’ deneyimleriz… 

Yapılan herhangi bir seçimin doğruluğuna 
dair duyulacak eminlik, ancak ‘Şuur’un 
iradesinden yani diğer bir ifadeyle, ‘Tanrısal 
İrade’den gelebilir… Bu durumda ortaya, ancak 
seçimi tamamıyla Üst İrade’ye bırakabilirsek bu 
acı mekanizmasını aşabileceğimiz hakikati 
çıkar… 

Sevgili Quan-Yin; bizlere ulaşan herhangi 
bir tesirde, yaşadığımız ilk dalganın ‘sert dalga’ 
olduğunu söyler… 

“İşte acı mekanizmasının birinci 
dalgası, bu sert çarpışma anıdır...” 

“Bu çarpışmayı neden yaşarsınız bilir 
misiniz..?” 

“Kozmik kabulsüzlük en büyük sorununuz 
olduğu için...” 
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En büyük sorunumuz: Kozmik 

Kabulsüzlük… Meselenin ‘Kozmik’ olduğu 
konusunda tefekkür edecek olursak, bu 
kabulsüzlüğümüzün, dolayısıyla da çektiğimiz 
acının ne kadar kapsamlı ve derin bir mesele 
olduğu konusunda fikir sahibi olabiliriz… 

“Kabul edememek, tabiatınızı en çok 
bozandır…” 

“Çünkü engelin en büyüğünü bu oluşturur...” 
“Kabul edememek...” 

“Ret, sert dalgadır...” 
“Bu çarpışma, acının kıvılcımlarıyla 

bezenmiştir...” 
“O esnada devrilebilirsiniz…’’ 

Ret, çarpışmayı yaratır, çarpışma da 
acıyı… Bizler, bu noktada devriliriz… Hayat 
içerisindeki tabirimizle ‘yıkılırız’... Sevgili Quan-
Yin; çektiğimiz tüm acının kaynağının ‘retlerimiz’ 
olduğu hakikatini gösteriyor… 

Burada Bilgi, gelen tesiri ‘Okyanus’ olarak 
tanımlıyor… Karşıdan gelen tesir her ne olursa 
olsun, bu bir kişiden, bir olaydan, doğadan, hatta 
doğrudan Üst Âlemlerden geliyor olabilir… 
Bizlerin otomatik güdüsü önce reddetmektir... 
Kabul ediyor gibi gözüktüğümüz her durumun 
altında yatan gerçek, mutlaka geçici bir güven 
hissiyatı içerisinde olduğumuzdur… Geçicidir 
çünkü güvenimiz beşeridir… 

Bizler, duygularla yaşayan varlıklarız… 
Bir an güvenip, bir sonraki an güvenmemeyi 
deneyimleriz… Duygulardan tamamıyla sıyrılmış 
olmak, duyguların güdümünden çıkmış olmak bizi 
Üst İrade’ye teslim olmaya, dolayısıyla da ‘Üst 
Güven’ içinde olmak dediğimiz hale taşıyabilir… 
Bu hal, inanç sistemlerinde ‘Teslimiyet’ olarak 
ifade edilen hal olarak alınabilir… Kuşkusuz 
teslimiyet kavramı da skalatiktir ve sonsuz bir 
derinliğe sahiptir… Hakiki anlamda kendimizi 
tamamıyla Tanrısal İrade’ye teslim edebilmek, 
hayat boyu sürecek bir yolculuktur… 

Bizim reddedişlerimizden ötürü ‘sert olan’ 
birinci dalga ile devrilmemizden sonra, bizleri 
selamete ulaştıracak olan safhayı şöyle 
tanımlıyor Quan-Yin: 

“Okyanus sizi içine çeker...” 
“Bu noktada soğukkanlılık, ihtiyacınız 

olandır...” 

 

“Ve olması gereken; ikinci dalgayı 
beklemek, sabırla, iradi bir şekilde 

demirlenmektir...” 

“İkinci dalga, yumuşaktır ve adı 
Bilgelik’tir...” 

“Yumuşak dalganın geleceği bilinmelidir...” 

Eğer o noktada soğukkanlı olabilirsek ki 
bu soğukkanlılığı bize temin edecek olan ancak 
bu Bilgi doğrultusunda hareket etmektir, ikinci 
dalgaya hazır olabiliriz… Devreye, soğukkanlılık, 
sabır ve irade giriyor… Tabii bunlar, bizzat o 
‘reddi’ ortadan kaldırma ile devreye giren 
olgulardır… Bunun için de öncelikle o olay, kişi 
ya da durum karşısında bir reddediş içinde 
olduğumuzu fark etmek, aydınlığa gidecek ilk 
adımdır… Daha önceden de belirtildiği gibi, bu, 
Yaradan karşısındaki duruşumuza da 
uyarlanabilir… Aslında her şeyin O olduğunu 
hatırlatırsak kendimize, koyduğumuz her ret, 
O’na karşıdır… 

Kozmik kabulsüzlüğü gerçekten fark 
etmek, mutlaka bunun arkasından ‘Yumuşak 
dalganın’ geleceğinin farkındalığına götürür… 
Teslim olduğumuz an, Yaradan inecektir kendi 
gücü ve sevgisiyle, ‘Merhametiyle’… 

Bakın Sevgili Quan-Yin; ne diyor Bilgi’nin 
devamında: 

“Ve sonrasında, Merhamet Dalgası, 
orada, okyanusun kıyısında oturanı bulur...” 

“Merhamet dalgası, serindir...” 
“Ferahlatır ve rahatlatır...” 

Tanrı’nın Şefkat mekanizması… Böylece 
acı mekanizması ile hemhal olan varlık, ışığa 
kavuşarak Şefkat’e layık olur... Bu liyakati de 
oluşturan kendisidir… Nitekim ‘Tanrı bir 
mekanizmadır…’ Mekanizmanın ve O’nun 
mekanizmalarının bilgisini bizlere sunan Quan-
Yin; bizlerin, Dünya üzerinde deneyim yaparken 
bir türlü kaçamadığımız ‘acı mekanizmasının’ 
içinden nasıl geçeceğimizin ve Sonsuz mutluluğu 
yaşamanın sırlarını daha önce insanlığa hiç 
verilmemiş bir Bilgi ile sunmaktadır… Sonsuz 
mutluluğa erişenler, ‘çocuklar kadar saf 
olabilenler’ olacaktır… 

“Masumiyetin ortaya çıkabilmesi için, 
mutlaka Merhametin tezahür etmesi 

gerekti…” 
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Masumiyet, ancak üç dalganın Bilgi’sinin 

alınması, deneyimlenmesi ve sonunda Merhamet 
Işığı ile kucaklaşma ile ortaya çıkar… Masum 
olan acıdan uzaktır, teslimdir ve Yaradan’ın her 
tesirine har an açıktır… Sonsuz kabul içindedir… 
Tepki gösterdiği hiçbir şey yoktur… 
Melekvaridir... Çünkü Tanrı’nın ‘melekesine’ dâhil 
olmuş, mekanizmaya dahil olmuştur ve 
Mekanizma’nın kendisi olma yolunda 
ilerlemektedir… 

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… 

Her Zaman Kaya Gibi Sükûnet İçinde ve 
Tamamıyla Merkezlenmiş Olabilmek 

Dileğiyle… 
Bu Bilgi’nin müjdesi, İnsanlığa tutulan bu 

Işığın, inen bu Rahmetin sevinci ve minneti ile 
tüm insanlığı selamlıyoruz… 

Şefkat, Huzur ve Sevgi’nin Varlıklarımızı 
Doldurması Dileklerimizle… 

 

 

 
BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 

  

REİKİ 

 

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

uyumlandı… 21 gün sonra, arınmasını 
tamamlamış olacak ve Reiki 2.Derece 
inisiyasyonunu ve öğretisini almaya hak 
kazanacak… Üç arkadaşımız da Reiki 2.Derece 
inisiyasyonu alarak Reiki Ailemize katılmış 
oldular… 

Reiki’nin Beş Prensibi: 

 

BUGÜN, BANA VERİLEN BÜTÜN NİMETLER 
İÇİN ŞÜKREDİYORUM… 

 

BUGÜN, HİÇBİRŞEY İÇİN ENDİŞE 
ETMİYORUM… 

 

BUGÜN, HİÇBİR ŞEYE KIZMIYORUM… 

QUAN-YİN; MAGNIFIED HEALING® 
İNİSİYASYONU 

 

BUGÜN, DÜRÜSTÜM… 

Bu ay, on arkadaşımız Quan-Yin; 
Magnified Healing tekniğini öğrenerek, 
ülkemizdeki ‘barış ve sevgi ordusuna’ katılmış 
oldular… 

 

BUGÜN, BÜTÜN VARLIKLARA KARŞI NAZİK 
VE SAYGILIYIM… 
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Yeryüzüne inen, Sevgi, Şefkat ve 

Merhamet’in Annesi olan Quan-Yin’in 
hayatlarına en yüksek ışığı getireceğini 
biliyoruz… 

Önümüzdeki sayılarımızda sizlerle, yeni 
uyumlanmış olan bu dostlarımızın deneyimlerini 
paylaşacağız… 

 

MUCİZE TAŞ ARAGONİT® 

SEMİNERİ 

 
 

MUCİZE TAŞ ARAGONİT İLE TANIŞMAK 
iSTER MİSİNİZ? 

İnsanlık tarihinin en eski 
yardımcılarından olan mucize Taş Aragonit, 
Merkez Bilgi Alanı Vakfı tarafından yedi yıldır 
ihtiyacı olanların hizmetine sunulmuştur… Şu 
anda Dünya’da sadece vakfımız bünyesinde 
yapılan uyumlamaya katılmış olan 5000 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, 
Burkulma, Uyuşma, Reynaud Hastalığı, Ağrılar, 
Romatizma, Artrit, Göz problemleri, Tümörler 
konusunda yardım alıp, sayılamayacak yararlar 
elde edebilirsiniz… 

Bu ay tam 91 kişi daha Sevgi Ersoy’dan 
Aragonit inisiyasyonu alarak Aragonit ışık varlığı 
ile tanıştılar… Aragonit Işık varlığının hayatlarını 
aydınlatması dileğiyle… 

Detaylı bilgi için: www.aragonitmucizesi.com 

 

PİRİT TAŞ KURSU 

 

 

Pirit, her manadaki ‘Bolluk ve Bereket’i 
hayatlarımıza çekebilmemiz için muhteşem bir 
yardımcıdır… Bu taşla, yüksek âlemler ve 
yüksek çakralar ile bağlantı kurması özelliği ile 
bilinciniz üzerinde olağanüstü sonuçlar 
alabildiğiniz gibi, tüm bedeninize şifa alabilir, 
özellikle akciğerler, karaciğer, kalp, dalak, mide 
pankreas ve böbrekler üzerinde mucizevi 
sonuçlar elde edebilirsiniz… Hafıza, zihin 
açıklığı ve berraklığı gibi beyin ile ilgili 
durumlarda size çok yardım eden bir taştır… 

Çeşitli aşamaları olan Pirit Kursunun 
içeriğinde taşın değişik türleri ile çalışmalar yer 
alır… Her bir çalışma, taşın farklı bir özelliği ile 
ilgilidir… İleriki aşamalarda çok derin travma 
çözülmeleri ve yüksek ruhsal şifalar ve bilinç 
aktivasyonları vardır… 

Bu ay yapılan Pirit 3.Seviye semineri ile 
41 arkadaşımız Pirit’in ruhsal, zihinsel, duygusal 
ve fiziksel manadaki en Yüksek Koruması ile 
tanışarak günümüzde bizlere zarar verebilecek 
her türlü tesire karşı tam bir farkındalık ve 
korunma elde etmiş oldular… 

Kurslar ile ilgili program tarihlerini vakfımızın 
internet sitesinden ya da telefon açarak 

öğrenebilirsiniz. 

Kurslar ile ilgili program tarihlerini telefon 
yolu ile vakfımızdan öğrenebilirsiniz. 
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----------------------------------------- ETKİNLİKLERİMİZ --------------------------------------- 
Vakfımızın tüm etkinlik ve programlarını www.mbavakfi.org.tr web sitemizden detaylı olarak görebilirsiniz. 
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