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

ZAMAN RÖLATİVİTESİ 

Zaman Rölativitesini Einstein, Özel 
Rölativite teorisi ile ispat etti… Berkeley gibi 
Einstein de, mekânın ve zamanın, sezgi 
biçimleri olduğunu; renk, biçim ve büyüklük 
kavramları gibi bunların da şuurdan 
ayrılamayacağını göstererek bu mantık dizisini 
sonuna dek götürdü… Mekânın, ancak içinde 
gördüğümüz cisimlerin bir düzeni ya da 
yerleştirilişi olarak objektif gerçeği vardır… 
Zamanın da, onu ölçtüğümüz olaylar dizisinden 
ayrı, bağımsız bir varlığı yoktur… 

Rölativite teorisini çevreleyen 
anlaşmazlığın büyük bölümü, insanların zaman 
duygusunun da, renk duygusu gibi bir algı biçimi 
olduğunu kabul etmek istemeyişinden doğuyor… 
Eğer rengi ayırt edecek bir göz yok ise, renk 
diye bir şey olmayacağı gibi, zamanı gösterecek 
bir olay olmadıkça, bir an, bir saat ya da bir gün 
hiçbir şey değildir… Nasıl mekân maddi 
varlıkların muhtemel bir sırası ise, zaman da 
olayların muhtemel bir sırasıdır… 

İnsanın, “şimdi” dediği şu anın, bütün 
kâinat için aynı olmadığını kabul etmesi zordur… 
Fakat Einstein, Özel Rölativite Teorisiyle, birbiri 
ile hiç bağıntısı olmayan sistemlerde, olayların 
aynı anda meydana geldiğini düşünmenin 
saçma olduğunu örneklerle anlatmıştır… Çünkü 
bir fizikçi için mekân ve zaman kavramları, 
ancak olaylar ve sistemler arasındaki bağıntılar 
tanımlandığında önem kazanırlar… 

İnsanın “şimdi” diye tamamen kendine ait 
olarak değerlendirdiği “an”, evrenin bütün 
kısımlarında “şimdi” değildir… Her koordinat 
sisteminin kendine özgü bir zamanı vardır… 
Eğer zamandan söz ederken, bu sistemin, diğer 
koordinat sistemleri ile olan izafi (rölatif, göreceli) 
durumunu bilmezsek, o olayın şu anda olduğunu 
ileri sürmek anlamsızdır… 

Hareket eden bir odanın içindeki 
gözlemci ile hareket etmeyen bir odanın içindeki 
gözlemcinin şimdiki anı (ya da mekân-zaman 
boyutlarını) nasıl kendilerine göre (rölatif) 
değerlendirilebileceğini, Einstein’ın çok basit bir 
tren örneği ile görebiliriz… 

(B) noktasından (A) noktasına doğru 
hızla hareket eden bir tren düşünelim… 

Bu trenin üstünde bir gözlemci olsun… 
Bu gözlemcinin (A) ve (B) noktalarında cereyan 
eden olayları, aynı anda görebildiğini farz 
edelim… Şimdi de, bu trenin, önünden hızla 
geçtiği bir istasyon düşünelim… M istasyonunda 
da bir gözlemci olsun ve o da aynı anda hem (A) 
hem de (B) noktasında cereyan edecek olayları 
görebilsin… 

Tren, (B) noktasından (A) noktasına hızla 
hareket ettikten sonra, diyelim ki saat tam 12’ de 
(M) istasyonuna gelmiş olsun… Yine diyelim ki, 
bu tren, saat tam 12’ de (M) istasyonundan 
geçerken, bu trenin geliş yönü olan (B) noktası 
ile gidiş yönü olan (A) noktasına, aynı anda birer 
yıldırım düşmüş olsun… 

Acaba bu yıldırım düşmesi olayını, her iki 
gözlemci de aynı biçimde ya da aynı “zamanda” 
gözleyebilecek midir?.. 

(M) istasyonunda bulunan gözlemci, bu 
olay karşısında bize şöyle cevap verecektir: 

“Evet, saat tam 12’ de (A) ve (B) 
noktasına birer yıldırım düşmüştür…” 

Oysa trenin üstünde bulunan gözlemci 
aynı şekilde konuşmayacaktır… Çünkü tren (B) 
noktasından hızla uzaklaşmakta olduğu için, 
trenin üstündeki gözlemciye biraz geç 
yetişecektir… Bu sebeple de trenin üstünde 
bulunan gözlemci şöyle diyecektir: 

“Saat tam 12’ de trenin gidiş yönü olan 
(A) noktasına bir yıldırım düştü… Bundan birkaç 



 
 

IŞIĞIMIZ BİLGİ - YOLUMUZ SEVGİ - HEDEFİMİZ VAZİFE 
 

Cevizli Mah. Bağdat Caddesi No: 519 Bağdat Plaza 233 Kat: 7 Daire: 10 Maltepe / İstanbul 
Tel: 0216 – 383 06 07 / Faks: 0216 – 441 43 99 / E-mail: info@mbavakfi.org.tr / Web: www.mbavakfi.org.tr 

2 

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999 
saniye (ya da salise) sonra da, trenin geliş yönü 
olan (B) noktasına bir yıldırım düştü… 

Bir an için bu trenin 300.000 kilometre 
hızla (ışık hızıyla) hareket halinde olduğunu 
düşünelim… O zaman (B) noktasına düşen 
yıldırımın ışığı, hiçbir zaman trenin üstünde 
bulunan gözlemciye yetişmeyecektir… Çünkü 
tren saniyede 300.000 kilometre hızla 
gelmektedir… Işığın hızı da saniyede 300.000 
kilometredir… Tren (B) noktasından ayrılmış 
olduğu için, bu aradaki açıklık (trenin 300.000 
km. hızla gitmesi sebebiyle) kapatılamadığından 
trenin üstündeki gözlemci (B) noktasına düşen 
yıldırımı göremeyecektir… Bu durumda trenin 
üstündeki gözlemci şöyle diyecektir: 

“Saat tam 12’ de trenin gidiş yönü olan 
(A) noktasına bir yıldırım düştü… Fakat trenin 
geliş yönü olan (B) noktasına hiç yıldırım 
düşmedi…” 

Oysa ortada bir gerçek vardır… Her iki 
noktaya da yıldırım düşmüştür… Görülüyor ki, 
aynı anda cereyan eden olaylar, gözlemcinin 
yaşadığı kendine has zamana göre rölatiftir… 

Her hız sisteminin kendine has zamanı 
vardır… Önümüzdeki can alıcı nokta, trenin hızlı 
gitmesidir… 

Einstein bu konuda şöyle diyor: 
“Yaşamakta olduğunuz ve sizin ‘şimdi’ ya da 
‘sonra’ diye değerlendirdiğiniz ‘an’ gerçekte sizin 
sahip olduğunuz hıza göre ‘şimdi’ ya da ‘sonra’ 
diye değerlenmektedir… Eğer sizin sahip 
olduğunuz hızdan çok daha büyük bir hıza sahip 
olan başka bir koordinat sistemi varsa, onun 
yaşadığı ‘şimdi’ ya da ‘sonra’ durumları, 
sizinkinden çok farklı olacaktır…” 

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

----------------------------------------------- DİYOR Kİ; ---------------------------------------------- 
� Kıyam etmek; şuur’un şuur’la 

buluşmasının, âlemlerin âlemlere 
kavuşması kadar zor bir husus olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:241) 

*** 

� Kıyam etmek; zor enkarnasyonların, 
çatırtılarıyla kendilerini belli eder 
olduklarının; ses’in, önce, dışarıdanmış 
hissini verdiğinin, dikkat arttıkça, uzaklığın 
netleşir olduğunun ve varlığı kalbinden 
vurduğunun; şifa’nın, kalpten vurulanı 
bulduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:241) 

*** 

� Kıyam etmek; zor enkarnasyonların, 
varlığa farklı bir zaman enerjisi 
muhatabiyeti imkânı sunduğunun; bu 
frekansta titreşen varlıkların, adeta 
kendilerini, sonsuz denecek çeşitlilikte 
yoğunlaşmış olan zaman dilimlerinde 
bulduklarının bilincine varmaktır… 
(MYP/C:241) 

*** 

� Kıyam etmek; zamanın zaman içerisinde 
yaşanması demenin, değişik titreşimlerdeki 
bilgilerin, lineer bir dağılım şeklinde değil 
de, adeta toplu bir şekilde varlığa zerk 
edilmesi hâli olduğunun; bunu yapanın, 
yine zaman enerjisinin kendisi olduğunun; 
talebin varlıktan yöneltilir, enerjinin derhal 
hizmete girer olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:241) 

*** 

� Kıyam etmek; bir zaman yoğunluğunun, 
diğer zaman yoğunluğu ile bağlantıya 
geçebilmesi için, mutat gidişat içerisinde 
epeyce yol kat eder olduğunun, bunun, 
ağır ve ağdalı bir durum olduğunun; 
Dünya’mızın ve bizim, kendi 
bünyelerimizde böyle durumları çok 
yaşamış olduğumuzun; atıl 
enkarnasyonların, bu durumun örneklerini 
teşkil eder olduklarının bilincine 
varmaktır… (MYP/C:241) 

*** 

 



 
 

IŞIĞIMIZ BİLGİ - YOLUMUZ SEVGİ - HEDEFİMİZ VAZİFE 
 

Cevizli Mah. Bağdat Caddesi No: 519 Bağdat Plaza 233 Kat: 7 Daire: 10 Maltepe / İstanbul 
Tel: 0216 – 383 06 07 / Faks: 0216 – 441 43 99 / E-mail: info@mbavakfi.org.tr / Web: www.mbavakfi.org.tr 

3 

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999 
� Kıyam etmek; atıl enkarnasyonlarda, 

adeta, programın bütün mensuplarının 
senkronize hâlde titreşir olduklarının; bu 
titreşim seviyesinin, bırakınız bir üst 
yoğunlukla yaklaşım oluşturmayı, kendi 
içerisindeki seviyeyi dahi tutturamaz 
olduğunun; böyle durumlarda, katalizör 
enerjilerin devreye girer olduklarının; 
olması gerekenin oluşması hâlinin bu hâl 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:241) 

*** 

� Kıyam etmek; katalizör enerjilerin, hakiki 
mahiyetteki vazifedarlar olduklarının; 
görünmeyenden görünene kadar uzanan 
bir diziliş hâlinde olduklarının bilincine 
varmaktır…(MYP/C:241) 

*** 

� Kıyam etmek; iki yoğun zamanın birbirine 
bağlanması için, bu geçişi temin eden ara 
devrenin telefatının kaçınılmaz olduğunun; 
zira şu anki titreşimi dahi taşıyamayan, ona 
senkronize olamayan programın 
elemanlarının diğer titreşime ulaşamaz 

olduklarının; işte katalizör enerjilerin en 
mühim vazifelerinden birisinin imha 
olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:241) 

*** 

� Kıyam etmek; her yanı sarmış olan cazibe 
girdaplarının, en düşük bilgi frekansını 
titreştirmekte olduklarının; pozitif ve negatif 
anlayış yetersizliğimizden dolayı bunlar 
arasındaki tefriki de yapamamakta 
olduğumuzun; eğer çok çok küçücük 
samimi bir teslimiyet oluşturabilirsek, bütün 
karanlık gibi görünenlerin, adeta bizi 
içerisine girdap gibi çeken her şeyin pırıl 
pırıl aydınlandığını görecek olduğumuzun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:241) 

*** 

� Kıyam etmek; Zaman’ın, şahlanmış 
olduğunun; bütün katalizörlerin içinden 
akarak, bir devreyi bir devreye bağlamak 
üzere olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:241) 

*** 

 

---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (38)--------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Beşer vasfı ile insanlık vasfı hakkındaki 
tariflerden de bir süre sonra anlayacağız ki; 
beşeri, insan yapan, bu mekanizmanın çalışır 
hale gelmesidir… Beşeri, insan yapacak olan, 
bu mekanizmayı çalıştırır vasfa bürünmesidir... 
Beşer, şu mekanizmayı hayat içerisinde sürekli 
çalıştırır vasfa büründüğü anda insan olma 
vasfını elde eder... İnsan olmak… Şu anda 
Dünya nüfusunun neredeyse %99’u insan 
vasfında değildir… Çok acıklı, sert ifadelerim 
değil mi?.. Çünkü bir bilgi hazır olunmadığı 
sürece varlıklara da sunulmamalıdır… Bu 
varlığa da zarar verir, sunana da ciddi zararlar 
verir... Varlığa sunduğu zarar şu olur… O ana 
kadar varlığı, kabulleri, inançları, felsefi görüşleri 
ayakta tutmaktadır… Onu bir anda sarsma hakkı 
kimseye ait değildir… Böyle bir hakkı kimse 
kullanamaz… Hiçbir realiteyi sarsma hakkına 
sahip değiliz… Yani ortaya çıkıp da ‘Şöyle 
insanlar, zavallı insanlar, bilmeyen, görmeyen 
ben insanları uyandırma vazifedarıyım…’ 
Hayır... Sen, egonu tatminen sahne hevesinde 
olan, o cahil, amatör sanatçılardan başka bir şey 

değilsin… O zaman egonun tatmini ile olacak iş 
değildir… Onun için hiçbir realitenin 
zedelenmesine, incinmesine, sarsılmasına ve 
adamın tutunduğu iplerin elinden alınmasına hiç 
birimizin hakkı yoktur… 

Esas gidiş nedir?.. İnsanlığın esas 
gidişi... Onu ilk cümlemize bağlayalım... Beşeri 
vasıftan insanlık vasfına doğru hamleden bir 
gidiştir bu ESAS GİDİŞ... Mantal seviyede asılı 
duran ve sadece bizlerin çekip almasını 
bekleyen idrakler silsilesidir esas gidiş... Mantal 
seviye de yani beşeri yapımızla kendimiz 
zannettiğimiz ve en büyük yanılgıyı yaşadığımız, 
şu görünen beş duyu ile algılanabilen, akılla 
kavranabilen yapımızın dışında bir yapıdan söz 
ediyor... Bu da mantal seviyede... Bu çizgili 
figürde ne var..? Beşeri bir yapı var... Fizik-
biyolojik yapı var... Bu biyolojik yapının etrafında 
git-gide siyahtan, koyudan açılan enerji sahaları 
var... Bunlar, süptil bedenlerimiz... Fakat 
görüyoruz ki bunlar yukarı doğru çıktıkça astral 
bedenlerimizin, mantal zihin, kozal (nedensellik) 
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bedeni gibi ciddi, Yaradan’a ait bir bünyemizi 
ifade eder… 

Bakın fizik beden Dünya’ya ait beden, 
enerji sahalarıyla dört bir yana değil de küresel 
yayılım içerisinde bu belli bir katmandan sonra 
astral beden, mantal, nedensellik yukarıya 
Yaradan’ın ta kendisi… Böylesine bir bütünsellik 
içerisinde...  

“Esas gidişin mantal seviyede asılı duran ve 
sadece sizlerin çekip almasını bekleyen 

idrakler silsilesi...” 

Bunu çekip almak gibi bir ceht istiyor… 
Rahim ve Rahman olan Allah’ın adıyla... 
Tepemizde asılı duran bu sahanın özelliğinden 
söz ediyor… O, esirgeyen; O, bağışlayan... 
Bağışlama şu manada... Birinin, birini mahkûm 
edip, cezalandırıp, sonra da affetmesi şeklinde 
değil… Bağışlamak nedir biliyor musunuz..? Şu 
mekanizmayı çalıştırmayı ihmal edip, bu konuda 
kusur işleyene, bu mekanizmanın tekrar şansı 
sürekli vermesi... İşte dini ekolde esirgeyen ve 
bağışlayan Allah’ın adıyla cümlesinin, kozmik 
teknolojik, kozmogonik ifadesi budur… 

Bağışlamak ne demektir..? Bağışlamak 
demek; buradaki güncel, yüzeysel bilgi ile bir 
etki alan varlığın, bu etkinin şu şekilde bir 
sirkülasyonuna beceri göstermeyen, bu konuda 
ihmalkâr olan yahut da bilmediğinden ya da 
bildiği halde geciktiren, erteleyen… Böyle bir 
varlığa günün birinde; ‘Ben yanlış yapıyorum, 
ben bu mekanizmayı çalıştırarak yaşamak 
istiyorum Yarabbi..!, Allahım..!’ ne derse desin 
ama şuraya hitap ederek, niyetlenerek ve onu 
hedef alarak, buraya hitaben, bunu söylediğinde, 
bu mekanizmayı çalıştırmak istiyorum yani senin 
(zannettiği senin, aslında kendinin) hazinenden 
gelen bir ışığı, bilgiyi alıp yaşamım esnasındaki 
tüm etkinliklerimde kullanmak üzere, niyet 
ettiğinde, af mekanizması devreye girer… Ona 
hep o şans verilir... Olmadı hadi bir daha, olmadı 
bir daha… Çünkü genelde biz şöyle yaşıyoruz… 

Maddeden gelen yatay etki, güncel, 
yüzeysel bilgi diyoruz... Bu tesiri biz alıyoruz... 
Amacı nedir bunun..? Varlığa ait idraki açığa 
çıkartmak, kullandırarak yeni idrakler elde 
etmesini ve ağır bilgiye ulaşmasını temin 
etmek... Bu tesirin amacı… Bir bakıştır, kaş 
çatıştır, ayağa basıştır, tokattır, yağmurun 
yağması vb. hayat içerisindeki her türlü zerre 
tesir... Ne varsa, ne yapar ise… Elektriklerin 

sönmesi yani siz neyi algılıyorsanız beş duyu ile 
veya duyular dışı algılamalar ile neyi seziyor, 
neyi algılıyorsanız, o bir tesirdir, size kadar 
gelmiş... Amacı nedir..? Amacı onun aynı tarife 
girer... Amacı bana ait olan bir idraki açığa 
çıkartır, kullanacağım yeni idrakler elde etmem 
ve bundan ağır bilgiye dönüştürmek, benim 
işim… Ne yapıyorum..? Alıyorum onu ve 
tepemde asılı duran ve çekip almamı bekleyen 
bu konuyla alakalı bir küçük ‘a’yı çekip alıyorum 
ve bu ‘a’nın bana sunmuş olduğu farkındalık ile 
(daha idrak yok) bu tesire cevap veriyorum... Ne 
yapıyorum..? Aldım a’yı iki numaralı hareketle 
küçük a bünyemden geçti... Üç numaralı 
hareketle bu küçük a ne oldu..? Buna verdiğim 
cevaba kılıf, katkı oldu... Ve bu tesire ben, bu 
küçük a’yı alarak cevap verdiğimde, idrakli bir 
epröv yaşadım, idrakli bir hareket yaptım, 
eylemde, fiiliyatta bulundum, idrakli bir ceht 
gösterdim, emek gösterdim… Dolayısıyla bunun 
sonucu ne olacak..? Küçük a, bir idrak alacağım 
da eylemde, faaliyette bulunurken ona emek 
katacağım da ne olacak..? Bu küçük a olarak 
işte benim Rabbim için yaptığım eylem bu... İşte 
benim tahayyüdüm bu... 

Yaşamım amacı bu küçük ‘a’ yı alıp, 
büyük ‘A’ yapmak… Yani nasıl bir şey..? Bunu 
biraz daha somutlaştıralım… Bir eylem, bir ilişki 
diyelim, epröv geldi, bir ilişkide bulunacağım... 
Bu ilişkide ben her zaman böyle bir zihni mantal 
etkinlik katmaksızın otomatik cevap verirken, bu 
kez diyorum ki ‘Dur, otomatik cevap verme, 
şöyle yukarıdan, bu ilişkinin benden beklediği bir 
bilgiyi aşağıya indir… Bu bir sevgi olsun küçücük 
bir sevgiyi aşağıya indirebiliyorsam eğer bu 
ilişkide, o küçücük sevgi o ilişkide karşınızdaki 
varlık veya varlık grubu veya eşya (o da varlıktır) 
sirküle ettiğinde yukarıya büyük sevgi ağı 
şeklinde mutlaka intikal edecek… Yani; 
yukarıdan aldığınız herhangi bir idrak taşı bunu 
kim koymuş..? Ben, sen, o, onlar koymuş... O bir 
kolektif hazine orası... Levh-i mahfuz… Orası 
hafıza ortamı, Yaradan’ın bünyesinin her zerresi 
hafıza ortamı… Bir Tanrı ışını, Yaradan ışını 
alıyorum, bu fiziki Dünya tatbikatında 
kullanıyorum, tekrar oraya, 50 volt olarak alıyor, 
50.000 volt olarak iade ediyorum… Ne oldu, 
Yaradan ışıldadı... Yaradan’a bunu yaptım... Ne 
kazandım..? Ben tekamül etmedim mi..? Ettim… 
Bir dahasın da 50.000 voltluk bir ışın sana 
hizmet verecek... O 50.000 voltu alacaksın 
500.000 volt yapacaksın... Hani benim 
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tekamülüm..? Senin gibi enkarnasyondaşın onu 
belki 500 milyar volt yaptı... Senin haberin bile 
yok... Bir dahaki eyleminde 5 milyonluk bir ışığın 
sana tutulması ile eylem yapmaya başlıyorsun... 
İşte tekâmülün bütünselliği burada… İşte bunun 
içindir ki Yunuslar, Mevlanalar, nice Şemsler, 
Hacı Bektaşlar ne ışıklar buraya aldı da ne 
büyük kere oraya yeni ışıklar koydu da biz onlar 
sayesinde böyle mantal bir tekâmül seviyesini 
yakaladık... İslami, dini ekolde sevaptır bu... 
Bunu yapmamak günahtır... Bu şekilden, bu 
tebliği okurken çok daha iyi anlayacağız… Bunu 
yapmamak işte budur… 

Bakınız aynı tesir geliyor... Adam da 
aynı… İçinizden biri… Benim belki de güncel, 
yüzeysel bilgi aynı geliyor... Herkese aynı fırsat, 
rahmet geliyor... Amacı ne bunun..? Aynı cümle 
burada var... ‘Bir idraki açığa çıkartması...’ Açığa 
çıkanı çekip almak, aşağı olaylar karşısında 
kendimi toparlayayım deyip, otomatik 
hareketlerden sakınmadır... Reflekssel 
hareketlerden, düşünmeden, sosyal öldürme, 
içgüdü olarak bunlardan sakınmak... ‘Ben 
bunları artık kullanmak istemiyorum, o bir 
içgüdü, otomatizme, ben kendi kontrolümde bir 
cevap vermek istiyorum’ deyin tesire... Bu tesir 
geldi bize cevap istiyor… Cevabın mutlaka 
otomatik duygu, otomatik düşünce... Öyle bir 
aktivitasyonu olan bir varlık... Bu hepimizde var, 
biri kontrol altına alma becerisi gösteriyor, biri 
gösteremiyor... Gösteremeyenin durumu şu; 

Tesir geliyor, amacı bu, bir numaralı 
hareketi yapıyor, varlığa ulaşıyor... Fakat bu 
varlık otomatik duygu, hareket, düşünce... 
Düşünce en altta... Bu ne ters mekanizma... Bir 
tesir varlığa geliyor, otomatik harekete sevk 
ediyor onu... Amip misali… Refleks gibi... Bu 
hareket onda otomatik bir duygu yaratıyor... 
Öfke, nefret, hoşluk, nahoşluk, korku vb. Ne 
yarattı..? Hareketi yarattı... O otomatik duygu ise 

onu destekleyen, otomatik düşünceyi 
oluşturuyor… Feci bir durum… O zaman ne 
oluyor..? Düşünce otomatik duygulara hizmet 
ediyor… Otomatik duygular hareketi 
destekliyor... Ve tamamen varlığın ilk hareketi 
reflekssel, içgüdüsel hareketi duygularıyla ve 
düşünceleriyle desteklendiği için de güçleniyor, 
yer buluyor… Ve böyle bir varlığın bu tür 
desteklerden kurtulup da otomatik olmayan önce 
düşünceyi oluşturup, otomatik olmayan 
düşüncenin hâkimiyetindeki duyguları üretmesi, 
o duyguların hâkimiyetinde de fiiliyata dönmesi 
yani ters-yüz olması, imkânsız denecek kadar 
zor… Bu mekanizmaların nasıl çalıştığını 
görecek, kabul edeceğiz… Etmek zorundayız... 
Bunun ters çalıştığını kabul etmek, bunu 
düzeltmenin birinci, kaçınılmaz % 95 nedenidir... 
Kabul etmediğimiz sürece, bu durumu 
değiştirmek yani beşer vasfından insan kozmik 
yapısına dönüşmek mümkün değil... 
Otomatiklikten kontrollü bir yapıya bürünmek... 
Bütün hadise budur… İşte o zaman düşünen 
insan, akli hareket eden fakat objektif akıl ile 
hareket eden... Bu objektif akıl, üstün akıl vasfı 
buradan bir değer alarak o emeği yeni bir 
değerler katmak şeklinde olur… Bu adam 
buradaki tesiri aldı, kirlenmiş eterik bedeni var 
bunun kirli… Kirlenmiş mantal bedeni var 
bunun… Duygu bedeni kirli... Kozal beden, 
bütün bu kirlilikler altında varlığa asla 
ulaşamıyor… Yani varlığın böylesi kolektif 
hazineden, Yaradan hazinesinden 
nemalanması, bir kıymet alıp o kıymetle hareket 
etmesi mümkün değil... Çünkü niye, kirli… 
Elekler tıkalı... Bu ne yapıyor? Çaresiz gelene 
otomatik hareket, otomatik duygu, düşünce ile 
şak cevap veriyor… Bunun adı; güncel, yüzeysel 
bilgi… Verdiği de güncel, yüzeysel bilgi... 
Sorgulaması bile yok… Tabii bu cümlelerle bu iş 
bitmiyor... (Devam.Edecek) 

 

-------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (44) ------------------------------ 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Bizim esas kurtarmamız gereken yani 
maddenin güdümünden, maddenin esaretinden 
kurtarmamız gereken husus, onunla bir olarak, 
onu kullanarak, onun bizi kullanmasına engel 
olarak, onu bizim kullanarak burada özgürlüğü 
temin etmek... Bana lazımdır, kullanmaktayım 

ama benim üzerimdeki etkisi hiç önemli değil... 
Olmasa da olur diyorum ama kullanıyorum... 

Şimdi bakınız bu hal bizi neye getirir..? 
Eğer biz, bu son bahsettiğim Dünya’nın maddesi 
ile varlığımız arasındaki ilişkiyi bu istenilen 
seviyeye, kıvama, mahiyete sokamazsak, bizim, 
kendi orijinal ışığımızı yakmamız, 
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aydınlanmamız ve realite yükselişi yapmamız 
mümkün değildir... Çünkü maddenin, gerek 
zihnimiz yani düşünce seviyesinde, gerekse 
duygu seviyesinde, gerekse fiziki seviyede 
üzerimizdeki etkilerini kontrol altına almadığımız 
sürece içsel sessizlik ve sakinlik, diğer ifade ile 
dinginlik halini yakalamamız mümkün değildir... 

Demek ki, bizim varlığımızın Dünya’ya 
enkarne olmadan önceki âlemdeki varlık 
özelliğimiz, sessizlik, dinginlik ve sakinlik 
haliydi... 

Ne zaman ki biz, Dünya fizik âleminin, 
madde âleminin kabalaşmış seviyelerine 
kendimizi sevk ettik yani Dünya’ya enkarne 
olduk, işte o zaman, bizden daha kaba fakat 
aynı enerjinin versiyonu olan madde ile biraraya 
gelmemiz, bizim varlık sakinliğimizi, varlık 
sessizliğimizi, varlık dinginliğimizi bozdu... 
Demek ki, bizim içsel dinginliğimizi, içsel 
sessizlik ve sakinliğimizi bozan, bizden daha 
kaba frekanstaki aynı enerjinin versiyonu olan 
maddedir... 

Maddenin, her şeyi yaratan aynı Yaradan 
enerjinin unsuru olan maddenin, 
yaratılmışlığından dolayı, bünyesinde, bizim 
sessizliğimizi, bizim sakinliğimizi ve bizim geniş 
ruhumuzu daraltıcı, sessizlik ve sakinliğimizi 
bozucu bilgi vardır... Yaratılmışlıktan dolayı onda 
bizleri güdüm altına alma bilgisi vardır, güdüm 
onun bilgisinde vardır... Ve madde, bizlerle yani 
madde artı enerji beraberliğinde olan beşer 
varlığı dediğimiz bu üçüncü antite varlık ile 
madde arasındaki bu ilişki, maddenin lehine bir 
şekilde bozulursa bizi esir alır, güdümü altına 
alır... Ve maddenin, yaratılmışlıktan dolayı 
bünyesinde var olan gütme vazifesi, bizim 
üzerimizde başarı ile uygulanmış olur, madde 
kazanıyor... Fakat madde kazanıyor ifadesini 
biraz ince bazda ele alırsak, bu sonuçtan madde 
de kaybediyor... Çünkü maddenin bizimle 
beraberliği yani onunla tatbikat yaparak bir 
deneyim ve bu deneyim sonuç bilgilerini elde 
etmemizin hem maddeyi geliştirme, hem bizim 
varlığımızı geliştirme adına bir eylem olduğunu 
biliyoruz... Yani biz Dünya’da madde ile haşır 
neşir olarak madde ile yoğun tatbikatlar yaparak 
hem kendi varlığımızın titreşimini yükseltmek 
yani gelişmek, tekamül etmek, hem de maddeyi 
geliştirmek için varız... Oysaki madde, güdüm 
özelliği ile beni kendi tesir alanına alıp da beni 
esir ederse, ben ondan daha yüksek olan 

titreşimimi maddenin titreşimi seviyesine 
düşürüyorum demektir... 

Hatta öyle oluyor ki, varlıklar, neredeyse 
maddenin titreşim seviyesine kendi 
vibrasyonlarını düşürerek maddenin gelişmesine 
engel oluyorlar... Bir tebligatta diyor ki, “Dünya 
beşeri bu devre sonu itibariyle titreşimini o kadar 
maddenin seviyesine düşürmüştür ki, hatta hatta 
maddenin de titreşimi altına düşürerek maddeyi 
daha kaba titreşimlere çekmiştir” diyor... Yani 
ben bunu yüksek titreşimlere çıkaracağıma, 
kendi titreşimimi o kadar düşürüyorum ki, bunu 
da benim titreşimime çekiyorum ve maddeyi de 
geliştiremiyorum, kendim de gelişemiyorum... 

Şimdi, bizlerin Dünya beşeri olarak bu 
devre sonu yani yirmi birinci yüzyılın ilk yılları 
itibari ile mukadderimiz olan bir şuur sıçramasını 
yapmak zarureti bu nedenlerden dolayı biraz 
problemli olacak... 

Bütün problem nedir..? Çok küçük 
aslında, sadece şuur atağı yapacak olan bizlerin 
bu şuur atağı yapmaya hazır hale gelip, 
gelmememiz çok önemli... Yani benim bir 
mevcut şuurumu devre sonu itibari ile daha 
yüksek bir şuur seviyesine ve varlık titreşimimi 
daha yüksek bir varlık seviyesine çıkartmam için 
hazırlamam gereken bir ön hazırlık mahiyetinde 
bir çalışmam lazım... Çünkü benim şuurumun bir 
üst şuura çıkması için engel olan donelere 
sahibim ben... Nedir bu engel olan doneler..? 

Ben enkarne olduktan sonra kaybettiğim 
kimliğim, o kimliği bana kaybettiren sahte 
kişiliklerim, inançlarım, felsefi her türlü 
saplantılarım, hatta hatta önceden aldığım bir 
sürü bilginin, benim tarafımdan dogmatik bir 
şekilde tırnaklarımı geçirerek tutunduğum 
bilgilerin zihnimde işgal ettiği sahalar... Bütün 
bunlar benim yeni bir şuur seviyesine 
atlayabilmemi, çıkabilmemi engelliyor... Bir 
varlığın mevcut bir şuur seviyesinden bir üst 
şuur seviyesine çıkabilmesi için mutlak surette 
eski şuur seviyesine onu getirmiş olan bütün 
donanımlardan sıyrılmış olması lazım... 

Şimdi bir varlık ki, çok uzun 
merdivenlerden çıkmış, geçmiş 
enkarnasyonlarında, daha önceki yaşamlarında 
çıkmış, bugün bu enkarnasyonunda deneyim 
yapıyor... Şimdi bu varlığın devre sonu itibariyle 
bayağı ciddi bir realite sıçraması yapma zarureti 
var... Şu anda Dünya beşeriyetinin en büyük 
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kaçınılmaz mukadderi bu... Bütün ezoterik 
öğretiler, bütün kitabi bilgiler, bütün dinler bu 
varlığı, bu basamaklardan çıkararak buraya 
sıçratmanın ön hazırlığını yapmıştır... Fakat bu 
ön hazırlık hep şuurlanması şeklinden çok 
şuurlanmaya hazırlık şeklinde olmuştur... 
Bakınız bir devre boyu yani yaklaşık yedi, sekiz 
bin yıldır son Âdem dönemi, ondan sonra kimler 
geldi, nice peygamberler geldi, Musa, İsa, 
Muhammet geldi, hiç saymıyorum... Binlerce 
peygamber geldi... Bütün bunlar, Yaradan ile 
yaratılmış arasında aracılık yaparak O’ndan 
aldığını onlara vermek ve O’nun bilgisini, 
unutulanları hatırlatmak adına aracılık yaptılar... 
Fakat bütün bu hazırlıklar, şu devre sonundaki 
büyük sıçrayışın hazırlığı niteliğindeydi... 
Görüyoruz ki, bu sıçramayı yapmak için yani bu 
varlığın böylesine daha iri bir kapasitede, daha 
üst şuurda yepyeni bir dünya, yepyeni bir insan, 
yepyeni bir zaman içerisinde yine tatbikatına 
devam edebilmesi için çok engeli var... Bunun 
gelişmesine, bunun şuurlanma hazırlığını 
yapmasına yardımcı olacak tüm vasıtalar onun 
üzerine yapışmış kalmış... Geçen hafta acayip 
bir vasıtanın esiri olmaktan söz etmiştik 
hatırlarsanız... Bütün bu vasıtalar nelerdir 
insanın üzerinde..? 

En başta en etkili olan inançlar, felsefi 
yaklaşımlardır... Şimdi diyeceksiniz ki inançsızlık 
mı..? Her zaman söylüyorum amaç inançsızlık 
değil... Bölük pörçük tahkik edilmemiş sadece 
taklide dayalı inançlar... Biz onları çok değerli, 
çok lazım, lazım olduğunu biliyoruz fakat tahkik 
etmiyoruz... Acaba ben bu inançların bana 
getirdiklerini veya bana sunduklarını şöyle bir 
tahkik edip ayıklasam daha devasa bir inanç 
penceresi bana açılır da, daha külli bir inancı 

elde edebilir miyim..? Yani bu inançlar ve felsefi 
yaklaşımların bizde mânia teşkil etmesi asıllığa 
ve daha devasa bir inanca bizi götürmek 
içindir... Yoksa inançsızlık mahiyetinde değildir... 
Otomatizmal hale gelmiş inançlar, diğer bir ifade 
ile otomatik... Yani ne demektir otomatik..? 

Varlık iradi ve şuurlu bir şekilde tahkik 
etmiyor, düşünmüyor, tefekkür etmiyor... Ya ben 
bir şeye inanıyorum ama niçin inanıyorum, 
babam bana inan dedi, annem inan dedi, onlar 
inandığına göre, ben anneme, babama çok 
değer veririm... Taklit, peki annemizin, 
babamızın veya büyüklerimizin ihtiyacı olan bu 
inanç bana empoze edildiğinde acaba o inanç 
beni nereye kadar taşıyabilir, nereden sonra ben 
onu yepyeni bir kisveye, yepyeni bir değer 
ulaştırmam lazımdı da ihmal ettim… Madem 
babam öyle, ben de devam edeyim diyorum... 

Şimdi bakınız, inançlarımızın, felsefi 
yaklaşımlarımızın, bütün mesele benim 
tahkikime, bizatihi varlığımın tahkikine ve derin 
tefekkürüne, derin düşüncesine tabi olmayan bir 
inancın benim tarafımdan taşınması meselesidir 
burada kabuk dediğimiz... Ben üzerinde 
düşünmemişim, tahkik yapmamışım, üzerinde 
onu derinlemesine bir varlık analizi ve sentezi 
yapmamışım... Böyle bir inanç benim yepyeni bir 
şuura gitmeme engeldir... Ve ondan sonra örf, 
adet, gelenekler tamamen benim varlığımın 
dışında, toplumun, enkarne olduğum alanın 
fakat o alanın düzeni dâhilinde lazım olan fakat 
benim varlığımı esir alan her tür örf, adet, 
gelenek benim için esareti altında olduğum 
acayip bir vasıtadır... Derhal onlardan arınma 
yolları bulmam lazım... 

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

QY: 249 

“Dünya’nızın değişimiyle paralellik 

içeren sizlerin değişim süreciniz, 

enkarnasyonlarınızı paylaşmakta 

olduğunuz diğer âlemleri de 

ziyadesiyle etkilemektedir…” 

“Sizler yükseliş içerisine girdiğiniz 

zamandan itibaren, diğer alemler de, 

sizlerin titreşimlerinize bağlı olarak 

senkronizasyon içerisine girmiş 
bulunmaktadır…” 

“Şu anda, aşırı derecede uyum 

bozukluğu yaşanmaktadır…” 

“Dünya insanı, ikili cehalet 

içerisindedir...” 

“İkili cehalet, en yüksek karmaşayı 

getirmektedir...” 

“Dünya insanı; bilmek, bilmediğini 

kabul etmek istememektedir...” 

“İkili cehalet, farkındasızlığın en 

yükseğidir...” 

“Karmaşanın en karanlığıdır...” 

“Gizlemek, örtmek, yok saymak, ikili 

cehaletin en belirgin özelliğidir...” 

“Dünya insanı, ikili cehaletin 

kıskacındadır...” 

“Kendi yarattığı ve kendi beslediği 
bu cehaletten, mutlaka sıyrılmalı ve 

kurtulmalıdır...” 
“Dinlemeli; susmalı; 

hissetmelidir...” 

“Yüzleşmeli; saygı duymalıdır…” 

“Ve muhakkak, ayaklarıyla 

çiğnemekte olduğu narin tenin 

farkına varmalıdır...” 

“Dünya’nız her ne kadar kaba 

madde olarak görünmekteyse de; o, 

henüz ergen bir çocuktur...” 

“Dünyanızın neşesini 

hissetmelisiniz...” 

“Onun neşesini 

söndürmemelisiniz...” 

“O, ergenliğin geçiş 
dönemindedir...” 

“Kendini yenilerken, tazelerken, 

üzerinde yaşayanların şefkatine 

ihtiyacı vardır...” 

“Sizler, şefkati, sevgiyi, merhameti, 

Dünya’nızdan öğrenirsiniz…” 

“Baka baka öğrenirsiniz...” 

“Oysaki öğrendiğiniz, katletmek, yok 

etmek, silmek...” 

“Cehaletin pençelerine yenik 

düşmeyin...” 

“Dikkatiniz, incinin parlaklığında 

olmalıdır...” 

“İnciden bakışlarınızı ayırmadığınız 

takdirde, onun her şey olduğunu 

fark edeceksiniz...” 

“Ve göreceksiniz, şefkat ışığı, nasıl 

da yıkıyor, arındırıyor, yükseltiyor ve 

her şeyi yerli yerine yerleştiriyor...” 

“Yeter ki; dikkatiniz, sedefte 

olsun...” 

“Ve ayaklarınızla bastığınız yerin 

hassasiyetinde olsun...” 

“Dünya’nızı, merhametle anın, 

şefkatle hissedin, sevgiyle 

kucaklayın…” 

“Hayvan dostlarınızı, bitki 

dostlarınızı, mineral dostlarınızı, 

kalbinize kabul edin...” 

Ey Âlemlerin İçinden; Âlemlerin 
Üzerine; Rahmetlerle Yağan 

Rabbim!.. 
Sana hamdolsun... 

 

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…) 
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REİKİ 
Reiki I-II-III ve Öğretmenlik Eğitimi 

Merkez Bilgi Alanı Vakfı, Sn. Sevgi 
Ersoy’un rehberliğinde Reiki’nin tüm 
seviyelerinin ve Öğretmenlik eğitimini 
sunmaktadır… 

Ruhsal bir yolculuk olan Reiki’nin 
I.kademesinde öğrencinin yol ile tanışması, 
kendisine ve başkalarına fiziksel olarak ve 
dokunarak şifa uygulamaları yapması 
hedeflenir… 

Reiki II. seviyede öğrenci bu ruhsal 
yolculukta derinleşerek zihin ve duygu 
düzeyinde bir arınmaya girer… II. seviye, 
öğrenciye uzaktan şifa yapabilme, geçmişe ve 
geleceğe şifa gönderebilme yetisi kazandırır… 

Reiki III. seviye ise; bu ruhsal yolculuğun 
hayat tarzı olarak benimsenmesi kademesidir… 
Öğrenci, artık, Reiki’nin prensipleri ile yaşamayı 
kendisine ilke edinir… 

 

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… 

 

Öğretmenlik seviyesi ise; öğrencinin, 
Reiki’yi tüm hayatına geçiriyor olma deneyimini 
dileyenlerle paylaşma sürecidir… Reiki 
öğretmeni, hiçbir şeyin nihai olmadığını ve 
kendisinin daima bir öğrenci olduğunu bilir… 

Öğretmen yetiştiren Reiki Öğretmenleri 
ise Grand Reiki Master olarak ifade edilirler…  

 

 

 

Sn. Sevgi Ersoy Grand Reiki Master 
olup, onbinlerce Reiki öğrencisi yetiştirmiştir… 
Her yıl Reiki Huzur Vadisi’nde eşi benzeri 
olmayan bir Reiki çalışmasına rehberlik etmekte; 
21 gün boyunca, ülkenin değişik yerlerinden 
katılan Reiki öğrencileri ile birlikte aralıksız 
olarak Dünya barışı ve şifası için Reiki 
mantraları söylemektedir… Siz de Reiki Ailesinin 
bir parçası olmak ve Reiki hakkında daha detaylı 
bilgi almak için Vakfımıza başvurabilirsiniz… 

Aslı Sevgi olan Reiki Enerjisi’ni 
öğrenmek üzere Ailemize katılacak yeni dostları 
bekliyoruz… 

 

MUCİZE TAŞ ARAGONİT® SEMİNERİ 

 

 

2.7 MİLYAR YIL YAŞINDAKİ BİLGE DOST 
GERİ DÖNDÜ… 

Tarihin her döneminde kullanılmış olan 
fakat zaman içinde unutulan MUCİZE TAŞ 
ARAGONİT tekrar insanlığa kendini sunuyor… 
Şu anda 5000 kişinin boynunda taşıdığı bu 
mucizeyi daha yakından tanımak ister misiniz?.. 
MUCİZE TAŞ ARAGONİT’İ sürekli boynunda 
taşıyanlar; 

► O’nun, koruması, şifası, bolluk ve bereketi ile 
sarılıyorlar… 

► Bağışıklık sistemleri güçleniyor ve daha az 
hasta oluyorlar... 

► Ağrılarda, kramplarda, cilt sorunlarında, her 
türlü psikolojik problemde, tüm tedavilerde ilacı 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 



 
 

IŞIĞIMIZ BİLGİ - YOLUMUZ SEVGİ - HEDEFİMİZ VAZİFE 
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destekleyici ve yan tesirlerini azaltıcı olarak 
mucize taş Aragonitten yardım alıyorlar… 

► Ayrıca bilinçaltlarını temizleyip rahat ve 
kaliteli bir uykuya kavuşuyor, hayatın 
sorunlarıyla daha kolay başa çıkabiliyorlar… 

Sadece kendileri değil, çevreleri de bu 
ışıklı değişimin farkına varıyorlar… 

Detaylı bilgi: www.aragonitmucizesi.com 

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. 


