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

ZAMAN RÖLATİVİTESİ / Devam 

Bir örnekle anlatacak olursak; aynı anda 
yeryüzünden uzaya iki füze fırlatılmış olsun… 
Bunlardan bir tanesinin hızı, saniyede 300.000 
km; diğerinin ise hızı saniyede 1.000 km. 
olsun… Biliyoruz ki, uzayda birçok yıldız 
Dünya’dan öylesine uzaktır ki, onlardan bir 
kısmının ışığı bize birkaç saatte, bir kısmının ise 
birkaç yılda hatta daha uzak olan bazılarının 
ışığı birkaç yüzyıl sonra gelebilmektedir… 
Uzayda öyle yıldızların ışıklarını görmekteyiz ki, 
o yıldızın bu ışıkları, yüzlerce yıl önce o 
yıldızdan ayrılmış ve birkaç yüzyıl sonra, ancak 
Dünya’ya varabilmiştir… Oysa bu yıldızların bir 
kısmı korkunç bir süpernova patlaması sonucu, 
paramparça olup ışıklarını tükettiği halde (henüz 
bu patlamaya ait ışıklar Dünya’ya ulaşmadıkları 
için) biz, o yıldızları uzayda varmış gibi 
görmekteyiz… 

Örneğimdeki, saniyede 300.000 km. 
hızla giden füze, bir süre sonra, bu yıldızların 
olduğu yere yaklaşacak ve bu yıldızın bütün 
yakıtını birden tüketip patladığı, süpernova 
olayını görebilecektir… O zaman bu füzenin 
pilotu şöyle diyecektir: 

“Dünya’dan baktığımızda uzayda 
gördüğümüz bu yıldız, şu anda patladı…” 

Oysa aynı anda Dünya’dan uzaya 
fırlatılmış ve saniyede 1.000 km. hızla giden 
füzenin pilotu şöyle diyecektir: 

“Dünya’dan baktığımızda uzayda parlak 
bir şekilde gözüken yıldız, aynı parlaklığı ile şu 
anda yerinde durmaktadır..” 

Çünkü saniyede 300.000 km. hızla giden 
füzedeki pilotun ‘şimdi’ dediği ‘zaman,’ 
saniyede 1.000 km. hızla giden füzedeki pilot 
için ‘gelecek zaman’ dır… 

Saniyede 300.000 km. hızla giden 
füzedeki pilotun ‘geçmiş zamanı’ saniyede 
1.000 km. hızla giden füzedeki pilotun ‘şimdiki 
zamanı’ olacaktır… 

Einstein’ın Özel Rölativite Teorisinin en 
ilginç sonuçlarından birisini “zamanın 
kısalması” fenomeninde görüyoruz… 

Rölativite Teorisinden önce, klasik fizik, 
zamanın mutlak olarak var olduğunu kabul 
etmişti… Yani zaman, izafi, rölatif bir varlığa 
sahiptir ve o, cismin hareketine bağlı ve ona 
göredir… 

Bu teoriye göre, Gordon Cooper’ın 
uzayda yaptığı gezinin çok ilginç bir yanı 
vardır… Bu uçuş, Gordon’u gençleştirmiş ve 
ayrıca saatini de yavaşlatmıştır… Fakat bu 
gençleşme ve yavaşlama o kadar küçüktür ki, 
Cooper ve arkadaşları bunu fark edemezler… 
Cooper, 90 dakikalık yörüngeyi her 
tamamlayışında, Dünya’daki bir kimseye göre, 
saniyenin milyonda biri kadar daha az 
yaşlanmıştır… 24 saat süren yörünge uçuşu 
sırasında da saati sadece 1/60.000 saniye kadar 
bir yavaşlama göstermiştir… 

Özel Rölativite Teorisi, klasik mutlak 
zaman kavramını yıkmış ve gözlemcinin 
hızlanma yani hız artışı durumuna dayanan, 
daha esnek bir zaman kavramı getirmiştir… Bu 
teoriye göre çok ilginç uzay yolculuğu 
yapılabilir… 

Örneğin 20 yaşında genç bir bayan 
astronot, ışığın %98’ ine erişen bir hızla, 25 ışık 
yılı uzaktaki bir yıldıza gidip gelsin… Diyelim ki, 
ardında da ikiz kardeşini, 22 yaşındaki eşini ve 1 
yaşındaki oğlunu bırakmış olsun... Astronotumuz 
yolculuktan döndükten sonra 31 yaşını 
doldurmuş olacak; ama ikiz kardeşinin 70, eşinin 
72 ve oğlunun 51 yaşında olduğunu görecektir… 
Ne garip Astronot 31, oğlu ise 51 yaşında 
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olacaktır… Dünyadakiler yaşlanırken astronot 
genç kalmıştır… 

Bu genç kalmanın sırrı, hız artışında, 
başka bir tabirle de “ivmede” yatmaktadır… 
Einstein’ın Özel Rölativite Teorisine göre, 
zaman, ancak hızı bu derece artmış bulunan 
uzay gemisindeki astronot için uzamakta ve 
geçmek bilmemektedir… Ancak, astronota 
zaman, normal geçiyormuş gibi gelir… 

Hareketli bir sistem içinde bulunan bir 
saat, hareketsiz bir sistem içinde bulunan bir 
saatten ayrı bir hızda çalışır… Hareketli bir 
sistem içindeki bir ölçü çubuğunun boyu, hareket 
yönünde küçülür… Bu ilginç değişiklikler, saatin 
veya çubuğun kendi özelliklerinden dolayı 
değildirler… Buradaki saat bir sarkaçlı saat, 
yaylı bir saat veya kum saati olabilir; ölçü 
çubuğu ise tahta bir cetvel, bir metrelik metal bir 
çubuk veya herhangi bir uzunlukta bir kablo 
olabilir… Bu olayda, hareketli sistem içindeki 
saatin yavaşlaması ve çubuğun kısalması 
mekanik olaylar değildir… Ne var ki, aynı 
hareketli sistem içinde olup da, saati ve çubuğu 
gören bir kişi onların kısaldıklarını anlayamaz ve 
ayrıca kendisi de gidiş yönündeki durumuna 
göre enine veya boyuna aynı oranda 
küçülmektedir… Fakat hareketli sisteme göre 
hareketsiz bir sistemde bulunan bir gözlemci, 
hareketli sistem içindeki saatin, kendi yanındaki 
saate göre yavaşladığını ve gene hareketli 
sistem içindeki ölçü çubuğunun kendi yanındaki 
ölçü çubuğuna göre küçüldüğünü görecektir… 

Zaman geçişinin hareket hızına bağlı 
olması demek olan zamanın açılması her ne 
kadar büyük hızlardan belirgin bir sonuç 
göstermekteyse de, gene de her hız için söz 
konusu olan ayrı bir zaman açılması değeri 
ortaya çıkmaktadır… 

Yapma yer uyduları, izafi olarak hızlı 
hareket eden araçlardır… Yer yörünge hızları 
ortalama 8 km/sn. dolaylarındadır ve ışık hızı ile 
karşılaştırılırsa, küçük bir hızdır ve bu nedenle 
zaman açılması önemsizdir… Fakat gene de bu 
küçük değer bulanabilir… 

Sovyet bilim adamı V.Ginsbur, çok doğru 
bir saatin yapay yer uydusuna yerleştirilerek 
ölçümlerinin bir yıllık süre için yerdeki bir saatin 
ölçümleri ile karşılaştırılmasını önerdi… 
Önceden tahmin edilen, saniyenin 1/100’ ü 
kadar olarak ortaya çıkan bir fark, Özel Rölativite 

Teorisi’nin doğrulanması açısından büyük bir 
başarıydı… 

Zamanın mutlak olmadığını doğrulayan 
birçok deneyler yapılmıştır… Atomik partiküllerin 
büyük bir hızla seyrettiklerinde, duran bir 
gözlemciye, daha düşük hızlarda seyrettikleri 
zamana nazaran daha yavaş bozunuyormuş gibi 
görünürler… 

Bir başka örnek olarak, yakın 
zamanlarda yapılmış bir deney verilebilir… Bu 
deney sırasında, son derece dakik iki saat, ayrı 
ayrı, iki klasik uçağın içine yerleştirilmiştir… Bir 
uçak Dünya’nın çevresinde doğudan batıya 
doğru uçarken, diğeri bu seyahati batıdan 
doğuya doğru yapmıştır… Hareket noktasına 
vardıklarında görülmüştür ki, bu iki saat artık 
aynı zamanı göstermemektedir… Hareket 
eyleminin kendisi, saatlerden birinin ötekine göre 
saniyenin milyarda biri kadar yavaşlamasına 
neden olmuştur… 

İşte zaman, mekâna ve hıza göre 
rölatiftir… Standart zaman diye bir şey kesinlikle 
yoktur… Herkes kendi içsel zamanını kendisiyle 
birlikte taşır… Siz, birinin yanından geçseniz 
bile, o anda, yalnızca değişik bir mekân 
parçasında yer almakla kalmıyor, ayrıca değişik 
bir zaman-mekânda da bulunuyorsunuz… 

En eski kutsal metinlerde dahi, Tanrı, 
başlangıç ve son olarak tanımlanır… 

Bizim için Başlangıç ve Son, zamanın 
geçişinden ötürü birbirinden ayrılmıştır… 
Başlangıç ve Son’un birlikte var oluşu, bize 
hemen yüksek bir mekân fikrini vermektedir… 
Çünkü zamanın kendisini bir boyut olarak ele 
alırsak, herhangi bir olayın ya da kimsenin 
başlangıcı ve sonu bu boyut içerisinde mevcut 
olmalıdır… Bir sopanın ‘başlangıcı’ ile ‘sonu’ nun 
üç boyutlu mekân içerisinde birlikte var oluşunu 
muhakkak ki, anlayabiliyoruz… Bu, duyularımız 
için aşikâr bir olgudur… Fakat zaman boyutu 
duyular için aşikâr değildir… 

Şimdi kutsal metinlerden konuya ilişkin 
bölümler aktaralım: 

Bhagavat Gita (Krishna’nın sözleri): 
“Her şeyin yaşamı, bu Yaşam’ın içindedir… 
Ve ben, onların başlangıcı ve sonuyum…” 

(7/6) 
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“Böylece, mahiyetimden ötürü tam yaradılış’ı 
doğururum… Ve bu, zamanın daireleri içinde 

yuvarlanır…” 
(9/8) 

“Ben Zaman’ım, hiç bitmeyen Zaman… Ben, 
her şeyi gören Yaratıcı’yım…” 

(10/33) 

“Ben, her şeyi yok eden çok güçlü 
Zaman’ım… Ve buraya, bu insanları 

öldürmek için geldim...” 
(11/32) 

Stevasvatara Upanişad: 
“Tanrı, gerçekte, tüm Evren’dir… Olmuş 

olan, olmakta olan ve ötede olacak olandır...” 
(3/15) 

Chandogya Upanişad: 
“Tüm bu Evren, gerçekte, Brahman’dır… O, 

her şeyin başlangıcı ve sonu ve yaşamıdır...” 
(3/14) 

Mısır’ın ölüler kitabı: 
“Ben, dün, bugün ve yarın’ım... Ona ait 

olandan yoksun olan tek gün bile yoktur... 
Şimdiki zaman, Benim açtığım yoldur…” 

Hermetica; Asclepiusm; 
“Ebediyet, zaman içerisine girer… Ve tüm 

hareketler, zaman içerisinde yer alır... 
Ebediyet, zamanın şartları ile 

sınırlandırılmamıştır… Ve zaman da, devreler 
halinde yinelenmesi sayesinde ebedidir…” 

Eski Ahit; Vaiz: 
“Var olan eskidendir… Ve olacak olan 

eskiden olmuştur… Ve Allah geçmiş olanı 
gene ayırıyor…” 

3/15 

Eski Ahit; işaya: 
“Sonu başlangıçtan ve henüz olmayan 

şeyleri geçmişten bildiren…” 
46/10 

Eski Ahit; işaya: 
“Ben Rab, birinci ve sonuncularla beraber 

Ben O’yum…” 
41/4 

Eski Ahit; Mezmurlar: 
“Çünkü senin gözünde bin yıl, geçen dünkü 

gün ve bir gece nöbeti gibidir…” 
(90/40) 

Kur’an: 
“Ve bizim emrimiz birdir… Ancak bir göz 
kırpış, bir göz yumup açış gibi tezdir…” 

(54/50) 

“Rabbinin katında bir gün, sizin sayıp 
durduğunuz bin yıl gibidir…” 

(22/47) 

“Öyle bir Tanrıdır ki; Ol dediği gün her şey 
oluverir…” 

(6/73) 

Bütün bu örneklerde, açık bir şekilde, 
doğal idrakimizin yukarısındaki bir varoluş 
mertebesine değinmektedir... Ünlü mistik 
Meister Eckhart, bu varoluş mertebesi hakkında 
şöyle der: 

“Birinci gün ile sonuncu, her ikisi birden, 
oradaki (Tanrı katındaki) şimdiki anda 

oluşmaktadır…” 

Kutsal yazılarda son derece ilginç bazı 
cümlelere ve ifadelere rastlıyoruz… Yeni Ahit’ 
de, Tanrı’nın “çağları” yarattığına dair bir ifade 
geçmektedir… Çağ, bir zaman birimidir… Biz 
ise, Tanrı’nın uzun bir süre önce, belirli bir anda, 
uzaydaki küreleri yani maddi kâinatı yarattığını 
düşünürüz… 

Apocrypha’nın II.Esdras kitabında şu ifadeler yer 
alır: 

“Geleceğim zaman hazırlanmıştır…” 
(8/52) 

“Çünkü ebedi çağlar içerisinde, şimdi var 
olanlar için hazırlık yaptığım bir zaman 

vardı…” 
(9/18) 

 

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; âlemler’in, âlemler’in 

içinden, âlemler’in üzerine yağmakta 
olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:241) 

*** 

 Kıyam etmek; karanlıkların 
aydınlanabilmek için çabalarken, geçiş 
girdaplarında verdikleri telefatın ıstırabıyla 
iyice derinlere gömülmekte olduklarının; 
aydınlıkların, karanlıklara el uzatırken, yine 
geçiş girdaplarında verdikleri telefatlarla, 
neredeyse kararmak üzere olduklarının 
bilincine varmaktır…(MYP/C:241) 

*** 

 Kıyam etmek; mahşer’in, geçişin adı 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:241) 

*** 

 Kıyam etmek; varoluş ağıyla yayılan 
beşerin, zaman zaman kesintilere uğrayan, 
zaman zaman ise, hızlandırılmış 
programlarla yol kat etmiş olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:241) 

*** 

 Kıyam etmek; beşer’in, tek bir prototip 
olduğunun; kendi içerisindeki çeşitlemenin 
onu geliştirmekte olduğunun; inkıta’ya 
uğrayan zaman dilimlerinde gelişimini 
başka imkânlar içerisinde sürdürmüş, 
tekrar bu zaman dilimini seçerek, adeta 
kaldığı yerden devam etmiş olduğunun; şu 
anki teşevvüş hâlinin, bu skalanın devamı 
veya inkıtası şeklindeki seçimin 
yapılamamasından dolayı olduğunun; 
oysaki Dünya okulunun, mutlaka tedrisini 
tamamlayacak olduğunun; vazifedarların 
da, bu tedris kapsamı içerisinde 
olduklarının yani tedris tamamlanmadan, 
kendilerini, bu kapalı devre dışında 
hissedemezler ve göremezler olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:241) 

*** 

 Kıyam etmek; taahhütlerin, zarureten 
yerine getirilmek durumunda olduğunun; 
şu an içerisinde bulunduğumuz zaman 
diliminin, bütün imkânlara haiz olduğunun; 
yükseldiğimizde, bütün özlemlerimizin 
gerçekleştiğini görür ve onları yaşamaya 
başlar olduğumuzun çünkü zaten onların 
orada olduklarının; alçaldığımızda, bütün 
imkânsızlıkları, mahşeri yaşar 
olduğumuzun çünkü onların oluyor, orada 
olduklarının bilincine varmaktır… 
(MYP/C:241) 

*** 

 Kıyam etmek; önümüzde uzanan sonsuz, 
mümbit tarlaların var olduğunun, bizim 
görmüyor olduğumuzun; önümüzde 
uzanan sonsuz, hasada hazır ekinler var 
olduğunun, bizim görmüyor olduğumuzun; 
yeni hayatiyetin seslerini, kokusunu, 
titreşimini duymuyor olduğumuzun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:241) 

*** 

 Kıyam etmek; gözlerimizdeki perdeyi 
kaldırmıyor, kulaklarımızdaki uğultuyu 
dağıtmıyor, kalplerimizdeki mührü açmıyor 
olduğumuzun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:241) 

*** 
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---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (39)--------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

“Müdrik ve müdrike arasında mühim bir fark 
vardır... Müdrik inşa edilmiş, zaten 

oluşturulmuş olandır…” 

Müdrik sözlükte baktığımızda, yetişmiş, 
olgun demektir… İşte burası… Hani devre 
sonunda doldu doldu, aktı akacak dediğimiz 
burası... Burası müdrik... Müdrike ise, o 
oluşturulmuş olandan kendisine değerler 
oluşturmadır... Oluşturulmuş olanı alıyor, 
kullanıyor, yaşam içerisinde ve buraya tekrardan 
değer, idrak taşı koyuyor... Küçük idrak taşını 
alıyor, büyük idrak taşı yapıyor… Böyle 
yaşamayı öğrenirsek eğer, gerçek yaşam bu 
işte..! Bu, kozmik bir yaşam… Bu, Rabbin bire-
bir hizmetinde denebilecek bir yaşam… Yaradan 
ile yani Yaradan’ın İlahi muradı ile sizin 
aşağıdaki muratlarınız örtüşüyor... Çünkü 
karşınıza çıkan her eylemde siz Yaradan’ı 
hatırlıyor ve diyorsunuz ki; “Bu eylemimde bana 
ışık tut..! Elini üzerimden, sesini kulağımdan ve 
Işığını yolumdan eksik etme…” İşte ışık burada, 
hazır... Kim koymuş o ışığı..? Sikluslar boyu 
konmuş... Âlemin bilgisi bu... Bu güne kadar 
gelişmiş, gelişmiş... Nice büyük, nice küçük ‘a’lar 
kurulmuş... Sen o büyük ‘A’yı alıp daha da 
büyük ‘A’ yapacaksın... Müdrike bu..! 

Bu mekanizmanın çalışmasına söyle 
diyor; 

“Müdrike ise; o oluşturulmuş olandan 
kendisine değerler oluşturmaktır… Yani 
değerin emeğe çevrilerek yeni değerler 

meydana getirilmesidir…” 

Tepemizde asılı duran, sadece, bizim 
çekip almamızı bekleyen varlığımızın sahip 
olduğu bir değeri yani daha önceki zaman ve 
mekânlarda elde etmiş olduğumuz bir idraki 
alıyoruz, şimdideki bir eylemimizde, 
fiiliyatımızda, bir fiziki tatbikatımızda 
kullanıyoruz... Tekrardan varlığımıza yeni 
değerler kazandırıyoruz... Bu gidişat esnasında 
da, varlıkların emekle orantılı olarak değer 
kazanmaları söz konusudur... Yani bu konuya 
gösterdikleri cehtle, emekle bağlantılı olarak da 
varlığın değer kazanması... Bu, küçük ‘a’yı alıp, 
böyle bir deneyde kullandıktan sonra, büyük ‘A’ 
olarak buraya koyduğu zaman bu varlığın değer 
kazanması… 

“Müdrik ve müdrike arasında mühim 
bir fark vardır... Müdrik inşa edilmiş, zaten 
oluşturulmuş olandır... Müdrike ise; o 
oluşturulmuş olandan kendisine değerler 
oluşturmaktır... Yani; değerin emeğe 
çevrilerek yeni değerler meydana 
getirilmesidir... Bu gidişat esnasında da, 
varlıkların, emekle orantılı olarak değer 
kazanmaları, sübjektif ve objektif değerler 
arasında gidiş-gelişlerdir...” 

Bunun adına da “sakıp” diyoruz... Sözlük 
anlamı, çok parlak, ışıklı, aydınlık, etkili, delip 
geçen demektir... Meydan Larousse buna sakıp 
diyor... Merkez Yüce Plan Tebligatları da, bu 
Yüce mertebenin aşağı akıttığı böylesine apaçık 
karmaşasız bilgileri... Çünkü bir tebligatın 
kaynağının, merciinin, mertebesinin yüksekliği, o 
bilginin kuvvetli ve sade olmasıyla hissedilir... 
Mertebe, aşağı doğru yani beşeri kesafetteki 
titreşime doğru inmiş bir mertebeyse, böyle bir 
kaynaktan gelen bilgi detaylara yöneliktir... 
Karmaşa hâkimdir, zayıftır... Yani rölativitenin 
hizmetindedir... Bu bilgiyi bir arkadaş şöyle 
anlarken, bir arkadaşın böyle anlaması çok 
mümkündür... Oysaki bu bilgiyi kimsenin başka 
türlü anlaması mümkün değildir... Yoruma 
tabiliğe gittiğinde, bir de bakarsınız, ufak-tefek 
şöyle sapmalar olsa dahi sonunda varılacak olan 
nokta herkes için aynı kıymeti ifade edecektir... 
Tabii beşeri zihin burada da kendi zaaflarının 
istenmeyen durumlarını tezahür ettirebilir... Ne 
kadar doğru olduğunu ben nereden bileyim..? 
deyiverir… Bunda yapılacak hiçbir şey yoktur... 
Deneyin, görün... 

Demek ki burada emeğin değere 
çevrilerek yeni değerler meydana getirmesi, bu 
gidişat esnasında varlıkların emekle orantılı 
olarak değer kazanmaları, sübjektif ile (göreceli 
âlem ile yani zihnin faaliyette bulunduğu bu âlem 
ile, sübjektif aklın bulunduğu bu âlem) objektif 
değerler arasında gidiş-gelişlerdir... Buna 
sakıplık vasfı diyoruz... Eğer anlatıma bir 
aydınlık getirilecek olunursa; 

“Önünüzdeki oluşumlar, daima idrake 
muhtaç bir halde bekleyen, o nispette ceht 

isteyen durumdadır… 
Sizler ise; kendinizi kaptırdığınız madde 

âleminin kaba seviyeli vibrasyonel etkileri ile 
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bu gidişi devamlı surette pasifize 

etmektesiniz…” 

Mekanizmayı önce anlatmamın sebebini 
anladınız mı..? Neyi pasifize ediyoruz..? 
Yaradan ile müşterek bir yaşam tarzını biz 
pasifize ediyoruz... Bunun adına Merkez Yüce 
Plan tebligatlarında ‘Serbest şuur sirkülasyon 
faaliyetleri’ denir... Yani bir hadise size fiziki 
manada geliyor, o âlemden gelen etkiye en 
doğru cevabı verebilmem için yukarıdan aldığım 
bir ışığı kesiştirmem lazım onunla... Ve böyle bir 
eylem, Rab ile müşterek faaliyet manasındadır... 
Rabbin hizmetinde olmayı taşır… Burada çok 
ilginç noktalar da vardır… Sanmayınız ki, bir 
varlığın emeğe çevireceği bir değer, illa en 
büyük erdemlilik değerleri, vasıfları taşır... Öyle 
bir realite burada hizmet vermektedir ki, buradan 
aldığı hizmet, vur-kır şeklinde bir idrakte de 
olabilir... 

Öyle varlıklar vardır ki, yeryüzüne 
enkarne olmalarının sebebi; eğer vurma kırma, 
parçalama, dökme, ayrıştırma ve düalitenin 
negatifini tezahür ettirme ise; onun fiziki tesirler 
karşısında alacağı idrak, vur, kır şeklinde de 
olabilir… Yukarıdan alınan değer, varlığın 
enkarnasyon sebebi olan yaşam planının 
icapları ne ise, ona hizmeten gelir… Herkese 
yukarıdan akıtılacak olan şu değer 
zannetmeyiniz ki, aynı kalitede, seviyede hedefi 
göstericidir... O insanlar eğer gerçekten olması 
gerekenin uygulamasını yaparak tekamül 
edenlere ayna, vesile, dekor vazifesi olacaksa, o 
dekoru, aynalığı ve o vesileliği en mükemmel 
yapabilmesi için, ona olmaması gerekli olan 
sunulur ve o onunla vazifesini hatırlar, negatif 
kutbu mükemmelen temsil eder... 

Şu an, devre sonu olarak, ciddi bir 
şekilde negatif kutup varlıklarının değerlerinin de 
yeryüzüne aktığı bir dönemdir... Ne kadar pozitif 
kutup gelişirse, onu geliştirecek olan negatif 
kutup da gelişecektir… Bakınız şöyle bir misal 
vereyim… Şimdi siz, sabrınızı geliştirmek üzere 
gelmiş bir pozitif kutup varlığısınız... Sabır 
deneyimi yapacak ve sabrın daha önce 
konulmuş değerlerini alıp burada uygulayarak 
büyük sabırlara sizi götürecek... Böyle bir sabır 
vazifesiyle yüklü pozitif kutup varlığı, sabrını 
açığa çıkarması için, mutlaka, kendisini sabra 
zorlayıcı negatif kutup varlıklarıyla karşılaşmak 

zorundadır... Gerilim oluşsun ki, gelişim 
oluşsun… Ben sabrımı, karşıma çıkan bir varlık, 
herhangi bir tesiri bana yolladı ve ben o tesir 
karşısında kolaylıkla sabır gösterebildim… Fakat 
bu kolaylıkla dediğim, küçük bir sabır ‘a’ ını 
aldım ve karşımdaki tesir hemen kolaylıkla 
büyük ‘A’ ya dönüştürücü fenomen, bir epröv 
bana sundu, ben bunu başardım… Yukarının, 
Rabbin takdiri sevap hadisesi, vuku buldu ve 
ben dedim ki, çok şükür... Yukarıdan aldığım bir 
ışıkla, bir idrak taşıyla, ben o idrak taşını, daha 
büyük idrak taşına dönüştürdüm… 

Tesir aynen gelse, başarılı olamayız… 
Size o tesir, kolay, zorlanmadan, gerilim 
oluşturmadan gelse, o tesiri duyamayacaksınız 
bile... Yani o tesirin sizin üzerinizde, gerilim 
oluşturucu olması şarttır... O tesirin, bir önceki 
deneyimindeki küçük ‘a’ yı, büyük ‘A’ ya çevirici 
bir gerilim oluşturması lazım, artık geliştiniz… 
Ancak sizi, daha büyük bir tesirin, daha büyük 
bir gerilimin geliştirmesi gibi bir zorunluluk 
doğdu... 

Hani tasavvuf ehli sufilerin söylediği gibi; 
“bela bela üzerine gelmedikçe ben belaya bela 
demem…” diyor... Bela dediği, gerilim 
oluşturucu, onun rehavetini yok edici, rahatını 
kaçırıcı bir tesir… “Ben ufak tefek değil, beni 
geliştirecek olan büyük bir tesir istiyorum…” 
diyor... Bu durumda demek ki beni geliştirecek, 
gerilim yaratacak odak eğer negatif ise, ben 
geliştikçe o negatifin gelişmesi lazım ki, benim 
gelişimime sürekli hizmet etsin... Pozitifin 
böylesine gelişmesi ve negatifin de ona hizmet 
etme adına mutlaka gelişmesine ihtiyacı vardır... 

Şimdi, ne negatif vardır, ne pozitif 
vardır... Aslında biri, birine göre negatif, biri 
birine göre pozitiflik vasfına sahiptir… Aslında 
Yaratanın bünyesinde, ne negatif, ne pozitif 
var… Eğer siz yüksek bir pencereden 
bakarsanız, hiçbir şeyin, ne negatif, ne pozitif 
olduğunu anlarsınız... Olmuş olan, olmakta olan 
ve olacak olan her şey, olması gereken şekilde, 
bütüne hizmeten, ne bir eksik, ne bir fazla, ne 
erken ne de geç olacak şekilde zuhur 
etmektedir… Mesele böylesine kavranmaya 
başladığında, ortaya çıkan, hakiki İman 
olacaktır… 

(Devam.Edecek) 
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-------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (45) ------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Etik kurallar var, ahlaki kurallar, bütün 
bunlar, benim yeni bir şuura geçmem için 
engeldir… Tabii ki bir de maddenin her 
türlüsünün etki alanı var... Ne diyelim bunlara..? 
Madde etkisi, güdümü diyelim... Ondan sonra 
daha psişik olanlar geliyor… Mesela, unvan, 
şan, şöhret, kale alınma, takdir görme gibi 
esaret sebepleri… Benim varlığımı alıyor ve 
yepyeni bir şuurun oluşmasını engelliyor… 
Bırakın yepyeni bir şuuru engellemeyi, mevcut 
şuurumun standardını bile koruyamıyorum... 
Gittikçe kapanıyor... İşte bunların adına ruhsal 
tebligatlarda atıl enkarnasyonlar diyor... Atıl 
enkarnasyonlar demek; belli bir şuur 
titreşiminden bir üst şuur titreşimine geçmek 
gücünü kendinde bulamayanlar... Hatta böyle bir 
fikri dahi yok… Biri ona dese ki; sen bu şuurdan 
yakın bir gelecekte çok üstün bir şuura 
çıkacaksın… O şuura çıktığında senin Dünya’da 
mutat zannettiğin her şeyin aslında mutat 
olmadığını, geçtiğin şuurdakilerin ne kadar 
olağan üstü olduğunu ve olağan olanın da 
aslında onlar olduğunu anlayacaksın, dese, 
reddeder... Git Allah aşkına hiç akli değil senin 
bu yaptığın der... Hâlbuki o, atıl enkarnasyon 
vasfına bürünmüş, esaret zincirleri ile Dünya’ya 
bağlanmış varlıktır... Tabii ki Dünya’nın 
böylesine bir vazifesi de var… Bizleri Dünya’ya 
çekme vazifesi... Maddenin güdümü, buna 
tamamen kontrolsüz bir şekilde kendini 
kaptırmış varlık grubudur bunlar... 

Şimdi bu atıl enkarnasyonların, eğer 
kendi üzerlerindeki, bu sakinlik ve sessizlik 
vasfını yani dinginlik yani ruha ait, enerjiye ait 
özellikleri kaybettiren şu esaret zincirlerini 
çözmedikleri sürece, buradan buraya çıkmaları 
mümkün değildir... Tek problem bizi Dünya’ya 
bağlayan bağların çözülmesidir... Yani bir uçan 
balon düşünelim, helyum gazı var içinde, şimdi 
bunun uçmasını engelleyen yere bağlanmış 
iplerdir... Hatta onlar da yetmez, buraya kum 
torbaları asılır, bunun kaldırma gücünü yenmek 
için... İşte bizim, enerji, artı madde olarak yani 
fiziki, biyolojik beden, artı ruhsal veya enerjitik 
alan olarak ikisinin biraradalığından meydana 
gelen bizlerin öyle bir özelliği var ki, aynı bu 
uçan balon gibi şu bağlar çözüldü mü 
yükseleceğiz... 

Bakınız bu ana fikir, belki çok 
tekrarlıyorum ama ben de anlamış değilim... 
Yani anlasam beni Dünya’ya bağlayan ipleri 
bırakacağım… Bırakamadığıma göre, ben bunu 
yıllardır söylüyorum, anlamış değilim... Hala 
Dünya’ya bağlıyım... Aman diyoruz, Dünya 
icapları, Dünya gerekleri, o da lazım, bu da 
lazım ama bu söylediklerimiz doğru o da lazım 
ama dozunu öyle ayarlamamız lazım ki, 
gerçekten icap olarak yapıp hiçbir esaret 
oluşturmamak meselesi... Yiyeceğiz, hem de en 
güzellerini yiyeceğiz ama ertesi gün 
yemediğimiz anda aman be bu gün yiyemedim 
çok büyük bir eksiklik var dediğiniz anda gitti... 
İçeceğiz, en güzel kıymetli şeyleri içebiliriz, en 
kaliteli Fransız şarabını içeceğiz... Ama geçen 
hafta bir Fransız şarabı içtik, bu hafta içemedim, 
çok içimiz buruldu, keşke içsek... Sen Fransız 
şarabının kölesi oldun, özgür değilsin... Çünkü o 
şişedeki Fransız şarabı yani bir Dünya maddesi 
bu hafta senin zihnini, senin duygunu, senin 
iştahını meşgul ediyor... Özgür değilsin, hele 
hele daha da tutkunları var ki, onlar esareti 
tamamen oluşturmuş varlıklar... 

Dünya’nın her türlü nimetinden 
yararlanıp, ondan geri döndüğünde zerre kadar 
aklın, zere kadar duygun, zerre kadar fiziki 
eylemin onda takılmamalı... Böyle bir özgürlük 
düşünebiliyor musunuz..? Ve sizi temin 
ediyorum, eğer böyle zor olan bir işi bir 
başarabilsek var ya, Tanrı’nın bize sunmayacağı 
Dünya nimeti yoktur... Çünkü o nimetleri bize 
vermesinin, bize sunmasının bizim üzerimizde 
bir tehlike arz etmediğini bildiği için ihtiyacımız 
ne ise verilir… Ama biz onlara karşı varlığımızı 
hep yenilgiye uğrattığımız için elimizden özellikle 
alınıyorlar... Dur diyor, sen kaptırdın kendini, ver 
bakalım geri... Ya ne güzel işte tam bir iş 
bulmuştuk, para kazanmıştık veya şansım 
açılmıştı, birdenbire gitti... Gider tabi çünkü sen 
açılan şansının sunduğu imkânların etkisi altında 
varlığını bıraktın, ona esir ettin gittin... Hemen 
yukarısı, ruhsal idari mekanizma yani hami 
varlıklar, üst şuurunuzda diyebilirsiniz, hemen 
sizden gel bakayım, sana verdiğimiz ve bir tür 
imtihan niteliğinde olan bu Dünya nimetinin esas 
manasını anlamadın, gittin varlığını ona esir 
ettin... Hadi onu geri ver de esas varlığının 
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özgürlüğünü anlayana kadar bunu 
anlayamazsın... 

Aynı bir çocuk gibi, mesela küçük bir 
çocuğa çikolata veriyorsunuz, diyorsunuz ki ‘Bak 
evladım çok yeme, yemek zamanı, bundan üç 
tane ye’ çocuk bir bakıyor ki çok lezzetli, 
dayanamıyor, kaptırıyor tobleronun şehvetine, 
şehvet eşyaya olan tutku, üç yerine tamamını 
yiyor... Ne oluyor..? İshal oluyor, hemen annesi 
geliyor diyor ki ‘Tamam ver onu bana, bitti, 
bundan sonra sana tobleron yok...’ Niçin yok, 
çünkü sen onu varlığına zarar verici, varlığının 
gelişiminin ters yönünde netice alıcı şekilde 
kullanıyorsun... Onun için bir an önce bu esaret 
zincirlerinden kurtulma yolları arayalım... 

Şimdi bakınız, bizler, böyle bir balon 
misali, şu iplerin, şu kum torbalarının bizi 
Dünya’ya bağlayıcı, aşağı çekici, titreşimimizi 
kabalaştırıcı ve bizi esas mahiyetimizden 
uzaklaştırıcı yani maddeye doğru götürücü 
olduğunu fark edip, onları varlığımızdan 
uzaklaştırmadığımız sürece ve dengeli bir ilişkiyi 
kuramadığımız sürece bu balonun uçma tabiatı 
tezahür edemez… Bunu bir halletsek, bu, 
kendiliğinden yükselecek... Yani ben varlık 
olarak yükselmek için ne yapayım, nasıl 
çalışmalar yapayım, derin meditasyon teknikleri 
mi uygulayayım..? Hiç gerek yok… Zaten bütün 
meditasyon teknikleri de varlığı, sadeleştirmek 
amacı taşır... Kum torbalarından, Dünya’ya 
bağlantı iplerinden, şuursal olarak, duygusal 
olarak ve fiziksel olarak gevşetmek amacı taşır... 
İşte o zaman varlık kendi kendine yükselir, balon 
misali, çünkü zaten balonun tabiatı uçmaktır... 

Uçmak, burada kuş gibi manasında değil 
yani yüksek vibrasyonlara doğru enerjisini 
yükseltmektir... Onun için kendini bilme 
çalışması, sadeleşme faaliyetleri çok önemli... 
Yani bırakalım artık detaylar ile boğuşmayı... Bir 
an önce yükselmenin, ışığımızı fark etmenin ve 
yüksek titreşimlere, sevgi ise, sevginin en 
yüksek titreşimine, merhamet ise, en yükseğine, 
koşulsuzuna, paylaşmak ise, en yüksek 
paylaşma... 

Bir an önce kendi içimize dönüp, benim 
yükselmeme engel olan neyim var, bir gururum 
var, bir bakıyorum biri bir laf ediyor, gururumdan 
yaralanıyorum, ben bu gururu nasıl yok 
ederim..? Bir an önce onun üzerinde akademik 
çalışma yapmak lazım... O gurura gelen tesirden 

kaçmak veya onlara engel olmak yerine o gurura 
gelen tesire göğüs açalım... Biri bir şey 
söylediğinde, ya haklısın biraz daha söyle, bak 
bu konuda kendim üzerinde çalışıyorum diyerek 
onun daha çok söylemesine sebep olmak 
lazım... 

Bir tebliğde diyor ki; 

“Silkeleniniz ve silkelenmenize müsaade 
ediniz...” 

Biz silkelenmemize müsaade 
etmiyoruz… Biri yan bakıyor, höt diyoruz… Ya 
onun bakmasın diye gözünü çıkarıyoruz, ya da 
dönüp ilişkiyi koparıp çekip gidiyoruz... “Nereye 
gidiyorsun..?” “Beni rahatsız etti”... Gitmek 
yerine, nedir beni rahatsız eden, bak... Seni o 
yan bakış nerenden vurdu..? Sende istenmeyen 
bir kimlik var, gurur var, istenmeyen bir ben var 
ki, sen onu ben zannediyorsun, sana ait değil... 
Sende korkular var, endişeler var, seni Dünya’ya 
bağlayan, yükselmene engel olan her şey var... 
Halbuki bir tespit edebilsek beni nereden 
yaralıyor… Bir bakış, bir göz, bir tesir, her 
neyse, o tesir, beni neremden yaralıyor… 
Gururumdan... Bunun üzerinde çalışayım, ben 
bunu, mümkün olduğu kadar, bu gururumun 
etkilenmesini daha doğrusu benim varlığımdan 
etkin halini pasifize edeyim, gerilere çekeyim 
dediğinizde bir ip buradan inceliyor, zayıflıyor... 

Bir safranızı atıyorsunuz… Bir Dünya 
maddesine olan tutkunuzu atıyorsunuz, tabii ki o 
tutkular korku getiriyor, bir bakıyorsunuz korkuda 
azalmış... Çünkü ne kadar Dünya’ya ait 
unsurlara ne kadar bağlanırsam o kaybetme 
korkusu başlar... Korkunun tek sebebi 
özdeşleşmedir... Yani bağımlılıktır… 
Bağımlılıklarımızdan, zihnen, duygu ve fiziken 
kurtulduğumuzda hiçbir korkumuz yoktur... 
Çünkü enerji yani ruh korkmaz, onun korkusu 
yoktur... Korku, kaybetmektendir… Korku, 
kaybolmak korkusudur... 

Bir insan ne kadar çok marazi bir şekilde 
hastalıktan korkuyorsa, marazi ama normali, 
makul olanı ayrı... Biliniz ki bedenine çok fazla 
bağımlıdır... Bedenine tapıyordur yani tapındığı 
putu bedenidir... İşte onun için inançlarımızı, 
mabutlarımızı, mabetlerimizi mutlaka tahkik edip 
elden geçirmemiz lazım… Yoksa hiç şansımız 
yok... İçimizde bize tahakküm eden bir sürü 
mabut var... Bütün bunlardan kurtulmadığımız 
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sürece özgür olamayız yani şunlar yok olmaz, şu 
da buraya çıkmaz... Yani bu balon yükselmez... 

Bizlerin varlığımızı esir alan ve Dünya’da 
bulunmamızın zaruri sonucu olan şu örtünmeler, 
işte felsefenin ve inançların, gelenek, örf 
adetlerin, maddenin güdüm etkisi, duygusal her 
türlü kontrolsüz faaliyetlerimiz bizi Dünya’ya 
bağlayıcı, Dünya’ya göçertici, titreşimi 
kabalaştırıcı bir özellik... Ve bu özelliklerimiz 
Dünya tatbikat sahasının özelliği olarak bunlara 
bağımız olunca asıl enerjitik varlığımızın sessiz, 
sakin, dingin ve sonsuzluğun sessizliğini taşıyan 

özelliği yok oluyor... Ve dolayısıyla da 
yaratılmışlıktan dolayı o özellikler kaybolunca 
varlık, sessizliğin aksi, son derece sesli, geveze, 
sakinliğin aksi, son derece tedirgin, etkili ve 
çabalayan, ceht değil, çabalayan bir hal alıyor... 
Bu ne demektir..? Bu, sessizlik veya sessizliğin 
aksi gevezeliktir... Bunlar yine bütün 
bedenlerimizde olan gevezeliktir... Gevezelik ille 
ağızla söz söyleyen manası taşımaz... 
Ağzınızdan bir tek söz çıkmasa da zihninizin 
gevezeliği yeter… 

 (Devam edecek) 

 

--------------------------------- SEVGİLİ QUAN-YİN DİYOR Kİ; --------------------------------
QY: 258 

“İman etmeden özgür olamazsınız...” 
“Ötesine geçmeden, iman etmiş 

sayılmazsınız…” 
“İman zannettiğiniz, o zaman, 

sadece tutsaklıktır...” 

“Tutsak olan, özgür olamaz…” 
“İman eden, tutsak olamaz…” 
“Tutsak olan, iman edemez...” 

“Özgür olabilmek için iman etmek, 
yolculuğun başlangıcıdır…” 

“İman, içinde sabrı taşır…” 
“Sabır, ötesini hedeflemektir…” 

“Ötesini hedefleyen, sabrın 
enerjisiyle donanır…” 

“Sabır, bir enerjidir…” 
“Yükselten, parlatan ve ilerleten bir 

enerjidir…” 

“Tutsak olanın sabrı, sabır 
değildir…” 

“Tutsak olan, tahammül eden, 
biriktiren, bastıran, sıkışan ve 

sıkıştırandır...” 
“Tutsak, hareket kabiliyetini yitirmiş 
olan ve kendi kendini küçültendir…” 

“İman, sabırla genişler ve 
yükselir…” 

 

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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 BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
REİKİ 

ı. ve II. ve III.Derece İnisiyasyonu 
Bu ay on bir arkadaşımız Reiki I. 

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

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

Bu ay dört arkadaşımız da Reiki III. 
Derece eğitimi alarak Reiki Öğretmenlik Yoluna 
girmiş oldular… Reiki III. Seviye, Aydınlanma 
Yoluna adım atmak ve Öğretmenlik yolculuğuna 
hazırlanmaktır. 

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

 

Reiki’nin Beş Prensibi: 
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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  

 
Bu ay, 15 arkadaşımız Quan-Yin 

Magnified Healing tekniğini öğrenerek 
ülkemizdeki ‘barış ve sevgi ordusuna’ katılmış 
oldu… 

Yeryüzüne inen Sevgi, Şefkat ve 
Merhamet’in Annesi olan Quan-Yin’in 
hayatlarına en yüksek ışığı getireceğini 
biliyoruz… (Kuan Yin’in, Kwan Yin, Quan Yin ve 
Kannon gibi farklı kültürlere ait farklı yazılışları 
mevcuttur…) 

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

 

QUAN-YİN 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 
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merhametin kaynağı olarak hizmet eder ve 
sezgili tüm varlıkları desteklerler… 

 

 

BODHİSATTVA TAAHHÜDÜ… 

Varlıkların sayısı sonsuzdur, hepsini 

kurtarmaya yemin ederim… 

MUCİZE TAŞ ARAGONİT® 

SEMİNERİ 
Hırs, nefret ve cehalet durmadan oluşur, 

hepsini aşmaya yemin ederim… 

Dharma'nın kapıları sayısızdır, hepsinden 

geçmeye yemin ederim… 
MUCİZE TAŞ ARAGONİT İLE TANIŞMAK 

İSTER MİSİNİZ?.. 

Buddha'nın yolunun eşi görülmemiştir, onu 

gerçekleştirmeye yemin ederim… 
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 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 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 

 

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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