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-------------------------------- SEVGİLİ OKUYUCU DOSTLARIM -----------------------------
Değerli Enkarnasyondaşlarım..! 
VARLIK BİLDİĞİNDEN SORUMLUDUR… 

İşte bu durum, varlığın gelişimi açısından 
hiç de arzu edilen bir durum değildir… Gayet 
geri bir durumdur… Dünya yaşamımız 
içerisinde, iyiyi de kötüyü de, bilerek, anlayarak, 
idrakli bir şekilde yapmakta olduğumuz durumlar 
çoktur… 

Burada iyinin galip gelmesi için, 
kötülüklerde idraksiz, iyiliklerde idrakli olmak 
zorundayız… 

KÖTÜLÜKTE İDRAKSİZLİK, İYİLİKLERDE 
İDRAKLİLİK NASIL OLUR?.. 

Herhangi bir fiilimiz esnasında, bilgimizi 
ve vicdanımızı aynı istikamette çalıştırarak, 
egomuzu bir kenara itmek suretiyle alacağımız 
sonuçlar, daima idrakli bir faaliyetin sonuçları 
olacaktır… 

Böylesine samimi bir faaliyet esnasında, 
diğer varlıkların zararına, kötülüğüne yol açan 
bir takım sonuçlar doğabilir… İşte bu 
sonuçlardan bir sorumluluk doğmamaktadır… 
Çünkü bilgi ve vicdan ile hareket esnasında 
(idrakli) doğurduğumuz, kötülük, zarar verici hal, 
idraksizlik içerisinde olduğu için, buna kötülük 
idraksizliği denilir, bize sorumluluk getirmez… 

Bu nedenlerle şu sonuca varılabilir: 
Menfi ve kötünün sonuçlarına muhatap 

olmamak için, daima iyi, vicdanlı ve bilgili, idrak 
içerisinde kalmak gereklidir… 

Kısacası iyilik ve müspetlik yönünde 
otomatik olarak idrakli olmaya başlamış bir 
kimse, kendini o noktaya verdiğinden, menfililik, 
kötülük üzerindeki idrak nispetini çok düşürmüş 
olur… Bu da, ancak idraksiz hatalara sebep olur 
ki, varlık için çok iyi bir durumdur… 

“Bilginin açığa çıkartılması kadar, onun 
geriye alınması da, marifet isteyen bir 

husustur...” 
İDRAK NEDİR?.. 
(SP/C: 55) 30.12.1964 

“İdrak bir aksiyondur...” 
Varlığın kendinde meydana gelen bilgi 

birikiminin, bilgi toplanmasının bir çeşididir… 
Çünkü her bilgi birikimi, aksiyon tarzında 

yani idrak halinde tezahür etmez… 
İdrakli olabilmek için muhakkak ve 

muhakkak derin düşünüş halinden, aktif 
düşünüş haline geçmek gerekir… 

Derin düşünüş hali, üst şuurumuzla 
beraber, bütün beşeri şuurumuzun birlikte 
çalışmasıdır… 

Aktif düşünüşümüz ise, hemen hemen, 
tamamen şuurumuzun sathında cereyan eden 
bir düşünüş şeklidir… 

İşte, idrakli hareket edebilmek demek, 
derin düşünüş halinden, dolayısı ile bu halin 
neticesinden meydana gelen, açığa çıkan 
cevher vasfındaki bilgiyi, aktif düşünce sahasına 
intikal ettirmek demektir... 

Bu mekanizma, bizlerin, ölçülü hareket 
etmemizi temin etmektedir… 

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; beşerin, fiziği ve astrali ile, 
yeni dünya, yeni zaman ve yeni beden 
imkânları içerisinde olduğunun; yeni bin 
yılın sakinlerinin epröv imkânlarını iyi 
değerlendirebilmeleri için, elastikiyet ve 
uyum kabiliyetlerini ortaya koymaları 
icabedecek olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:247) 

*** 
 Kıyam etmek; realite geçişlerinin, fiziki 

koşullara adaptasyonun, illüzyonu fark 
etmenin ve hafifletilmesinin tek 
anahtarının, elastikiyet ve uyum olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:247) 

*** 
 Kıyam etmek; bedeni uyumun, beden 

hâkimiyeti ve bedene gereken 
ehemmiyetin, alâkanın verilmesiyle 
gerçekleşecek olduğunun; bedenin, bütün 
hayati ihtiyaçlarının karşılanması, enerjitik 
açıdan beslenmesi, arındırılması, 
titreşiminin bir an önce yükseltilmesi 
icabetmekte olduğunun; aynı şekilde, 
psişenin desteklenmesi, bütün yardımcı 
imkânlar kullanılarak her türlü paralellik 
oluşturulması gerektiğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:247) 

*** 
 Kıyam etmek; iniş çıkışların, yok denecek 

kadar aza indirilmesi gerektiğinin; beşeri 
irade ile Yüksek iradenin birbirine 
kavuşması gerektiğinin; bilincine 
varmaktır…(MYP/C:247) 

*** 
 

 Kıyam etmek: beşeri korkuların üzerine 
üst güvenin inmesi gerektiğinin; beşerin 
şuuruna dürüstlüğün hâkim olması 
gerektiğinin; beşerin, zaaflarla 
yürüyemeyeceğini bilmesi, kendisini teslim 
edeceği yeri, seviyeyi, titreşimi, bir an önce 
tespit etmesi gerektiğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:247) 

*** 
 Kıyam etmek; her köşe başını bir çoban’ın 

tutmuş olduğunun, kuzular koşuştururken, 
kurtların pek fazla bir şey yapmalarına 
gerek olmadığının; kuzuların, köşe 
başlarını tutanların, kurt mu, yoksa çoban 
mı olduğunu anlayamaz halde olduklarının; 
telâş ve paniğin, onları daha da kör ediyor 
olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:247) 

*** 
 Kıyam etmek; işte içinde olduğumuz bu 

dönemde, kurt ve çobanın tamamen 
birbirine karışmış olduğunun; çobandan 
medet ummamamız gerektiğinin; çoban, 
eğer hakiki çobansa, onu, sahip olduğu 
vasıflardan ve tezahür ettirdiği değerlerden 
tanıyabilir olduğumuzun, işaret ettiği 
yoldan yürüyebilir, tesirinden yararlanabilir 
olduğumuzun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:247) 

*** 
 Kıyam etmek; kendi yönümüzü bulmamız 

gerektiğinin; kendi tesirimizi üretmemiz 
gerektiğinin; kendimizi, kendimize teslim 
etmemiz gerektiğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:247) 

*** 

 
---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (45)--------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Böyle bir dış âlem içerisindeyiz... Biz ve 

dışımız diye izafi olarak böyle... Bakın diyor ki; 
Muhakkak ki varlığın tekâmülü nispetinde, 
muhakkak ki varlığın gelişimi oranında, onun 
dışında bulunan diğer şeyler de, şeyler 
eşyanın çoğulu, diğer eşyalar da, ona uygun bir 
tarzda yeni yeni kombinezonlar yani 

bileşimler, terkipler almaktadır... Evet, sizin 
gelişiminiz oranında, bizim gelişimimiz oranında, 
bizim dış âlemimiz de yeni yeni şekillenmeler 
almaktadır... Yani başka bir ifadeyle, dış 
âlemimizi biz yaratıyoruz... Daha teknik olarak 
bunu ifade edersek, kullandığımız zaman 
enerjisinin, burada bunlar az çok biliniyor, biz de 
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 az çok biliyoruz, hani biz en iyi biliyoruz 

anlamında anlaşılmasın… Kullandığımız zaman 
enerjisinin kalitesi, bizim etrafımızdaki âlemi ona 
uygun bir şekilde yaratıyor, var ediyor... Yani 
hem varlık değişmekte, hem de onun dışındaki 
âlem buna uygun tarzda değişmektedir... Demek 
ki, biz değişirsek, dışımızdaki âlem de buna 
bağlı olarak otomatik olarak, mekanizmal olarak, 
kendiliğinden diyebilirsiniz, değişmek 
zorundadır... Burada hiç kimseye haksızlık 
yapılamaz... Zaten yaradılış, hak ve adillik üzere 
kurulmuş bir bünye ve yapıdır... Hiç kimseye 
haksızlık yapılamaz... Hiç kimse haksızlığa 
uğruyorum dememelidir... Bunlar çok önemlidir... 
Yani hiç kimse isyan etmemelidir... Bütün bu 
bilgileri bilip de, bana haksızlık yapıldı 
diyemezsiniz... Hiçbir noktada, hiçbir konuda, en 
ufak bir küçücük hadiseden, ayağınıza taş 
takılsa siz kusurlusunuz... Taşın bir kusuru yok, 
gibi... Bunu siz lütfen yayın... Yani hem varlık 
gelişmekte, hem de onun dışındaki âlem ona 
uygun tarzda değişmektedir... İşte insanların 
vicdanlı ve idrakli olmaları, dış alemin onlara en 
uygun gelecek tarzda değişmesini de icap ettirir 
ki, konuşlandırır ki, insanın menfaati yani 
kazancı bu noktadadır... 

Kur’an, Allah hakkında, O, isteyenlere en 
iyi vericidir demiştir... İşte bu ayetin yorumu da 
budur... Siz istekleriniz oranında, siz 
ihtiyaçlarınız oranında, siz idrakleriniz oranında 
bir dış çevreye sahip olursunuz, bir dış âleme, 
bir dış ilişkiler kombinasyonuna sahip 
olursunuz... 

Burada önemli nokta şudur; Önemli 
nokta, içe hâkim olmaktır... Dışa hâkim olmaya 
boşuna çalışmayın... Dışa hâkim olamazsınız... 
Sadece dışı değiştiremezsiniz... Dışı değiştirmek 
istiyorsanız, içe hâkim, içe, kendi içinize hâkim 
olmak zorundasınız... Çünkü içyapıya, iç 
bünyeye hâkim olduğunuz zaman, özellikle 
madde üstünüze gelemez... Yani madde, o 
güdüm etkisiyle, madde, o geri titreşimiyle, 
madde, o sizi kendi bünyesine çeken yapısıyla, 
üzerinize gelemez... Çünkü sizde bir karşılık 
bulamaz... Çünkü siz içe hâkim olduğunuzda, 
bulunduğunuz maddi ortamın titreşiminin üzerine 
doğru çıkmaya başlarsınız... 

Bütün yaradılış, titreşimsel ahenge, 
titreşimsel rezonansa dayalıdır... Yani bir 
sempatizasyon yasasına dayalıdır... Neye 
sempatize olursanız, onu çekersiniz... Yaradılış 

gayet mekaniktir... Bütün yasalar gayet korekt 
olarak çalışır... Yasaların dışında bir şey tezahür 
etmez... O yüzden bu bilgi bile, insanlığın bütün 
endişelerini silmeye yeter... Her şeye karşı 
taşınan endişeleri bu bilgi siliyor... Tek başına 
hemen silip atar... Çünkü korekt yasalarla 
muhatabız... Neysek oyuz... Neysek onunla 
muhatabız... Her ne yapıyorsak, biz yapıyoruz… 
İşte içe hâkim olduğunuz zaman, iç bünyeye, içe 
hâkim olmak anlaşılıyor değil mi ne olduğu..? İçe 
hâkim olduğunuz zaman düşük titreşimli, ıstıraplı 
ve şoklu eprövlere de hâkim olursunuz... 
Bunlarla da muhatap olmazsınız... Şimdi sizin 
sorunuzun cevaplarından biri de budur... İçe 
hâkim olunmadığı için dıştan sürekli bu şekilde 
darbeleyici, bu şekilde ıstırabı, kanı, gözyaşını, 
nefreti, sıkıntıyı doğuran olaylarla muhatabiyet 
söz konusu... Çünkü beşeriyet içine hâkim 
değil... 

Bu olay veya benzeri olaylar, bize, daima 
bizdeki iç hâkimiyetin tezahürü için üzerimize 
geliyor... Madde de bu yüzden geliyor... 
Etrafımızdaki eşyalar da bu yüzden, her şey bu 
yüzden geliyor... Her şey bizim iç bünyemize, iç 
yapımıza hâkim olabilmemiz için ve içimizde, 
özümüzde, asil varlığımızda zaten mevcut olan 
bu bilginin, bu idrakin, bu vicdanın, bu sevginin 
açığa çıkabilmesi için bizimle buluşuyor... Bütün 
gayretimizle, bütün varlığımızla artık bizden ne 
istendiğini, artık bu Dünya okulunun, artık bu 
eprövlerin, artık bu olayların, artık bu 
felaketlerin, artık bu sağanaklar halinde yağan 
bu ıstırap yağışlarının bizden ne istediğini 
anlamak yolunda kendimizi parça parça ederek, 
ceht etmeliyiz… Yani, kelime bulamıyorum... 
Gerekiyorsa uyumadan, gerekiyorsa günde otuz 
sekiz saat, mümkün mertebe hayatın içinde her 
olayda olayın bünyesindeki görünmeyeni 
aramak yönünde ceht etmeliyiz... 

Hangi iştensek, hangi meslektensek, 
hangi olayın içindeysek, olayın mahiyeti önemli 
değil, küçük olay, büyük olay yoktur... Küçük 
epröv, büyük epröv yoktur... En küçük, en 
büyüğün bilgisini bünyesinde taşır... Tıpkı en 
büyüğün, en küçüğün bilgisini bünyesinde 
taşıdığı gibi... Biz buna yaradılışın hologramik bir 
yapıya sahip olduğu şeklinde bir tebligat 
ifadesiyle de karşılık bulduk... Yaradılış 
hologramik bir yapıdır... En küçük, bünyesinde 
en büyüğü taşır... Hatta bunu enerjisel yönden 
de ele aldığımızda, tek bir bilgi enerjisinin bile 
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 bütün bilgileri bünyesinde taşıdığını 

söyleyebiliriz... Ayrı bir konudur, girmeyeceğim 
ama geniştir ve o oranda da bir konferans 
konusudur... 

Bir tebliğ daha: 10. 2. 1967.  
“İnce tesiri oldukça parlak bir şekilde 

temaşa edebilmeniz için, (temaşa etmek, 
ibretle bakmak, seyretmek anlamına 
geliyor… Yani temaşa budur… Bir şeye 
ibretle bakmak, ders almak, seyretmek, 
müşahede etmek, gerçek gözlem 
yapmaktır…) 
“İnce tesiri oldukça parlak bir şekilde temaşa 
edebilmeniz için, gerek ruhi auranızı, gerek 

fizik koşullarınızı inceltmeniz gerekir...” 
Yani ince tesiri biz burada bilgi olarak, 

bilgi enerjisi olarak ele alırsak, bu giderek 
derinleşen, giderek yükselen, giderek tekliğe 
doğru koşan, tek idrake, tek anlayışa doğru 
koşan, sadeleşen fakat o oranda güçlenen bu 
bilgi enerjisini anlayabilmek için, hem ruhi 
auramızı, hem fizik koşullarımızı inceltmemiz 
gerekir... 

Ruhi auramız şu anlamdadır... Ruhi 
auramız demek, düşüncelerimiz demektir... 
Bütün düşüncelerimiz... Lütfen düşünce, zaman 
zaman bir perhiz yapar gibi, bir oruç tutar gibi bir 
düşünce akışımızı, düşünce akışlarımızı kontrol 
altına alalım... Zihnimizden ne tür düşünceler 
geçiyor..? Rüyalarımız nasıl..? Bu rüyalar çok 
önemli... Çünkü rüyalarımızın yapısı, bizi bize 

anlatan en önemli aynalardan biridir... Yani bizim 
kendimizden sakladığımız, klasik psikolojinin 
şuur altı dediği, oraya attığımız asıl kendimize 
ait, asıl kendimiz burada hatalı oldu, 
yeryüzündeki sahte kişiliklerimize ait birçok 
problemi rüyalarımızda biz aldırıyoruz... Yani 
rüyalarımızın da ne olduğunu, nasıl olduğunu 
kaydederek kendimiz hakkında bir bilgi sahibi de 
olabiliriz... 

Şimdi ruhi auramız, düşüncelerimiz ve 
fikirlerimiz demektir... Neler düşünüyoruz, nasıl 
fikirlere sahibiz..? Özellikle menfi düşüncelerin 
bünyemizde var olması ve menfi düşüncelerin 
dile getirilmesi, daima düşünce yapımızı veya 
ruhi auramızı düşüren, aşağı çeken bir yapıdır... 
Bütün bu faaliyetlerimiz yani düşüncelerimiz ve 
fikirlerimiz bizim bunlara paralel olarak çalışan 
bir faaliyetler zinciri içerisinde kalmamıza yol 
açmaktadır… İşte böylece insan gitgide daha 
şuurlu, daha idrakli ve nihayet açık vicdanlı 
olur...  Yani özetle şu denmek isteniyor; 
Yükselen bilgiyi, derinleşen bilgiyi, değiştiren 
bilgiyi, adeta başka bir ifadeyle kurtarıcı bilgiyi 
alabilmek için bütün bedenlerde bir sadeleşme, 
bütün bedenlerde inceleşme, bütün bedenlerde 
bir titreşim yükselmesine ihtiyaç duyuyoruz... Biz 
bunu işte fizik bedende fizikle ilgili bir takım 
incelikler olarak yani beslenmeden tutun da her 
türlü inceltme faaliyeti, diğer bütün bedenlerdeki 
bu temizleme operasyonları… 
(Devam.Edecek) 

 
-------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (51) ------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
“Yükselen realitenin artan hassasiyetine 

bağlı olarak bastığınız noktalar mana 
taşımalıdır...” 

Realite yükseldikçe hassasiyet artar diye 
bir tebliğimiz vardı... Yani realite yükselmesi 
aslında varlık için çok büyük sorumluluktur... 
Realite yükselmesi kolay taşınan bir husus 
değildir... Eğer hazımlı değilseniz o realite 
yükselmesi başınıza dert olur... Hazımlı, bütün 
gereken değerleri vererek merhaleleri aşmışsak 
eğer, o yükselen realite bizim için hakkını vermiş 
ve gerçekten de o realitenin liyakatini taşır 
oluruz... Ya gerekli merhaleleri, gereken 
değerleri verip aşmadıysak..? Gelişigüzel, 

eksikler bırakarak aştıysak..? Yükselen realite 
başımıza dert olur... Çünkü niye..? Orada 
yükselen realite hassasiyet ister... Bu hassasiyet 
mantal seviyeden yani düşünce ve zihin 
faaliyetlerinden, duygulardan fiziğe dökülene 
kadar hassasiyet icap eder... Yani nasıl bir 
şeydir biliyor musunuz..? Bir varlığın realite 
seviyesini, düşüncelerinden, imajlarından, 
tasarımlarından, duygularından ve fiziki 
hareketlerinden anlayabilirsiniz... 

Eğer bir insan, dangıl dungulsa, temas 
ettiği diğer varlıklara gereken saygıyı, Reiki’nin 
kuralları ‘Bugün tüm varlıklara karşı nazik ve 
saygılı oluyorum’ diyor... Realiteye bak... Elim 
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 cebimde sunuş yapamam, içimden gelmez... 

Yaptığım vazife sizlerle bir bütün, sizlerle 
Yukarısı bir bütün... Dolayısıyla benim burada 
yaptığım vazife, yukarıdan kaynaklanan bir 
saygının sizlerden, vazifemle bütünleştiğim için 
böyle çıkmak zorunda... Onun için diyor ki, 
yükselen realitenin artan hassasiyetine bağlı 
olarak bastığınız nokta mana taşımalıdır... Yani 
bunu sürekli hissetmemiz lazım ‘ben bu realite 
varlığıysam, böylesine titreşimin temsilcisiysem 
dolayısıyla her an düşünce, duygu ve fiziki 
giysim dahil hepsinde manayı 
hissettirebilmeliyim... O realitemin her noktada 
tezahür etmiş olması lazım...’ 

Yükselen realitenin artan hassasiyeti 
artık kalp kırmamaya özen göstermek, göz göze 
bakarken daha özenli olmak, insanların bilgi ile 
temasında kusursuzluk ilkesine çok özen 
göstermek gibi hususlar hassasiyetin ifadeleri... 

Kendini akışa koyuvermek, bu seviyede 
varlıkları daha kolay atalete sürüklemektedir... 
Bu ne demek..? Teslimiyet ve Yukarı’nın açtığı 
kapılarda yürümek sanki teslimiyet gibi, 
Yukarıya biat etmek gibi ve Yukarı’nın gösterdiği 
yolda yürümek gibi görünse de diyor ki, kendini 
böyle bir akışa koyuvermek bu seviyede yani 
artan realitenin hassasiyeti dolayısıyla varlıkları 
daha kolay atalete sürüklemektedir... Yani 
teslimiyeti çok ciddi ele almamız lazım... 

Teslimiyet, boynu eğip de çok 
affedersiniz koyun gibi bir yere gitmek demek 
değildir... Teslimiyet, son derece dinamik, 
bulunduğun ortamın bilgisine sahip, hedefi 
sonsuzda olan her an dinamik bir haldir... Ama 
kulağın yukarıda, gözün yukarıda... Burada bir 
şeyler yapıyor ama sürekli Yukarıdan ‘Acaba 
durum nedir?’ diye tahkik halinde olan, bu 
dinamiklik hali, teslimiyet... Dolayısıyla da 
bunun, kendini akışa koyuvermenin en büyük 
tehlikesi atalete sürüklenme tehlikesidir... 

Kendini akışa koyuvermek bu seviyede 
varlıkları daha kolay atalete sürüklemektedir... 
Burada bu anlatımla önünüzde kendiliğinden 
açılan kapılarda yürüyünüz fakat o kapının her 
an bir imtihan vesilesi olabilirliliğini aklınızdan 
çıkartmayınız denen ifadede şunu anımsadım, 
diyor ki, bu alan için, bizlerden talep edilen bir 
bilgi diyor ki, bu alan yeryüzü beşerinin bütün 
realitelerinin temsilcilerinin bir araya geldiği bir 
alandır... Yani yeryüzünde yedili sistem 

dediğimiz var olan bütün realitelerin mensupları 
burada var... Hatta katmanları da var... Mesela 
şeriat tabii dinle alakası olmayan bir şeriattır ve 
kuralcı, kurallarla yaşam tatbikatları yapan 
varlığın her kademesi var... Şeriat realitesinin 
duygu katmanında, sevgi katmanında, hizmet 
katmanında, hâkimiyet katmanına geleceğiz 
inşallah... Devre sonunda onlar oraya 
geçecekler... ‘Duygu realitesinin mensupları var, 
otomatizmal realitenin mensupları, bütün 
realitelerin katmanları mensubu bu alanınızda 
mevcuttur’ diyor... Onun için Size yaklaşan 
varlıkların diyor size yaklaşımda bulunanların ne 
mana ifade ettiğini bilemezsiniz... Yani siz 
istediğiniz kadar şuurlanın, beşeri şuurlarınızla, 
transa girdiğinizde zaten onun bilgisi geliyor o 
ayrı ama beşeri şuurunuzla yani dünyanın 
koşulları içerisinde sizinle temas eden varlıkların 
ne mana ifade ettiğini bu şuurunuzla 
anlayamazsınız diyor... Ya çok büyük bir hayrı 
ifade ediyor ya da etmiyor, bilemeyiz ve biz ne 
yaparız..? Beşeri şuurun yanlı zihin faaliyetiyle, 
önyargılarla ya onu hak etmediği bir tarzda, 
geçmişteki bir deneyimimizin bilgisiyle 
benzeştirir kenara atarız ya da geçmişteki bir 
deneyimimizin bilgisiyle özdeşleştirip 
koynumuzu açarız... İkisi de yanılgı olabilir... Bu 
alanda bütün realite varlıklarının neşriyatına 
hoşgörü, sabır fakat temkinle müsaade edin 
diyor... 

Bunlar, bu alanın varlıkları olarak bizlerin 
gelecekte çok büyük varlık gruplarıyla 
temasımızda çok önemli, değerli bilgiler... Diyor 
ki her türlü realite varlığı var... Yeryüzündeki 
bütün realitelerin temsilcileri bu alanla temasta... 
Yalnız bunların neşriyatları bu alan içerisinde 
olacak... Ne yapacaklar..? Konuşacaklar, 
kıracaklar, arkamızdan eleştirecekler, yüzümüze 
gülecek arkamızdan kızacaklar vs. her türlü 
neşriyat... Bir varlığın düşünsel aktiviteleri, 
duygusal aktiviteleri ve fiziğe dökülmüş her türlü 
aksiyon neşriyattır... Diyor ki; bu realite 
mensuplarının alanınız içerisinde her türlü 
neşriyatına yani her türlü düşünce üretiyor 
negatif veya pozitif hiç önemli değil... Ne negatif 
var ne pozitif... Bir düşünce üretiyor... Duygu 
üretiyor, kızıyor, nefret ediyor, kırılıyor, darılıyor 
vs. neşriyat yapıyor... Bunu fiziğe döküyor veya 
dökmüyor hiç önemli değil... Demek ki bu 
neşriyatı üçe ayırıyoruz: 
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 1-) Zihinsel neşriyatlar. 

2-) Duygusal neşriyatlar. 
3-) Fiziksel neşriyatlar. 
Bu varlıklar A realitesi, B realitesi, C 

realitesi böyle gidiyor... Bu neşriyatları bu 
varlıklar yapıyor... Ne yapıyor..? Bu bilgi alanının 
belirli bir seviyenin titreşimin sahibi olduğu bir 
bilgi akarı var, bu bilgi sürekli buraya akıyor... Bu 
bilgi akarını Yukarı’nın talimatları, o bilgiyi akıtan 
mertebenin talimatları çerçevesinde en kusursuz 
bir şekilde sunumuna gayret eden bir de bizler 
varız hatta hepimiz varız yani... Ben yok 
burada... 

Bilgelik, benden bize dönmektir... 
Bilgelik, beni terk edip biz demektir... Bilgelik, 
bizi terk etmek bizler demektir... Bilgelik, bizleri 
terk etmek hepimiz demektir... Bilgeliğin de 
böyle skalası var... Eğer bir varlık sadece ben 
diyorsa, bilgeliğin o seviyesindedir... Sadece biz 
diyorsa mutlaka bizler diyecek bir merhaleye 
geçmek zorundadır... 

Herkim nerede kendini görüyorsa, 
oradadır... Neşriyat yapanlardan mısınız, 
yapanların neşriyatına maruz kalanlardan 
mısınız..? Her varlık bunu kendi bilir... Kimse 
buna teşhis koyamaz... Diyor ki, size yaklaşımda 
bulunan varlıkların ne mana ifade ettiğini 
bilemezsiniz... Doğru, bilemeyiz... Niye..? Çünkü 
beşeri şuurla bakarsak, bilemeyiz ama bu alanın 
gözünü kapatanları var... Gözünü kapattı mı arşı 
alaya uzananları var... Ne olacak..? O yapılırsa 
bilinir ama beşeri seviyede bilemezsiniz... 
Gerekiyorsa arşı alaya uzanır alırsınız o ayrı 
konu... Bu neşriyatlara ben arşı alaya 
uzanmadan nasıl cevap vereceğim..? Şöyle 
cevap vereceksiniz diyor; 

1-) Hoşgörüyle. 
2-) Büyük bir sabırla. 
3-) Temkinle. 

“Hoşgörü, sabır fakat temkinle müsaade 
edin…” diyor… 

 (Devam edecek) 

 

--------------------------------- SEVGİLİ QUAN-YİN DİYOR Kİ; --------------------------------
 

DOSDOĞRU YOL: 
QUAN-YİN; 

 
Sevgili Quan-Yin; insanın yeryüzünde 

varoluşundan beri onu beslemekte olan bir 
himaye sistemidir… İnsanlığın şu anki bilinç 
seviyesinde hatırlayamadığı kadar yüksek bir 

Sevgi ve Şefkat titreşimidir… Çeşitli şekillerde, 
çeşitli yollarla Dünya’ya ve üzerinde yaşayanlara 
tesirini indirmektedir… Hiçbir zaman Dünya 
insanlığını yalnız bırakmamıştır… Vaadi, son 
çığlık susana dek Dünya sistemini terk 
etmemektir… 

O, bizlere, Sevgi ve Şefkat yolunun 
daima sunulmuş olduğunu hatırlatandır… 
Dosdoğru Yol; Sevgi ve Şefkat’in olduğu 
Yol’dur… 

Ey Âlemlerin İçinden; Âlemlerin Üzerine; 
Rahmetlerle Yağan Rabbim!.. 

Sana hamdolsun... 
Senin izninle; bir araya geldik ve 

huzurundayız... 
Ve bütün kapılarımızı Sevgili Quan-Yin’in 

ışığına açıyoruz... 
 

Sevgili Quan-Yin; 
“Kalplerinin birinci odasında dans edenleri, 

kendi ellerimle süslerim…” diyor... 
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 “Saçlarına, yeryüzünün en nadide lotuslarını 

takarken; bedenlerine, en yüksek titreşimli 
kokuları sürer ve auralarını, en güçlü ışıklarla 

donatırım…” diyor... (QY Celse 145) 

Kalplerimizin birinci odasında dans 
etmemiz, var olan her şeyin ritminin içinde, kendi 
ritmimizi bulmak demektir… Kendi kalbimizin 
ritmi, tüm varoluşla uyum içerisinde olduğundan, 
kendi kalbimizle barışıp ritimlendiğimizde, tüm 
varoluşla ritimlenmiş oluruz… Bu ritim bize, 
hayatımız içerisinde ahenkli, yumuşak, nazik 
adımlar atarak, huzurlu ve tatmin bir yaşam 
sürme hakkını kazandırır… 

Sevgili Quan-Yin; O Şefkat ve 
Merhamet Annesi olan enerji, biz orijinal 
ritmimizle hayatı yaşarken, otomatik olarak 
devreye girer… Çünkü bizler, o hakiki ritimle 
yaşarken ve varoluşla ritimlenirken, Şefkat ve 
Sevgi mekanizması kapsamına dâhil oluruz… Bu 
da bizi, Sevgili Quan-Yin’in ışığıyla karşılaştırır… 

O zaman O enerji tarafından adeta 
süslenen, yeryüzünün en nadide lotus 
çiçeklerini hak eden oluruz… Lotus, çamurun 
içinden dimdik yükselen ve çamura bulanmayan 
bir çiçektir… Fakat çamurdan açar… Dünya 
hayatı içerisinde meşakkatle ortaya çıkan 
aydınlanmayı, ışıklanmayı ve şefkati temsil 
eder… Kalbimizin ilk odası dediğimiz ve ritmi 
yakaladığımız yerde ahengi oluşturabilirsek, 
bizlere idraklerle dolu ve Dünya çamurunun yani 
Dünya’nın kaba titreşimlerinin üzerinde bir yaşam 
sunulacaktır… 

Enerji olarak bedenin en alt 
seviyesindeki duyu, kokudur… Sevgili Quan-
Yin’in bedenlerimize en yüksek titreşimli kokuları 
sürmesi, gene O’nun Şefkatine nail olmaktan 
ötürü bedenimizin en alt titreşimlerinin bile en 
yüksek titreşimli kokuları yayan bir şekle 
gireceğinin ifadesidir… Bu şekilde, hayat 
içerisindeki en kaba deneyimleri bile, en güzel 
kokuları yayan yani en üst seviyede ve en hoş 
seviyede yakalayabilmemiz ve 

deneyimleyebilmemiz mümkündür… Bu, 
dosdoğru yoldur… 
“Himayemin ve sevgimin en açık göstergesi 

olan pembe pelerini, kalplerinin birinci 
odasında dans edenlerin sırtlarına, birinci 

odadan itibaren yerleştiririm...” 
“Onlar, ayaklarının altında, en temiz, en 
beyaz, yeryüzünün en değerli taşlarıyla 

bezenmiş olan yolları hisseder ve o yollardan 
yürürler...” 

Sevgili Quan-Yin’in himayesinin ve 
sevgisinin en açık göstergesi olan pembe pelerin, 
koşulsuz sevginin temsilcisidir… Koşulsuz Sevgi, 
ancak dosdoğru yola adanmış olanların 
deneyimleyeceği bir frekanstır… Quan-Yin’in, 
yani Evrensel Şefkat’in bizimle olduğunun en 
açık göstergesi; koşulsuz sevgiyi hisseden, 
yaşayan ve yaşatan bir varlık olmamızdır… 

Bu şekilde yürümekte olanlar, 
“ayaklarının altında, en temiz, en beyaz, 
yeryüzünün en değerli taşlarıyla bezenmiş 
olan yolları hisseder ve o yollardan 
yürürler…” 

Yeryüzü çeşitli yollarla ve o yolları 
yürüyen çeşitli varlıklarla doludur… Dosdoğru 
yolda, kendi kalbinin sesini duyarak ve koşulsuz 
sevgiyle ilerleyen bir varlık için, en temiz, en 
beyaz ve yeryüzünün en değerli taşlarıyla 
bezenmiş yollar vardır… Bu varlık frekansı, bu 
yolları kendiliğinden hissedecek ve bulacaktır… 
O yolları bulup, oradan yürüyen olacaktır… 

Bu, dosdoğru yoldur; sevgi, şefkat ve 
merhamet yoludur… 

 
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… 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

mailto:info@mbavakfi.org.tr


 
 

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 

8 

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999 
  

 
 

MUCİZE TAŞ ARAGONİT 
Bu ay, farklı şehirlerden 5 arkadaşımız daha 
Mucize Taş Aragonit’e uyumlanarak 
boyunlarında bu mucizeyi taşıyarak yaşamaya 
başladılar. 

‘Aragonit tam olarak fırtına unsuruyla 
bağlantılıdır… Şifa sırasında, ‘Ben, fırtına gibi 
bütün tıkanıklıkları çözebilirim’ mesajını verir 

bizlere…’ 

2.7 MİLYAR YAŞINDAKİ BİLGE DOST GERİ 
DÖNDÜ… 

Tarihin her döneminde kullanılmış olan fakat 
zaman içinde unutulan MUCİZE TAŞ 

ARAGONİT tekrar insanlığa kendini sunuyor… 
Şu anda birçok 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 
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… 

Sevgi ERSOY 1952 yılında Bursa'da doğdu... 
1974 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi İç 
Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu… Otuz 
yıldır, parapsikoloji, dinler, metafizik, metapsişik 
ve ezoterik öğretiler konularında araştırma ve 
inceleme yapıyor, deneysel çalışmalar 
yürütüyor… Birçok ulusal ve uluslararası tıp 
kongresine "Yardımcı Tıp Tekniği Olarak Reiki" 
konusunda konuşmacı olarak katılan Ersoy'un 
fahri doktorluk unvanı bulunuyor… 

 

 
 
 
Reiki grand master ve magnified healing 
eğitmeni olan Sn.Ersoy ayrıca, tekniği dünyada 
sadece kendisine ait olan mucize taş aragonit 
şifası dersleri veriyor ve şifa uygulamaları 
yapıyor… 2000 yılında eşi ve on yedi 
arkadaşıyla birlikte spiritüel bir merkez olan 
Merkez Bilgi Alanı Vakfı'nı kuran yazarın, 
Mutfak Penceremdeki Hindistan ve Mucize Taş 
Aragonit adında iki adet yayımlanmış kitabı 
bulunmaktadır… 

 

MUCİZE TAŞ ARAGONİT KİTABININ 
ÖNSÖZÜ 

"Binyıl'ın ilk yıllarında insanoğlu, tarihinin en 
büyük tehlikesiyle karşılaştı. Üçüncü bir dünya 
savaşı ihtimali... Ayrıca, ilaçlara dayanıklı 
mikroplar, çaresi bulunamayan hastalıklar ile 
insan kopyalamak gibi biyolojik teknolojilerin 
belirsiz sonuçlan... Bütün bunlar, bugün 
insanlığın geleceğini tehdit etmektedir... 

İnsanlık tarihinin belki de en temel sorusu olan 
"Biz kimiz?''in yanıtını artık bulmalıyız. Son 
yüzyılda yaşanan şiddetin derinliklerinden gelen 
pek çok olumsuz konu, bugün hâlâ gündemimizi 
oluşturmaktadır. Çözülmemiş olan bu konular, 
günümüzde yaygın boyutlara ulaşmış haldedir 
ve dünya barışım tehdit etmektedir. Köklerimizi 
araştırmamız, eninde sonunda bizi, ipuçlarının 
en önemlisine götürecek gibi görünmektedir. 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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 Dünyanın kendisine... Dünyayı, özellikle de kim 

olduğumuzu genel olarak anlarsak, varlığımızı 
tehdit eden parçalanmışlığı yenmenin 
anahtarlarım keşfedebiliriz. Aragonitin bu karışık 
dönemde mucizevî bir şekilde avuçlarımızın 
içine kadar gelmesinin nedeni, kim bilir belki de 
anahtarlardan bir tanesi olmasındandır... 
Acaba bizler, varlığımızı, elementlerin ve evrimin 
rastlantısal birleşimine mi borçluyuz, yoksa 
yaşamımızda bundan daha fazlası mı var?.. 
Bir zamanlar yeryüzü ışıkla doluydu... 
Hatta şimdilerde o günleri cennet diye 
hatırlayanlar bile var... 
Tabiatın nimetlerinin farkındaydı insanlar... 
Sonra her şeyin üzerini sisli bir örtü kaplarken 
nimetler teker teker gizlendi... 

Tufanlarla, depremlerle doğa sınıyordu 
misafirlerini... Her defasında, "Ben kalıcıyım, siz 
gidicisiniz, benimle iyi geçinin" diyordu âdeta... 
Bunu, bir türlü anlayamayan insan, belki de son 
defa bu yuvanın hediyesiyle ödüllendiriliyor... 
Dünya, bir mucizesini daha koynundan 
çıkartarak insana Mucize taş aragonit artık 
ellerimizin arasında... 
 

Sevgi Ersoy 
 
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. 

Detaylı bilgi için: www.aragonitmucizesi.com 

 
Kurslar ile ilgili program tarihlerini telefon yolu ile vakfımızdan öğrenebilirsiniz… 

mailto:info@mbavakfi.org.tr
http://www.aragonitmucizesi.com/
http://www.mbavakfi.org.tr/
http://www.aragonitmucizesi.com/

	2.7 MİLYAR YAŞINDAKİ BİLGE DOST GERİ DÖNDÜ…

