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

DOĞUŞ RÖLATİVİTESİ… 
 

Kâinatlar doğmakta, güneşler 
doğmakta, dünyalar doğmakta, insanlar 
doğmakta, atomlar doğmakta; yani fizik âlemde 
her şey daima doğmaktadır… Esasında ölüm 
diye bir şey yoktur… Ölüm, sadece ve sadece 
insanların düşüncelerindedir… Biz olayları, 
etraflı olarak, geniş bir bakış açısıyla 
izleyebilirsek, görürüz ki, sadece doğuşlar 
vardır… İnsanın hayatı, ezelden ebede doğru, 
sayfa sayfa doğuşlar halinde sürer gider… Fakat 
insanlar, bu doğuşların farkına 
varamamaktadırlar… 

Bir varlık bedenini terk ettiği andan 
itibaren yeni bir doğuşla karşılaşır… İnsan için 
ölüm, çok acılı ve korkunç bir şey olarak 
tanımlanmaktadır… Çünkü ölüm, büyük bir 
yanılgı olarak, yok olmak şeklinde anlaşılıyor... 

Biyolojik hayatın derinliklerine 
indiğimiz vakit görürüz ki; orada da ölüm diye bir 
şey yoktur… Tabiattaki organik her varlık, her 
an, hem kendisidir, hem kendisi değildir… Her 
an bazı yabancı maddeleri özümler ve bazı 
maddeleri bünyesinden dışarı atar… Her an 
organizmasındaki bazı hücreler ölür ve yeni 
hücreler meydana gelir… Öyle ki, bir zaman 
sonra, bedenin maddesi tamamen temizlenmiş, 
eskilerin yerine, o maddenin yeni atomları 
gelmiş olur… Görülüyor ki; organize her varlık, 
mütemadiyen hem kendisidir, hem başkasıdır… 
Yani sürekli doğuşlar vardır… 

İnsanın gerek fizik bedeni, gerekse 
düşünce yapısı her an yenilenmektedir… 
Dünya’dan ayrıldığı zaman da spatyoma 
doğar… Ölüm diye bir şey yoktur… Ruh varlığı, 
sonsuzluk içinde sürekli olarak yeniden 
doğacak, sürekli bir değişime, başkalaşıma 
uğrayacaktır… Çünkü Sebep-Sonuç Kanunu 

gereği, kâinatta her şey sürekli olarak doğar, 
birleşir, sonra çözülür, başkalaşır ve yenilenir… 

İnsan her yeniden doğuşta, 
eksiklerini tamamlama ve kendisini geliştirme 
imkânı elde eder… Altmış, yetmiş yıllık bir tek 
insan ömrü, olgunlaşabilmemiz ve pek çok 
deneyi bir arada yaşayabilmemiz için yeterli bir 
süre değildir… İnsan, tekrar tekrar doğar… 

Doğuş rölativitesi için bir başka örnek 
de uykudur… Bir insan, normal olarak hemen 
hemen her gece uyur… Gece uykusu, aslında 
çok küresel bir olaydır… Bedenin hayatiyetini 
devam ettirebilmesi için psikolojik ve organik 
yapısının mutlak surette istirahate ihtiyacı 
vardır… İnsan, tekrar şarj olmak için mutlaka 
belli bir süre dinlenmek zorundadır… Ruhun 
uykuya ihtiyacı olmadığı bir gerçektir… Ama 
beden güçsüzlüğü nedeniyle, şarj olmak için 
uyumak zorundadır… Yani uykuyu 
akümülatörlerin dolması gibi düşünebilirsiniz… 
Bedenin dinlendiği bu şarj süresi içinde, 
kuşkusuz, ruh her zaman olduğu gibi vazifesine 
devam etmektedir… 

Daha iyi anlatabilmek için aküyle 
çalışabilen bir araç düşünelim… Bu aracı bir 
insan kullanmaktadır… Araç birçok işler 
yapabilir, çok çalışmış olan bu akülü araç, dört 
saat sonra artık iş görmez hale gelecektir… 
Çünkü aküleri boşalmıştır… Ama onu kullanan 
insanın işi dört saatte bitmez… Bu durumda 
sürücü, akülü aracı şarj istasyonuna getirir ve 
onu oraya bağlar… Burada kendisi araçtan çıkar 
ve başka işlerle meşgul olur… 

Burada, akülü aracı beden, aracı 
kullanan sürücüyü de ruh olarak düşünmemiz 
gerekir… Tabiilik prensibine göre bir de her gün 
uyumak mecburiyetindeyiz… Çünkü Dünya’ya 
uygun olarak bedenin yapısı böyledir; uyuması 
gerekir… Fakat uykunun ruhi ve bedeni çok ayrı 
küresel sonuçları vardır… Çünkü insan bedensel 
şarj olma dışında, uykusunda almış olduğu 
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bilgilerle ertesi gün psişik olarak yenilenmiş ve 
daha da bilgilenmiş olarak doğar yani uyanır… 
Uyku olayına, doğum içinde doğum denebilir… 
Biz her gece uyurken, yeniden doğarız… 

Yaradan’ın yaratmış olduğu her 
varlık, daima doğar… Biz, bir saat önceki insan 
değiliz; bu bir saat içinde yeniden doğduk... 
Dünkü insanla bugünkü insan arasında da fark 
vardır… Çünkü gece uyuyunca spatyoma gidip, 
sabah döndük ve böylece yeni bir insan olarak 
doğduk… 

Bizler sonsuzluklara daima yeniden 
doğmakta olan ölümsüz varlıklarız… 

Hepimiz, fark etmeden ölümsüzlüğün 
başka bir yanını da yaşarız… Bu da, düşünce 
hızıyla ilgilidir… Saniyenin, hatta salisenin 
milyarda biri kadar bir zaman içinde kainatın bir 
ucundan, diğer ucuna gidip gelebilen bir varlık 
için ölüm ya da yok olma söz konusu olabilir 
mi?.. 

Zaman ve mekân bizi kendi sınırları 
içinde tutmaktadır… Sadece düşüncelerimiz 
zaman ve mekân kısıtlamasının üstüne 
çıkabilir... Düşünceler, özgürdür ve sonsuzluk 
içinde bilgisi oranında uzanabildikleri noktaya 
ulaşırlar... İnsanın bilgili olmasının, tahayyül 
gücünü artırması bu nedenle çok önemlidir… 

Düşünce sistemimizi 
genişletebildiğiniz oranda siz de genişlersiniz ve 
gücünüz oranında kâinata yayılırsınız… Bu 
küresel genişlemedir… “Karşılaştığınız olayları 
mümkün olduğu kadar derinlemesine anlamak 
zorundasınız…” derler… Sadece ahlaki terbiye 
usulü uygulanmak istenmiyor… Anlayışınızın 
genişlediği ölçüde, genişleyeceğiniz ve 
küreselliğe yaklaşacağınız için bu tavsiyelerde 
bulunuluyor… 

İnsan, düşünce ve anlayabilme 
kapasitesini, sürekli olarak kendi son sınırına 
yaklaştırıp, o gücü artırmak için bir daha, bir 
daha zorlanmak zorundadır… Durduğumuz 
yerde gelişemeyiz… Her zaman olduğu gibi 
çaba ve ceht faktörü burada da işin içine girer… 

 

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; bilgi yuvaları, bireylerin 

kendilerine ait bir husus olduğu gibi, 
toplumların da, toplulukların da bilgi 
yuvalarının var olduğunun; bu hususta 
sadece kendimiz için çalıştığımız takdirde, 
hiç farkında olmadan, kendimizi kısır 
döngüler içerisine hapseder olduğumuzun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:243) 

*** 

 Kıyam etmek; toplulukların, bizlere açılım 
sağlar, ilerleme sağlar ve imkân sağlar 
olduğunun; toplulukla olan ilişkinin, 
kendimizle olan ilişkiden daha kolay 
olduğunun; zira iyi ve sağlam bir 
topluluğun, sadece doğru olanla beslenir 
olduğunun; onun oluşturacağı yuvanın, 
onu meydana getiren bireylerin ortak 
bileşkesi olduğunun; bilincine 
varmaktır… (MYP/C:243) 

*** 

 Kıyam etmek; bilgi yuvalarının, kapıcılık 
özelliklerinden dolayı, doğru başlangıçları, 
doğru açılımları oluşturur olduklarının; 
topluluğu beslerken, bireylerin, niyetlerine 
hizmeten, en mükemmelini yapmaya 
çalışır olduklarının, çünkü topluluk 
oluşturma isteğinin, içerisinde önemli bir 
bilgiyi taşır olduğunun, bunun da, gelişim, 
değişim, ilerleme olduğunun; bilincine 
varmaktır…(MYP/C:243) 

*** 

 Kıyam etmek; topluluğun, zamana ve 
gidişata bağlı olarak, kendi içerisinde 
aşamalar gösterir olduğunun; topluluğun 
bir alan olabilmesi için, bireylere çok 
mühim vazifeler düşmekte olduğunun; 
kendi varlıkları üzerinde çalışırken, bir 
taraftan da alandan sorumlu olmaya 
başladıklarını hisseder olduklarının 
bilincine varmaktır…(MYP/C:243) 
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 Kıyam etmek; alanların, derhal 

kademeleşir olduklarının; adeta birçok 
boyuttan mütevellit canlı bir sahayı, canlı 
bir mekânı meydana getirir olduklarının 
bilincine varmaktır…(MYP/C:243) 

*** 

 Kıyam etmek; bazı durumlarda alanın 
öylesine gelişir olduğunun ki; varlıkların 
geride kalabilir olduklarının; işte bu 
alanların, imtihan zeminlerini oluşturur 
olduklarının; burada sınanan varlıkların, 
günlük hayatlarında da adeta lime lime olur 
olduklarının, seçim zorluğu çeker 
olduklarının, alan ile özel hayatları 
arasında gider gelir olduklarının, 
senkronizasyon güçlüğü içerisinde 
olduklarının; işte böyle durumların bolca 
görüldüğü alanlarda, alanın, kendisini 
derhal ortak alan mevkiine doğru 
yönlendirir olduğunun; zira ortak alanların, 
ancak, pek az şuurca oluşturulabilir 
olduğunun, son derece zor ve hassas bir 
konu olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:243) 

*** 

 

 

 Kıyam etmek; ortak alanın, kavuşma anı 
olduğunun, kenetlenme olduğunun, yayılım 
olduğunun; eğer bir plan, kendi varlığıyla 
bu bağlantıyı temin edebilirse, işte o 
kesitten itibaren hakiki bir ortak alanın 
zuhur etmeye başladığının; o varlığın 
etrafında dokuma işlemi, zaman olarak, 
mekân olarak ve varlık grupları olarak 
oluşmaya başladığının; burada ortak 
alanın, plan ve varlık arasında zuhur etmiş 
olduğunun; bu ortak alanın ikinci 
kademesinin, merkez varlık ile ki; bu artık 
bir ortak alan vasfında adeta bir 
oluşumdur, ona en yakın titreşmekte olan 
varlıklar arasında olabilir olduğunun; zira 
bu durumun, çok zor bir hususu teşkil eder 
olduğunun; adeta varlıkların, ortak alana 
bir yönleriyle temas eder ve ayrılır 
olduklarının, sürekliliğin mümkün 
olmadığının; bu varlıkların gelişimlerinin, 
temas süreleriyle orantılı olduğunun; bu 
topluluğa dâhil olup, alanın farkına varıp, 
ortak alanla temas etmek ne kadar zor ise, 
ortak alanla temas ettikten sonra alan 
içerisinden topluluğa kayıp hayat içerisinde 
mutatlaşmanın o kadar kolay olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:243) 

*** 

 

 

---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (42)--------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Eğer bunu fark edip de boşalmadan ben 
binmeyeceğim diyen arkadaş, o zaman küçük 
“a”yı büyük “A”ya çeviriyor… Evet… Gerçekten 
bu böyle... Veya o, şu hareketi, mekanizmayı 
oluşturması için sadece yukarıdan bir sezgi, 
ilham alması şart değildir... O küçük “a”, sizden 
de ona gelir... Biliyor musunuz, bu mekanizmayı 
çalıştıramayanlar eğer gören gözlerle etraflarına 
bakarlarsa, ayetlerle dolu olduğunu görebilirler… 
Kur’an diyor ki; ‘Gören gözler için etrafınız 
ayetlerle doludur…’  Yani “a” nın adı bilgidir, 
ayettir... Küçük “a”... O, bir ‘Bab’ dır… O, bir bilgi 
kümesidir… O bilgi kümesini, illa ben 
sezgilerime dayalı olarak yukarıdan alacağım 
şeklinde düşünmeyin, yataydan da alabilirsiniz... 
Onu alan bir varlık size, ayna, aracı olur ve ayeti 
size o getirir... Bu ne demektir biliyor musunuz?.. 
Bütün ilişkilerinizde, hayvan, bitki, eşya veya 

beşer, enkarnasyondaşlarınızla ilişkilerinizde 
ayeti yakalayabilir miyim diye bakmak lazım... 
Bu nasıl olur..? Yine metro misali... Mesela şu 
adam bu mekanizma ile o curcuna içerisinde ya 
yol vermem lazım ki doluyu dolduramam boşu 
doldurmam lazım, alamaz... Ne yapar biliyor 
musunuz..? Bunu almış bir varlığın fiiliyatı ona 
ayet olur... Yani siz eğer onun saldırmasında 
‘Buyurun efendim geçin’ dediğinizde onda belki 
bir ayetin hassasiyetinin oluşmasına sebep 
olabilirsiniz... O zaman ben bu kadar ite kaka 
gidiyordum, adamın biri yol verdi bana, örnek 
oldu dediğinde ayeti sizden alır… Bir de 
bakarsınız ki; bir süre sonra o da yol vermeye 
başlar... Buradan mı aldı..? Hayır... Bu bilgiyi 
alan birinden aldı... Onun için bizlerin yaşam 
içerisinde böyle bir yaşam şekline gitmememiz 
bütün bir kolektif bir gelişime de vesile olur... 
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Merkez Yüce Plan Tebliğleri buna ne diyor 
biliyor musunuz?.. 

“Sizler, bu bilginin uygulayıcısı olmak 
zorundasınız...” diyor... 

Niye..? Çünkü; 

“Taklide değer emsalleri teşkil etmek 
zorundasınız...” diyor... 

Taklide değer emsaller... Şu 
mekanizmayı çalıştırmanın küçük deneyimleridir 
bu... Ayeti önce sizde görüyor... ‘Vay nasıl 
hareket etti’ diyor... ‘Seviyor, ben ona omuz 
attım, hala güldü, selam verdi, yol verdi, hala 
sevdi...’ 

Nasıl bir şeydir diyerek sizden alıyor 
mesajı... Küçük “a”’ya  alıyor... Ona bir ceht, 
emek koyarsa, büyük “A” yapması 
kaçınılmazdır… Yani; 

“Yukarıdaki ve aşağıdaki paralellik tam 
olarak kurulamamıştır... Bunu aksi olarak 

mantal seviyedeki çalışma tamamlanmamış, 
o zaman epröv kendisini yenileyerek sizi ta ki 

sizin o iş için hazır olduğunuz ana kadar 
defalarca yoklayacaktır...” 

Bela bela üzerine... Ama hep aynı şeyle 
karşılaşıyorum dediğinizde biliniz ki, daha henüz 
mantal de konstrüksiyonu hazır edip, aşağı 
indiremiyorsunuz... O kadar emek lazım… Yani 
bu nedir..? 

“Yukarıdaki ve aşağıdaki paralellik tam 
olarak kurulamamış...” 

Yani o varlık işini tam olarak 
bitirememiştir... 

“Gerekli zaman ve zemin çalışmasını temin 
edememiş, gereken uyumu 

gösterememiştir... Uyumu aşağının yukarıya 
yukarının da aşağıya uyumu olarak 

irdelediğinizde, her şeyin tam olarak üst üste 
çakıştığını görmektesiniz...” 

Şu gerçek ki, bugün Türk Ulusunun 
üzerindeki bir hafız ortamı var... Türk Ulusunun 
mantal alanı, sahası, aurası durumu... Türk 
Ulusunun aurası, Mevlana’nın, Yunus’un, 
Şemslerin sevgisi ile dolu bir auradır... Bu aura 
Türk Ulusunun bir mirasıdır… Yüzlerce yıldır 
Türk Ulusunun ulusal akaşik kaydı, ulusal 
haznesi, bu bilgilerle, değerlere doldurulmuştur... 
Onun için Türk toplumu sever... Cahildir ama 

insanlık, daha doğrusu Yaradılış İlkelerini en iyi 
uygulayandır... Onu en iyi ben bilirim... 
Anadolu’dan gelip de inşaatlarda çalışan işçiler, 
inanın geldikten bir ay sonra canavarlaşıyor, 
bütün orijinalitesini kaybediyor... Nasıl oluyor 
bu..? Şehir hayatının kendisine sunduğu 
empozisyonlar, tesirler orijinalitesini unutturuyor, 
burada canavarlaşıyor, beş kuruş için peşinden 
koşar... Bir gün bir tanesine dedim, sen böyle 
yapıyorsun... Köyüne gitsem, iki keçiden birini 
benim için kesersin, biliyorum... Hatırladı... 
Özünü hatırladı... ‘Ne kadardır İstanbul’dasın..?’ 
dedim... ‘Abi bir yıl oldu...’ dedi... ‘Nedir bu 
halin..?’ dedim… Cumartesi öğleyin alacağı 
öğleden sonraya kalmış diye canavarlaşmış… 
Alınacak bu… Bir keçisi varsa inanın keser... Bu 
naif, özde mükemmel olan varlık, cahildir... 
Cehaletin biliyorsunuz ne olduğunu... ‘Cehaleti 
alır eşeklik baki kalır’ diye bir ifade vardır... 

İnsanlık vasıfları gelişmemişse, eğitimin 
vb. çok fazla etkili olmadığını görüyoruz... Hatta 
hiç etkisi olmuyor... Adam üniversite bitiriyor, 
profesör, çok bilen bir canavar ama... Sizi 
öldürmeden önce ondan faydalanın, bilgisini 
alın... Mümkün olduğu kadar entelektüel 
vasfından yararlanın, çünkü öldürür… Eğitimin 
tepemizde asılı duranı kullanmayla ilişkisi ayrıca 
konuşmamız lazım... 

Bizler Dünya yaşamına defalarca gelen 
ve şu aracı değiştiren varlıklarız... Bunu 
biliyoruz... Beden değiştirerek sürekli gidip 
geliyoruz... Beden eskitiriz... Çıkar, at... Bir 
reklam vardı yıllar önce... ‘Eskimiş çoraplarınızı 
atın…’ ifadesi vardı... Aynen böyle mizahi bir 
ifade ile... Bu bedenleri atarız... ‘Eskimiş 
bedenlerinizi atınız…’ Her defasında belirli bir 
programla yükümüzü alır öyle geliriz... Sonsuz 
bir tedrisin, Yaradan’ın, anlayamayacağımız bir 
sonsuzluktaki bir tedrisin tüm yükünü getirmemiz 
mümkün değildir... Oradan bir zerre alırız… 
Buna biz ‘Hayat Planı’ dediğimiz bir planla da 
destekleriz... Yani bu şudur: 

Ben bu yaşamımda şu, şu, şu haletleri 
yaşayarak, şu, şu, şu idrakleri geliştireceğim... 
Bak idrak edeceğim demedim... Dikkat edin... 
Var olanı çekip alacağım... Onu büyük A 
yapacağım... Nedir..? Hangi haletle anlayacak... 
Yardımlaşma, dayanışmayı deneyimleyeceğim, 
onu geliştireceğim... Bunda hırsı 
deneyimleyeceğim, sabrı, öfkeyi 
deneyimleyeceğim, sabırsızlığı 
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deneyimleyeceğim diye gelirsiniz... Bunların 
hepsine ihtiyacı var... İlla pozitifliği değil, 
sabırsızlığı deneyimlemeğe ihtiyacımız var... 
Şimdi öyle bir programla geldiğinizde o yaşam, o 
doğum ile ölüm arası 70 yıllık süre içerisinde 
hangi konuları deneyimleyip geliştireceğim 
programımda varsa benim çekip alabileceğim 
yükün ya da çuvalımın içerisinde onlar var... 
Hepsi olan bir havuzun içerisinde benim o 
yaşamımı ilgilendiren bir baloncuk var... Ben 
onun içindekilerle o yaşamımı götüreceğim… 
Ama bu demek değildir ki; o baloncuğun 
dışındakilerin yani genel havuza dalıp da ondan 
da çekemem ben, çekmem imkânsız demek 
değildir... Öyle atak yapar ki; bu varlık o yaşam 
içerisindeki tüm balonun içindekilerin hakkını 
vermiş yani değerini indirmiş, emeğe çevirmiş, 
değer olarak oraya koymuş, kendi 
baloncuğundan geçirdikten sonra genel hafızaya 
girmiş… Oradan da programında hiç 
olmayanları yapmış insanlar toplumun içerisinde 
çokça var… Bir enkarnasyon içerisinde birden 
fazla enkarnasyonu yaşamak… Bu adam 
kendini aşmıştır, hayat planını devirmiş, yepyeni 
bir hayat planı sahibidir… 

O balonun içerisindeki “a”yı daha önce 
alıp biraz daha büyük, biraz daha yapmadan, 
birden bire bir epröv ile karşılaşıyor... Bu ön 
hazırlığı yani idrak zincirini yeteri kadar 

geliştiremediği için o gelen epröv için indireceği 
gelişik bir idrak yok... Bir idrak taşının aşağı 
çekilip alınması için belli bir olgunluğa erişmesi 
lazım... Bir konstrüksiyondan bahsettik… O bir 
ağaçsa üzerinde bir meyveler, idrak taşları 
varsa, her meyve de belirli bir olgunluğa 
erişmesi lazım... Yani nasıl bir şey..? ‘Size 
taşıyamayacağınız bir yük vurulmayacak’ 
demesi budur… Yani henüz hazır etmediğiniz bir 
idrak taşınız varsa, size o epröv verilmez… Eğer 
verilirse o epröv geri çekilir, bir süre sonra 
tekrardan deneyim yapar, size o epröve 
olgunlaştırmaya zorlar... Pres yapar... Ama asla 
bu epröv yıkmaz... Asla bu epröv sizi acılar 
içerisinde yok etmez... Ceza olsun diye epröv 
yani bir tesir bize gelmez... Ceza diye bir unsur 
yoktur... Ödülün olmadığı gibi... Eğer bir ceza, 
bir ödül varsa, benim bunu indiremediğimden 
kaynaklanan eprövün basıncı benim cezam 
olur... Bunu indirmekten kaynaklanan epröve en 
doğru cevabı vermem benim sevabım, cennetim 
olur... İşte bu mekanizmayı böyle çalıştıran 
cenneti yaşar... Dünya’dan başlamak üzere... 
Sonsuz süresi... Bunu beceremeyen insan 
daima cehennemi yaşar... O da eprövlerin onun 
üzerindeki baskısı demektir... Sıkıntısı 
demektir... İstemediği haletleri yaşaması 
demektir... 

(Devam.Edecek) 

 

-------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (48) ------------------------------ 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

“Tabanın, sessiz ve sakin hüviyeti; içsel 
olarak mühim bir donanımı ifade 

etmektedir...” 

Yani yukarısı diyor ki; sizin bu manada, 
zihinsel, duygusal ve fiziksel olarak sessiz ve 
sakin bir hale gelmeniz gerekmektedir… Yani 
zihinsel olarak, kimseyi çekiştirmemeniz, kimse 
hakkında arkadan düşünmemeniz, şüphe, 
endişe, önyargı, peşin hüküm gibi duygusal 
olarak çeşitli duygu çalkantıları yaşamayıp 
dingin halde olmanız... Yani her şeyi kabullenir 
duruma doğru bir vasfa bürünmüş olmanız, çok 
mühim bir donanımı ifade etmektedir diyor... Bu 
varlığımızın çok büyük bir donanımı... Taban bu 
vasfı taşıyabilme ve oluşturabilme kabiliyetini 
öncelikle kazanmalıdır... Varlık yapımız bu 
vaziyeti, hangi vaziyeti, sessiz ve sakin bir 
hüviyet vaziyetini, içsel olarak taşıyabilme 

kabiliyetini öncelikle kazanmalıdır diyor... Bunu 
kazanmadığımız sürece bizim, safraları 
atmışlığımız ve yükselmişliğimiz söz konusu 
değildir… 

Zaten safraları attıkça bu sakin ve sessiz 
durum hüviyeti kazanılmaya başlanır... 
Safralarımız dediğimiz şu esaret zincirleri bizim 
sakin ve sessizliğimizi bozar, içsel sakinliğimizi 
bozar... Korkular, endişeler, acabalar, kale 
alınma istekleri, bana ne dedi, yan baktı, sağ 
baktı, sol baktı, egolar, nefsler, hepsi sakinliği 
bozuyor... Şimdi bakınız ne diyor; 

“İmpulslar, bir merkezden 
kaynaklanmalı, adeta merkez üzerinde 

titreşimler husule getirerek idrakler 
yaratmalıdır...” (Tesirlerin gelişi...) 
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“Taban, yoğun bir idrakler alanı 

halinde olmalıdır...” 

Bizler için yoğun idrakler hali, zaten 
bunun sayesinde sessiz ve sakin kalabiliriz... 
Yoğun idrakler edinmeliyiz, yoğun idrak işte 
idrak mekanizmalarımızda çalıştık... İnşallah 
seneye daha da derin çalışacağız... Enerjinin, 
yani Yaradan enerjinin, bunun adına, zaman 
zaman sevgi olarak ortaya çıkar, sevgi deriz, 
zaman zaman bilgi olarak çıkar, bilgi enerjisi 
deriz... Bunların hepsi aynı enerji, tek bir enerji... 
Tek bir enerji başka bir şey yok, sonsuzla ilgili 
bir tek enerji var, geri kalan hepsi detay bilgi, 
onları hiç kale almayın... Diyor ki; 

“Enerjini iyi sirküle olabilmesi için, böyle bir 
zemine zaruri ihtiyacı vardır...” 

Demek ki; yukarıdan aldığımız veya aynı 
enerjinin yataydan gelenleri yani bilgi olarak bize 
intikal etmiş bu enerji, bu tesirleri vücudumuzda 
varlığımızda sirküle etmemiz için yani duyguda 
halet, zihinde tefekkür, derin düşünce 
oluşturabilmemiz için mutlaka sessiz sakin bir 
hüviyete sahip olmamız lazım, yoksa o gelen 
tesiri duyamayız... Zaten sessiz ve sakin hüviyet 
olmadığı için konuşmanın başındaki orkestranın 
diğer enstrümanların sesini de duymuyoruz… 
Onun için biz onlara uyum sağlamak değil kendi 
sesimiz ne kadar çok çıkarsa doğru yanlış, o 
sesi bağırıyoruz... Oysaki sakin ve sessiz olan, 
çevreden gelen enstrümanların seslerini de 
duyar ve ona ahenkli ses çıkartmaya çalışır... 

İşte bizlerin sessiz ve sakin hüviyete 
kavuşmamızın nedeni birbirimizle de uyum 
sağlamamız için çok önemli... Bir kere biz 
birbirimizle, karşımızdakini anlamak için bir 
aradayız, kendimizi anlatmak için değil... Biz 
toplu halde enkarne olduysak bu enkarnasyon 
sebebi karşımızdakileri anlamak içindir... 
Efendim beni hiç anlamıyorlar, benim ne 
yapmak istediğim bir türlü anlaşılmıyor… Hayır 
kimse anlamak zorunda değil, sen onları anla... 
Seni niçin anlamadıklarını anlarsan, onlara nasıl 
anlatacağını kavrayabilirsin... 

Bahsi geçen sessiz ve sakin durumu 
idrak yoğunluğundan sonra ortaya çıkar ve 
gayet statik bir vaziyeti ifade eder... Statik 
demek, sağlam yere basan, oynak değil, 
müteharrik değil, statik... Yani durumunu bilen, 
durumunun farkında ve koruyan... Ani dışarıdan 
gelen impulslara (uyaranlara) göre, dışarıdan 

gelen tesirlere göre gelişigüzel etkilenip de 
hareketlenmeyen demektir... Düşünün, denizin 
ortasında bir tane tekne düşünün, demiri yok, 
demir atmamış... Oradan bir dalga geliyor bu 
tarafa sürüklüyor tekneyi, oradan bir dalga 
geliyor o tarafa sürüklüyor, iki saat sonra 
poyraza dönüyor hadi bu tarafa sürüklüyor, o 
tekne hareketli, müteharrik... Ama bir tekne 
düşünün, gelmiş en uygun yere demir atmış, 
şimdi sessiz ve sakin olan idrakli varlık demir 
atmış tekne misalidir… Nereden dalga gelirse 
gelsin, o statik duruyor... Elastikiyet ve uyum 
gösteriyor, geçiyor... 

Hani bir tebligat ifadesi vardı: 

“Dolgun başaklar da rüzgârda eğilirler ama 
bu eğilişleri boyun eğme şeklinde değil, 

rüzgârı geçiştirme tarzındadır... 

Ben, dolgun başaksam yani yoğun 
idrakler sahibi veya sessiz sakin hüviyette bir 
varlıksam, statik kalmam için gelen tesirlere 
böyle kaskatı, tepki oluşturacak değil... Yine 
eğileceğim ama bu eğiliş bir tesire boyun eğiş 
şeklinde değil, rüzgârı geçiştirme şeklinde... 
Kırılmamak için, elastiki, öyle yatıyorsun, rüzgâr 
gitti tak eski halini alıyorsun... Eğer bunu 
beceremezsen zaten yukarısı rüzgârı daha da 
şiddetleniyor ki, sen o direncini kır diye, bu sefer 
kırılıyorsun, canın acıyor... Rüzgârı 
şiddetlendiren yine yukarısı... Daha şiddetli 
tesirde canın acıyor, çatırtılar başlıyor iç 
dünyanda, egon kırılıyor, gururun kırılıyor, 
küsmeler başlıyor vs. başına bir sürü epröv... 
Tatsız, tuzsuz, mutsuz, hâlbuki akışa uyum 
sağlayabilsek, biraz eğilmeyi becerebilsek ama 
boyun eğiş değil yani esaret eğişi değil, şunların 
esaretine girme şeklinde bir eğiliş değil... 
Sadece geçiştirme şeklinde... 

Mesela bu konuda kendini yetiştirmiş 
insanlarda ben şunu gözlüyorum, sadeleşmek iyi 
bir bilgi, ne yapıyor adam, yemesinden kesiyor, 
içmesinden kesiyor, arkadaşları ile çıkmıyor, 
oraya gitmiyor, vs. ne o, efendim bunlar esaret... 
Hayır değil... Sen gerektiğinde lüzumu halinde 
en uygun olmayan arkadaşın ile icabında bir 
yere gidip yemeğini yersin yani eğilirsin, dolgun 
başak olarak, hatta orada onlara iki üç tane de 
kendi seviyenden bilgi verirsin, oradan çıkarsın 
dimdik ayaktasın... Efendim dün seni 
meyhanede gördüler, işte zurna ile davulla 
yemek yiyordun... Tamam, gördün ama bugün 
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dimdiğim… Ben icabında eğilirim, oraya da 
girerim ama oradan çıktığımda üzerimde 
herhangi bir iz, iz dediğim bulaşmışlık veya beni 
oraya tutsak edecek, meşgul edecek hiçbir iz 
yok... Girdim, çıktım hatta gerekçesi de çok 
önemlidir, oradaki dostlarıma iki mesaj vermek 
için girdim... Girilir çıkılır buna dolgun başakların 
eğilmesi denilir... 

Bunu bugün beşeriyete hizmet etmiş 
bütün doğu, batı, Anadolu, nereye alırsanız 
bütün bilgeler bunu hep yapmıştır... Eğilebildiği 
kadar eğilmiştir, o insanlarla gerekli alışverişi 
yapıp, tekrar dikilmiştir... Varlıklarına hiç halel 
getirmemişlerdir... Bakınız ne diyor; 

“Gerek içsel, gerekse fiziksel olgunluğumuzu 
bir arada ancak bu haldeyken 

barındırabilirsiniz...” 

Hangi halde, sessiz, sakin yani statik, ne 
yaptığını bilen ve kendini bilen... Yalnız burada 
şunu diyor; Her zemine yayılmayınız... Bu ne 
demektir, efendim bu bilgiyle dayalı olarak az 
önce ben meyhaneye girip çıktım ya, ben de 
girerim, herkesin eğileceği miktar varlığın 
kapasitesine bağlıdır... Anlayış kapasitesine, 
olgunluk ve bilgelik seviyesine bağlıdır... Kimi 
varlık vardır, kendini çok alt realitedeki ortamlara 
ve varlıklara kadar uzatabilir, çıktığında kendi 
realitesi orijinalliğini korur... 

 (Devam edecek) 

--------------------------------- SEVGİLİ QUAN-YİN DİYOR Kİ; --------------------------------
QY: 263 

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

Sana hamdolsun... 

Senin izninle; bir araya geldik ve huzurundayız... 
Ve bütün kapılarımızı Sevgili Quan-Yin’in ışığına 

açıyoruz... 

Bedenimizin etrafını saran aura katmanlarımızın, 
bedenimize yaklaşarak, kalbimizin birinci odasına 

girmeye başladığımızı hissediyoruz... 
Ve kalbimizin birinci odasında dans ediyoruz... 

Sevgili Quan-Yin;  
“Kalbinizin birinci odasındaki dansınız, 

(Yaşam içerisindeki tüm ilişkilerimiz…) 
kesişmeler ve karşılaşmalarla doludur...” 

diyor... 

“Ve dansınızı, kademe kademe yükselen ve 
alçalan platformlar üzerinde gerçekleştirirken 

daha maharetli olmalısınız...” diyor... 
“Düzmüş gibi algıladığınız dans alanınız, 

kademelerle doludur...” 

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

olmadığınız paravanlarla, kapanır, açılır...” 
“Bu açılışlar ve kapanışlar esnasında ritim 

bozuklukları yaşarsınız...” 

“Çünkü dar yerde yaptığınız dansınızla, geniş 
alanlarda yapabileceğiniz dansınız arasında 

farklılıklar olacaktır...” 
“Bu farklılıkların farkındalığını oluşturabilmek 

için, çok daha atik ve uyanık olmalısınız...” 

Sevgili Quan-Yin; 
“Kalbinizin birinci odasında yeterli şuuru 

oluşturabilmeniz için, kalbinizin ikinci 
odasındaki İlahî Alevler’le karşılaşmanızı çok 

daha derinden yapmanız gerekir...” diyor... 

“İlahî Sevgi, İlahî Bilgelik ve İlahî Güç Alevleri 
nasıl birbirine sarılarak yükseliyorsa, sizin de 
yetenekleriniz böylesine ortaya çıkıp birbirine 

sarılarak ifade bulmalıdır...” diyor... 

“Yaşamlarınızın ifadesiz ve sığ görüntüsü, 
sizi katılaştırırken, çevrenize yansıttığınız 

enerjileri de donuklaştırmaktadır...” 

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

gerekmektedir...” 

Sevgili Quan-Yin;  
“Alevlerin, varlığınızdan geçişine müsaade 

edin...” 

“Hücreleriniz akıllıdır...” 

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

oksitlenmenin mutlaka arınması gerektiğini 
söylüyor... 

“Hücreleriniz sadece fizik boyutta olmayıp, 
diğer bedenlerinizin de kendilerine ait 

hücreleri vardır...” 
“Ve bu hücrelerde birikmiş olan çamursu 

spiritüel enerjilerin, mutlak surette 
temizlenmesi ve arınması gerekmektedir...” 



 
 

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
Ey Âlemlerin İçinden; Âlemlerin Üzerine; 

Rahmetlerle Yağan Rabbim!.. 
Sana hamdolsun... 

Senin izninle; Sevgili Quan-Yin, bilinçlerimizi 
yıkadı, kalplerimizi yıkadı, bedenlerimizi yıkadı, 

hayatlarımızı yıkadı, şifa oldu, koruma oldu, 
bolluk-bereket oldu... 

Tanrı’nın, Öz Bilgisi, Şefkati ve Merhameti 
olan Quan-Yin bizimle olsun… 

Yalnızca Şefkat’le ve Sevgi ile yaşamanın ne 
demek olduğunu bizlere anlatan Sevgili Quan-

Yin’in ışığı ile her an yıkanmak dileğiyle… 

(Devam edecek…) 

 

 

REİKİ 

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

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

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

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

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

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

 

Reiki’nin Beş Prensibi: 

 

BUGÜN; BANA VERİLEN BÜTÜN NİMETLER 
İÇİN ŞÜKREDİYORUM… 

 
BUGÜN; HİÇBİR ŞEY İÇİN ENDİŞE 

ETMİYORUM… 
 

BUGÜN; HİÇBİR ŞEYE KIZMIYORUM… 
 

BUGÜN; DÜRÜSTÜM… 
 

BUGÜN; BÜTÜN VARLIKLARA KARŞI NAZİK 
VE SAYGILIYIM… 

 

 

 

 

 

KWAN YIN MAGNIFIED HEALING® 
İNİSİYASYONU 

KUAN YIN KİMDİR? 

Kuan Yin, kadim Hint’e ait Kutsal 
Sutra’lara göre en yüksek aydınlanmaya ulaşmış 
ancak diğer varlıklara yardım etmek için bundan 
feragat etmiş bir Bodhisatva olarak tanımlanır… 

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

Varlıkların sayısı sonsuzdur, hepsini 
kurtarmaya yemin ederim… 

Hırs, nefret ve cehalet durmadan oluşur, 
hepsini aşmaya yemin ederim… 

Dharma'nın kapıları sayısızdır, hepsinden 
geçmeye yemin ederim… 

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

Geçen ay Kuan Yin inisiyasyonu alan 
arkadaşlarımızdan ikisinin paylaşımları: 

Şima Çakar (11 yaşında): 

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

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

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

 

Dr. Can Akyıldız: 

Reiki’ye uyumlanmıştım uzunca bir süre 
önce. Enerjinin ne olduğunu yaşamımızdaki 
etkilerini hissetme ve sonuçlarını görme fırsatım 
daha doğrusu şansım olmuştu.  

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

Akıntıyla aynı yönde kürek çekmek ve 
size açılan kapılardan geçmenin doğruluğuna 
hep inanmışımdır. İşte hayatın akışı beni bir 

şekilde Quan-Yin’e getirdi. Tıpkı sizin bunları 
okurken hayat akışınızın sizi getirdiği gibi… 

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

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

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

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

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

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

Hem de hiç bırakmamacasına, tüm 
kalbimle, tüm sevgimle… 

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

*** 

 

MUCİZE TAŞ ARAGONİT® SEMİNERİ 

MUCİZE TAŞ ARAGONİT İLE TANIŞMAK 
iSTER MiSiNiZ?.. 

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

Aragonit taşından, Depresyon, 
Panikatak, Takıntılar, Endişeler, Kemik erimesi 
ve bütün kemik hastalıklarında, Tansiyon, 
Burkulma, Uyuşma, Reynaud Hastalığı, Ağrılar, 
Romatizma, Artrit, Göz problemleri, Tümörler 
konusunda yardım alıp sayılamayacak yararlar 
elde edebilirsiniz. 

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

Detaylı bilgi için: www.aragonitmucizesi.com 

 

ARAGONİT DENEYİMLERİ PAYLAŞIMI: 

Prof. Cana GÜRMEN: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Tuğba GÜLEN: 

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

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

saatlerde öldüğünü fark ettik. Veteriner de zaten 
ancak sabaha kadar yaşayabileceğini söylemişti, 
aragonitin ışık varlığı sayesinde köpek rahat bir 
şekilde ölmüş oldu ve hala onun teşekkür eden 
gözlerini unutamıyorum. 

Hayretle aragonitimin mucizelerini 
izlemeye devam ediyorum... 

Detaylı bilgi için: www.aragonitmucizesi.com 
 

Kurslar ile ilgili program tarihlerini telefon 
yolu ile vakfımızdan öğrenebilirsiniz… 

 

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


