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

TEKÂMÜL, KULLANILABİLİR BİLGİ 
KAPASİTESİNİN YANİ İDRAKİN ARTIMI 

DEMEKTİR… 
Sonsuzdan gelip sonsuza doğru 

yolculuğunu devam ettiren ruh varlığı, gelişim 
(tekâmül) okullarından biri olan şu Dünya fizik 
âlemine yine İlahi Murad’a hizmet ahdi ile 
uğrar… Kendini çeşitli vibrasyonel değerdeki 
madde ile sınar da sınar… Amacı, deneydir, 
deneyle birlikte müteal bir çağrışım ile bilgilerin 
ışığında hareket etmektir… Sonuçta vicdanının 
uyaranlarına sür’atli bir uyum ile cevap 
vermektir… Bir başka ifadeyle, kabadan inceye 
doğru realitelerden realitelere geçerek 
yükselmektir, yücelmektir… Helezonik bir 
merdivenden çıkıştır onun amacı… Döne, 
döne… Az veya çok süratle… Fakat yükselerek 
bir yolculuktur bu… Devinir de devinir, 
devinirken donanır… 

İşte biz beşer varlıkları böyle bir yolculuk 
ile hem ruhsal varlığımızı, hem de maddi 
varlıklarımızı geliştirmekteyiz… Bu gelişimin 
hızı, cehdimize bağlı olarak artar da, azalır da… 
Ama geri dönüşü olmayan bir gidiştir bu… 
Önümüze çıkan her basamak, çıkılmayı 
beklemektedir realiteler halinde… Halden hale 
sokuluruz çeşitli tesirlerle… Şarttan şarta 
gireriz… Ancak şart ne olursa olsun, o an 
içerisinde bulunduğumuz hali yaşamaktır önemli 
olan… Her realite, bir sonrakinin hazırlayıcısı 
pozisyonundadır… Her şartı yaşamadan 
sonrakini yaşadım sayamayız… Her şartı 
yaşamak nasıl olur?.. 

Her şartı yaşamak, o şartların bize 
sunduğu bilgiyi almak, kabullenmek, özümlemek 
ve idrak etmekle olur… Bu da cehtle olacak bir 
meseledir… Koşulları, cehtsiz aşamayacağımızı 
bilmeliyiz… 

İşte bu ilerleyiş, zincirleme yapılan 
idraklerle olmaktadır… Bu öylesine bir 
zincirleme ilerleyiştir ki; zincirin her halkası bir 
realite, bir merhaledir… Ancak bu zincirin her 
halkasını teker teker açmamız lazımdır… Arada 
açılmamış halka kalırsa, bütünü çözmemize 
imkân yoktur... Her halkanın içini, sıra ile iyice 
yaşayabilmek gerekir… Üstünkörü değil, 
atlayarak hiç değil… 

Bizleri halden hale sokan, bizlere sonsuz 
haletler yaşatan tesirlere karşı uyanık olup bakış 
açımızı geniş tutmalıyız… Daima olayların dilini 
çözmeye çalışmalı, bizlere ne anlatmak 
istediğini önceden, çok net olmasa da, aşağı 
yukarı tahmin edebilmeliyiz… 

Tesirlerin, bize geliş biçimleri ve nereden 
geldiklerinden ziyade, bize saplanan noktaları 
önemlidir… Hangi noktalarımıza saplanıyor?.. 
Sonuçları kaçırmadan yakalayabilmeliyiz… Hiç 
birini ziyan etmemeliyiz 
Bizler için, sebepten çok sonuç önemlidir… 

Bizler, daima bulunduğumuz noktaların 
farkına varmalıyız… Üzerimize düşen, süratle 
ilerlemektir… Yaptığımız hareketin zararlı veya 
zararsız olması mühim değildir… Yaptığımız 
hareket esnasında şuurlu ve idrakli olarak 
hareket ediyorsak, önemli olan budur… 

 
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; bir şeyin hüküm sürmesi 
için önce Denge’nin gerekli olduğunun; 
dengeye geldikten sonra, hangi kefe ağır 
basarsa onun hükmünü devam ettirdiğinin 
bilincine varmaktır…(MYP/C:250) 

*** 
 Kıyam etmek; bizlerin, Yang bir siklus 

yaşadığımızın, onun için savaş ihtimalinin 
yüksek olduğunun; savaşı isteyenin, siklus 
olduğunun çünkü bu Yang realitenin 
doyuma ulaşması gerektiğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:250) 

*** 
 Kıyam etmek; yukarıdaki yani 

gökyüzündeki denge ile (doyum ile) 
aşağıdaki hareketin maksimum noktaya 
ulaşıyor olduğunun; şiddetin, onun için 
doruklarını yaşamak istiyor olduğunun; bir 
şeyin, kendisini geri çekerken, maksimum 
atağını yapmak istediğinin, bu durumun 
kaçınılmaz olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:250) 

*** 
 Kıyam etmek; terörün, şiddetin, savaşın, 

şu an en tepede olduğunun; barış 
isteklerinin ise, artık, daha yumuşak, daha 
ılımlı, daha sevecen bir enerjinin hükmü 
altına gireceğimizin habercisi olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:250) 

*** 
 

 Kıyam etmek; şu an yaşananın, dengenin 
oluşabilmesi için oluşan kargaşa, tıpkı 
terazinin dengeye gelirken kefelerin 
sallanması gibi olduğunun; barış 
hareketlerinin ise, giderek büyüyecek 
olduğunun; onun da, Dünya üzerinde 
hüküm sürecek realitenin kendini iyiden 
iyiye haber vermesi şeklinde olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:250) 

*** 
 Kıyam etmek; kargaşa’nın, terör’ün, 

savaş’ın, şiddet’in, çok süratli olup bitebilir 
de, yayılıp çok uzun sürebilir de 
olduğunun; insanlığın, yeni realiteye çok 
az kişiyle de girebilir, yeryüzünde yeterli 
insan kalabilir de olduğunun; bütün 
bunların, şu kavşakta belli olacak 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:250) 

*** 
 Kıyam etmek; siklus başı faaliyetinin, bu 

kavşak itibarıyla olduğunun; bunun, 
enerjilerin savaşı olduğunun; yang enerji 
savaşmaya çalışırken, yin enerjinin 
barışmaya çalışmakta olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:250) 

*** 
 Kıyam etmek; şiddet’in, sükûnetin 

habercisi olduğunun; siklus’un, yang 
olduğunun; yang enerjinin, sükûneti, 
savaşarak sağlamak istediğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:250) 

*** 

---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (49)--------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Merkez Yüce Plan tebliğlerinin, 
yaratılışın, ilk hareket ile başladığını ifade 
etmesi, İslami ekolde ise, Ol emri ile olan bir 
yaradılış olarak ifade bulur… Bilimsel yaklaşımla 
Big Beng, çok ilkel bir yaklaşımla onlarla 
özdeşleştirilebilinir... Yalnız bu bakış açısının 
darlığından dolayı onla o üst üste getirilebilinir, 
mahsuru yoktur fakat kaçıncı Big Beng, bu çok 
önemli... Yani ilk patlama diye sözü edinilen 
patlama, sübjektif bilimin daha ötesine geçme 
yeteneği olmadığından dolayı ilk olarak 
tasarlanır... Üst pencereden bakınca oysaki 

ondan önce kim bilir kaç tane daha yaşandı... 
Düşünün ki, anlayışı son derece kıt, kısır bir 
insanın, kendi hayatını, geçmişlerini 
düşünemeyecek kadar dar bir şuura sahip 
olarak, yaradılışını spermle yumurtanın 
birleşmesi ile sınırlayıp orada kabul etmesi gibi 
bir şeydir... Yani kendi yaradılışını, ilk kez ve son 
kez, annemle babamın biyolojik bir araya 
gelmesinden kaynaklanan bir başlangıçtır 
tanımlaması gibi… Belki de onun Big Beng’i o... 

Meseleye daha geniş bir anlayışla 
bakarsak, ondan önce birçok bu tarz 
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 operasyonların devamı olarak geldiğini ve 

bundan sonra sonsuz operasyonlarla bu işin 
devam edeceğini anlayamayacak seviyede 
olduğu için onu, ilk ve son zanneder... 
Dolayısıyla bilimin bahsettiği bu büyük patlama, 
sonsuz bir dizinin bize nasip olan ve bizim fark 
edebileceğimiz veya keşfettiğimiz bir anıdır... 
Böyle kabul ederseniz, Ol emri veya üstün 
enerjinin ilk hareketle gündeme gelişi ve bizim 
onunla temasımızın ilk hareketle olduğu 
meselesi, onun, ilk ve son olduğunu 
göstermez... Ancak bizim kavrayabileceğimiz 
sınırlar dâhilindeki giriş ve çıkış noktası olarak 
alınabilir... 

Dün yaşanılan olaylar, daha doğrusu beş 
günden bu yana Türk Milletinin yaşadığı 
hadiselerin gittikçe sertleşen bir tarzda 
şuurlarımızı zorlayıcı bir tarz alışı, hepimiz için 
geçmiş olsun... Bu bir insanlık sorunudur... Her 
ne kadar buna bir takım inançsal, dinsel 
nedenler sebepler atfedilmeye çalışılsa da, 
bunların dış görüntüsü yani yüzeysel 
bakıldığında görüntüsü sanki bir takım ulusal 
sorunlar, bir takım dinsel farklılıkların ortaya 
koyduğu sorunlar gibi algılansa dahi bu aslında 
tamamen kozmik operasyondur... Bu 
operasyonların olacağı bilgisi yıllar öncesinden 
bu yana çeşitli fırsatlarla ruhsal âlemden 
beşeriyete çeşitli kalitelerde, şiddetlerde 
aktarılmıştır... İçinde bulunduğumuz devre 
sonunun operasyonları programı 
çerçevesindedir... Fakat tabii ki bunun detayları 
ile muhatap olan bizlerin yani hadisenin 
merkezinde olan bizlerin aldığımız etkilerle 
çeşitli yorumlara gitmemiz de beşeri zihnin en 
doğal yaklaşımlarıdır... Biz bu seminerde olmak 
üzere meseleye üst pencerelerden bakmaya 
gayret göstereceğiz… Zaman zaman detaya 
girecek olsak dahi tebliğler açısından meseleye 
bakmak niyetiyle sizlerle bu konuların yüksek bir 
pencereden bakıldığında ne mana ifade ettiğine 
dair bir tebliğ paylaşacağım... 

Yaşadığımız ve yaşayacağımız Türkiye 
ve çevresi olarak da oldukça önem arz eden bir 
bölgede olmamızdan dolayı mukadderimiz olan 
bu yaşayacaklarımız şuur ve idrak bahsi ile 
ilgilidir... Yani şuurların açılması, idraklerin 
meydana getirilmesi amaçlıdır... 

16.Şubat.2003 demek ki; 9 ay önce 
gelen bir tebligat ile bugünkü bu yaşadığımız ve 
bundan sonra da yaşayacağımız gittikçe 

noktasallıktan alansallığa dönüşecek olan bu tür 
hadiselerin aydınlanması adına bu tebliği 
gündeme getirdik... Bu tarihte yani 16.02.2003 
yılında bizim bu devre sonu itibarıyla bu tür 
hadiselerin göksel bir takım astrofizik 
paralelliklerini kurmak gibi bir düşüncemiz 
yoktu... Yani 08.Kasım.2002 tarihinde vuku 
bulan astrofizik vaka bazı gezegenlerin uzun bir 
aradan sonra belirli bir dizilim halinde iki tane 
ters üçgeni meydana getirmesi... Bu astrofizik 
vaka sembolik olarak görünmeyen âlemdeki bir 
operasyonun somut bir işareti olarak da 
gökyüzünde vuku buldu… Ve bununla birlikte 
yeryüzü yepyeni bir devrenin yepyeni enerjisi ile 
muhatap olmaya başladı... Bu mühür, bugünleri 
işaret eden, geçmiş, ezoterik tarihin bugünleri 
işaret eden bilgisini bugünlere kadar gelip 
gökyüzünde böyle bir vaka vuku buldu… 

Bilimsel teşhis bu fakat metafizik 
açısından bakıldığında ruhsal tebligat bilgileri 
açışından bakıldığında 08.Kasımda vuku bulan 
bu hadise ile yeryüzü yepyeni ve üstün bir enerji 
akımına mazhar oldu ve bu devam etmektedir... 
Tabii yeryüzünün mukadderi olan yani zamanın 
gelmişliğinden kaynaklanan, istesek de 
istemesek de maruz olduğumuz bu tür enerjiler 
bizleri kontrolümüz dışında bir gidişata sokmuş 
durumdadır... Artık bizim irademizle gerçekleşen 
bir takım kozmik program, irademiz dışında 
operasyonuna devam etmektedir... Farkı nedir..? 
Daha önce bizim hazırladığımız ortamlara 
paralel olarak sunulanlar devreden çekilmiş 
bizim hazır olup olmadığımız göz önüne 
alınmaksızın gerekenlerin yapılacağı bir devre 
başlamış manası taşır... Bizim hazırlandığımız 
göz önüne alınarak bize sunulan süreç, artık 
bizim hazır olup olmadığımız göz önüne 
alınmadan sunulan bir operasyon haline 
dönüşmüştür... Bu bir an önce hazırlanma 
konusundaki eksiklerin bertaraf edilmesi gibi bir 
ihtiyacı yapabilirsek eğer gerektirecektir... Zaten 
bundan sonra bu tesirin bu enerji etkisinin 
oluşturacağı fiziksel, doğal, sosyal vs. hadiseler 
hazır olsak da, olmasak da muhatabımız 
durumuna girmiştir, girecektir de... Dolayısıyla 
ayakta durabilmenin güçleşeceği devreleri 
yaşadığımızı bilmenizi rica ediyorum... Beni, 
sakın felaket habercisi veya kötümser insan 
şeklinde düşünmeyin… Bu seminer formatının 
dışında birbirimizi teskin edecek çok sohbetler 
yapabiliriz ama burada yukarının ifadesi ile 
Yukarının şaşmaz iradesini şaşmaz bir şeklide 
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 sunmak üzere bulunmaktayım... Bu ne 

demektir..? Duyguların mümkün olduğu kadar 
geri çekilerek hele duygusallığın tamamen yok 
edilmiş bir haliyle bilgiyi korekt sunmak manası 
taşır... Çünkü ona katacağım her türlü negatif 
veya pozitif yani yumuşatıcı veya sertleştirici 

değer, beni sorumluluk altına sokacağı için 
mümkün olduğu kadar naturel yani aldığını 
bozmadan, ne abartarak, ne de sönümlendirerek 
sunmaya çalışıyorum… Anlayışınızı rica 
ediyorum... (Devam ...Edecek) 

-------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (55) ------------------------------ 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Bu his mekanizmaları, bu duyarlılık 
mekanizmaları, bu bir tür sensör veya algıçlar 
niteliğinde olan bu mekanizmalar yaradılıştan 
dolayı, yaratılmış olan her yaradılış formunda 
vardır... Ama her yaradılış formu, kendi 
üstlendiği kozmik misyonuna hizmet edecek 
seviyede bu algıçlara, bu hislere, bu 
enformasyon elde edici algıçlara sahiptir... İşte 
beşeri yaradılış formu olan bizler de, her türlü 
diğer yaradılış formlarından bize temas eden 
tesirleri algılama donanımlarına sahip 
olduğumuzu biliyoruz... Ve bunları da bizler 
hislerimiz vasıtası ile alırız... Bu en kaba 
seviyede yani fiziki yapımız seviyesinde beş 
duyu ile tarif edilir... Bu en kaba olan biyolojik 
yapımız seviyesinde beş duyu ile tarif edilir... 
İşte dokunuruz, onunla bir algılama yaparız; 
görürüz, görerek algılarız; duyarız, duyarak 
algılarız; tadarız, koklarız vs. bu şekilde 
algılamalara sahip oluruz... 

Tabii bu beş duyu seviyesinde olan en 
fiziki, en kaba algılama mekanizmamızın da 
üzerinde fizik ötesi yapımız dediğimiz bizim 
ruhsal yapımız, enerjitik yapımız veya asıl fizik 
ötesi yapımız vardır... Yine bu algılama 
mekanizmalarımız skalatik bir yapı şeklinde 
devam eder... Ve bizim, en fizikten, en fizik ötesi 
yapımıza ait özellikte algılama 
mekanizmalarımız vardır... İşte fizikteki bu beş 
duyu ile elde ettiğimiz algılarımız, yavaş yavaş 
fizik ötesine geçtikçe sezgilerimiz, biraz daha 
fizikötesi yapımıza geçince de medyonamik 
faaliyetler elde edilen çok yüksek seviyeli 
temasların vuku bulduğu algılama 
mekanizmalarımız gelir... 

Dünya beşeri de, önceleri en kaba 
seviyeli fizik algılamaları ile çevresini ve enkarne 
olduğu ortamı algılayarak onun hakkında bilgi 
sahibi olmak ve o ortamın kendisinden beklediği 
icapları yerine getirmeye çalışmıştır... Yani ilk 
zamanlarda Dünya beşeri, en ilkel veya ilk defa 
enkarne olan ruh varlığı niteliğinde sanki yeni 

doğmuşluk vasfındaki bir ruh varlığı niteliğinde, 
daha çok Dünya fizik âlemi içerisindeki fizik 
yapısını idame ettirme, onu koruma, onun 
hayatiyetini muhafaza etme adına sadece 
ayakta durma mücadelesi vermiştir... Yani onun 
bütün enkarnasyon sebebi, hayatiyetini bir 
enkarnasyon boyu idame ettirmekti... Yani 
öldürülmesin yani fiziki aracı olan bedenini 
muhafaza edebilsin, bu ona yetiyordu... 

İşte bu safhada beşeriyetin en önemli 
algıçları, fiziki manada, bu bahsettiğimiz beş 
duyusu ile enformasyon alıp, ona karşı da 
ortamın kendisinden beklediğini ortaya 
koymaktır... Ortamın kendisinden beklediği de 
varlığını savunmaktı, yemekti, içmekti ve 
ortamın, kendisine hayatiyetini tehdit edici 
unsurlarına karşı tedbir almaktı... Ne yapardı..? 
Avlanırdı, yemesi lazım, o avladığının kürkünden 
giyinmesi lazımdı, su bulduğu yerden suyunu 
içmesi lazımdı ve buna ilave olarak da yine 
içgüdüsel olarak öğrendiği bir üremeyi 
oluşturması ve dolayısıyla da neslini idame 
ettirmesi lazımdı... 

İşte otomatik bir şekilde kendisini teslim 
ettiği bu dünyasal icraatları, aslında onun 
sabitlenme bilgilerinin kendine sunduğu 
imkânlardı... Yani sabitlenme bilgisinde ona 
üremeyi temin edici itilim zaten verilmişti... Yani 
Dünya beşeri böylesine ilkel, daha henüz 
deneyimsiz, ilkellik burada yanlış bir ifade, 
deneyimsiz yani deneyim sonucu bilgi birikimine 
sahip olmayan devrelerde bir üreme gereğini 
içgüdüsel, el yordamı ile bulmuş fakat bu bilgi 
zaten enkarne olurken sabitlenme bilgisi olarak 
kendisine verilmişti... Sen orada üreyeceksin, 
dişil ve eril prensip bir araya geleceksin ve 
üreyeceksin fakat bu bilgi onun tamamen içsel 
değerlerine saklanmış, gizlenmiş olmasına 
rağmen o bunu açığa çıkarabildi... Ama bunu 
açığa çıkarabilme imkânını el yordamı ile 
sağlayabildi... (Devam edecek) 
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 --------------------------------- SEVGİLİ QUAN-YİN DİYOR Kİ; --------------------------------

SABIR ve FARK ETME  
(QY 242) 

 
(Kasım ayından devam…) 

“Sabır, yeryüzünün en üst donanımıdır… 
“Ve bilgeliğe doğru çıkan basamakların en 

sağlamıdır...” 
“Sabır, varlığı inceltip, hızla yükseltendir...” 

 
Sevgili Quan-Yin’in, geçen ay 

değindiğimiz 242.Celse’de, ‘Sabır’ın önemli bir 
ders olduğunu ve yeryüzündeki derslerin ana 
başlıklarından biri olduğunu ifade ettiğini 
açıklamış ve Sabır başlığının detayları üzerinde 
durmuştuk. Yukarıdaki satırlar, 242.Celse’nin 
devamındaki tebliğ ifadeleridir… 

Sevgili Quan-Yin, Sabır’ın yeryüzündeki 
en üst donanımı olduğu bilgisini vermektedir… 
Donanım, bir varlığın sahip olduğu ve dolayısıyla 
da tüm bilgisine hakim olduğu bir olgudur… 
Sabrın bir donanım olması, varlığın Sabır’ı en 
hassas detaylarından en genel özelliklerine 
kadar her skalasında  bir nitelik olarak kendisine 
nakşetmiş olduğunu ifade eder… Bilgelik, 
yeryüzünde bulunuş amaçlarımızın en 
önemlilerinden biridir… 
Sevgili Quan-Yin; “Ve bilgeliğe doğru çıkan 
basamakların en sağlamıdır...” diyor… Sabır, bir 
enerjidir… Varlık, ancak ‘olgunlukla’ bu enerjiyi 

bünyesinde taşımaya başlayabilir… Olgunluk 
basamaklarından ise, ancak ‘Bilgi’ ile çıkabilir… 
Bilgiye sahip olmayan, başka bir deyişle, 
basamaklardan çıktıkça ‘bilgeleşeceğinin 
eminliği içinde olmayan’ bir varlık, Bilgelik 
basamaklarında yükselme imkânı bulamaz… Bu 
eminliği olgunluk taşımalıdır ki, o basamakları 
çıkabilsin… İşte tüm bu örgü, varlığın 
bünyesinde tecelli ederken, Varlık yavaş yavaş 
Sabır enerjisini kendisinde biriktirmeye başlar ve 
Sabır Bilgelik basamağının sonunda bir 
‘donanım’ olarak kendisiyle buluşur… 

‘Sabır, varlığı inceltip hızla 
yükseltendir…’ diyor. Varlık bu bilgi ve olgunluk 
ile yoğruldukça, ister istemez ‘incelmeye’, yani 
titreşimlerini inceltmeye başlayacaktır… 
Olgunluk ve Bilgi, varlığı kaba veya sıkıntılı 
titreşimlerin üzerine çıkaracaktır… Sağlam 
basamaklarda ilerledikçe, Bilgeliği artacak ve 
titreşimleri daha da incelecektir… İncelip, 
hafifleyen varlığın yükselmesi bir kâinat 
kanunudur…  

Burada, bizlerin hayat içerisindeki Sabır 
algısından farklı bir durum olduğunu 
görmekteyiz… Bizler sabrı, beklemekle ve ‘uzun 
süreçlerle’ eşdeşleştiririz… Oysaki Sevgili Quan-
Yin, Sabır’a bir kez sahip olunduğunda, onun 
varlığı ‘hızla yükselteceğini’ söylüyor… Asıl 
itibarıyla, bizim üzerinde durduğumuz bu kavram 
bir Enerji olan ve önemli yeryüzü derslerinden 
biri olan ‘Sabır’ değil, tahammüldür…  

Hızla yükselen varlık için hayat içerisinde 
aslında sabır olarak bildiğimiz fakat ‘tahammülü’ 
ifade eden bu durum ortadan kalkar… Sıkıntı ve 
elem ortadan kalkar… ‘Bekleyiş’ algısı ortadan 
kalkar… 

Öyleyse Sabır, yeryüzündeki önemli 
derslerimizden biri ve bizleri Bilgelik 
basamaklarında ileriye taşıyan en sağlam 
basamak olarak ifade bulur… Bir Enerji’dir ve 
Varlığı asla düşürmeden, tam tersine yükselten 
ve hatta hızla yükselterek besleyen bir olgudur… 
(devam edecek…) 

“Bu kıvrımlar, içine girdiğinizde tıpkı 
labirentleri andırırlar...” 

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

mailto:info@mbavakfi.org.tr
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 Yalnızca Şefkat’le ve Sevgi ile yaşamanın ne 

demek olduğunu bizlere anlatan Sevgili 
Quan-Yin’in ışığı ile her an yıkanmak 

dileğiyle… 
 
 

MUCİZE TAŞ ARAGONİT 

 

Bu ay farklı şehirlerden 48 arkadaşımız daha 
Aragonit seminerine katılarak kendileri için 
özel seçilmiş taşlara uyumlandılar. Aragonit 
taşının şifası her seviyede onlarla birlikte 
olsun… 

REİKİ 

 
Reiki II. Seviye 

Bu ay 1 arkadaşımız daha Reiki II. seviyeye 
uyumlanarak, Reiki yolculuklarında derinleşme 
imkânını buldular. Alanımızda eğitmenlik yapan 
Reiki Öğretmenlerimiz detaylı olarak Reiki 
tekniğinin şifa yöntemleri ve felsefesi üzerinde 
durmakta, katılımcıları her yönden 
desteklemektedirler. Önceden Reiki II. Seviyeye 
uyumlanmış olan arkadaşlarımız da bu derslere  

 

 

 

 

yeniden katılarak bilgilerini tazeleme imkanına 
sahiptirler. 

Reiki III. Seviye 

3 arkadaşımız bu ay Reiki III. Seviyeye 
uyumlanarak Reiki Öğretmenliğine giden yolda 
bir adım atmış oldular… 

Sn. Sevgi Ersoy Reiki Grand Master olup, 
Öğretmen yetiştirme yetkisine de sahiptir… 

KUAN YİN 

 

      Bu ay 14 arkadaşımız Sevgili Kuan 
Yin’in Magnified Healing tekniğine 
uyumlanarak birer Kuan Yin inisiyesi 
oldular… 

Merkez Bilgi Alanı Vakfı, Magnified 
Healing Kuan Yin tekniğinin dünya 
çapındaki tek Türkiye temsilcisidir… 

http://www.reikihuzurvadisi.com/ 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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