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

EKSİKSİZ BİLGİ RUHTA SAKLIDIR… 

İnsan, ihtiyacı olan bilgiyi kendi dışında 
aramamalı, onun, kendi varlığının derinliklerinde 
mevcut olduğunu bilmelidir… İnsan, özündeki 
bilgiyi açığa çıkartıp kullanabilmesi için, mutlaka 
bir uyarana ihtiyaç duyar... Ve bu uyaranla, 
ihtiyacı olan bilgiyi özünden çeker alır ve 
kullanır… 

Burada insanın derinlikleri ya da özü diye 
ifade edilen ve bilgisinin mevcut olduğu mekân, 
onun enerjitik ya da şuur alanıdır… Varlığın bu 
alanı, enkarne olurken beraberinde getirdiği 
alanla, enkarne olmak için özenle seçtiği, fizik 
plan alanı içerisindeki enkarnasyon alanıyla 
birlikte oluşturduğu bir alandır… 

Ancak, bir bilginin varlık tarafından açığa 
çıkarılabilmesi için, o bilginin mutlaka fizik plan 
alanı içerisinde rezerv halinde bulunması 
gerekmektedir… Yani varlık, fizik plana enkarne 
olmadan önce, fizik plan alanı içerisinde enkarne 
olacağı alanın mevcut bilgisini (rezerv bilgiyi) 
tetkik eder… O enkarnasyonu süresince 
yapacağı tatbikatlarına uygun bilgi olup 
olmadığının bilincine varır… Uygunsa, o alana 
enkarne olur… 

Böylece varlık, o enkarnasyonunda açığa 
çıkarıp alması gereken bilgileri alabilmesi için 
icap eden imkânlara sahip olmuş olur… Çünkü; 

“Bir varlığın bilgiyi alabilmesi için, onunla 
birinci dereceden temas icap etmektedir...” 

Varlık, fizik plan alanı içerisinde enkarne 
olduğu alanın rezerv halinde bulunan bilgisini, 
en süptil şekilde sezgisel alabilir… O’nu depolar 
ve fizik plan alanı içerisinde sirkülasyona 
sunar… Bu sirkülasyon esnasında, diğer 
varlıkların alanları ile teğetleştiği zeminlerde 
idrak alanlarının yaratılması suretiyle, bilgiye o 
şuuru ile sahip olur… 

Diğer bir deyişle, hiç kimse bir diğerine 
herhangi bir bilgiyi aşılayamaz… Ancak bir 
uyaran, bir hatırlatıcı görevi yapabilir… Eğer 
varlığın alanında o bilgi varsa yani varlığın o 
enkarnasyon planında öyle bir bilgi ile tatbikat 
ihtiyacı varsa, ancak o zaman, varlık alanında 
mevcut olan o bilginin harekete geçmesine 
vesile olur… 

Bu şekilde harekete geçirilmiş veya 
uyarılmış bilginin, acaba ne kadarı kullanılabilir 
bilgidir?.. Kendimizde iyi bir gözlem yapacak olur 
isek, göreceğiz ki, sahip olduğumuz veya öyle 
sandığımız bilgimizin çok azını 
kullanabilmekteyiz… Peki, acaba bu 
kullanamadığımız yani tatbikata koyamadığımız 
bilgilerimiz neye yaramaktadır… Bu bilgilerimizi 
nerede ve ne zaman kullanacağız?.. Tabii ki, 
henüz tatbik etme ihtiyacı doğmamış bu 
bilgilerimiz, varlığımızın derinliklerinde 
depolanmaktadır… Elbette ki, bir gün o bilgiyi 
kullanma zamanı ve zemini gelecek ve o 
bilgiden varlık yararlanacaktır… İşte, varlığın 
özünden açığa çıkartarak, yaşamında kullanıma 
koyduğu bilgilerine idrak edilmiş bilgileri denir… 

Demek ki; bilginin açığa çıkartılması 
kadar, onun sindirilmesi, tatbik edilmesi ve 
geriye alınması da marifet isteyen bir 
meseledir… 

İDRAK BİR AKSİYONDUR… 

Varlığın kendinde çeşitli uyaranlar 
vasıtası ile meydana çıkan bilgi birikiminin bir 
çeşidine idrakli bilgi denir… Çünkü her bilgi 
birikimi aksiyon tarzında yani idrak halinde 
tezahür etmez… Onun için idrak bir 
aksiyondur… 

İdrakli olabilmek için, muhakkak derin 
düşünüş halinden, aktif düşünüş haline geçmek 
gerekmektedir… Yani idrakli hareket edebilmek 
demek, derin düşünüş halinin neticesinde 
meydana gelen ya da açığa çıkan cevher 
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 vasfındaki bilginin, aktif düşünce sahasına intikal 

ettirilmesi ve bir hareketimizde kullanılması 
demektir… İşte bu mekanizme, bizlerin, bilginin 
ışığı altında ve ölçülü hareket etmemizi temin 
etmektedir… 

Her idrak edilen bilgi, her aksiyona 
dönüşen bilgi, beraberinde yeni ufukları da 
getirir… Sonsuz bir genişliğe sahip olan bu 
konu, varlık için yepyeni ceht alanlarını teşkil 
etmektedir… Karşılaştığımız her yeni durumda 
olduğu gibi, burada da önümüze bir uyum gereği 
çıkmaktadır… Demek ki; idrake yönelinen bir 
zemin oluştuğunda, idrak, cehit ve esneklikle 
uyumun zincirleme reaksiyonuna maruz kalırız… 

O halde, bu konuda da sorumluluğu hissedip, 
gereken cehdi, uyumu göstermeliyiz... Bu 
sonsuz ve süratli gidiş içerisinde, durağanlığa 
yer olmadığını anlamalıyız… 

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; sadece kendimizi değil, 
alanı kendimiz gibi hissettiğimizde, alan’ın, 
alan olma vasfına sahip olacak olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:248) 

*** 

 Kıyam etmek; onların, meselenin dış 
çeperlerinde dolaşanların, zaten hep orada 
olduklarının; dekorların, aynaların, 
vesilelerin, imtihanın boyutlarını giderek 
genişletiyor olduklarının; dolguların, olmak 
mecburiyetinde olduklarının, zira onlar 
olmazsa ayakta duramaz olduğumuzun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:248) 

*** 

 Kıyam etmek; hamletmenin yeterli 
olmadığının, şuurlu hamlenin, şuurlu netice 
getirdiğinin; hiyerarşiyi hissetmenin, onu 
uygulamanın, bizlere güç kazandırdığının 
bilincine varmaktır…(MYP/C:248) 

*** 

 Kıyam etmek; bulunduğumuz durumun 
geniş bir imtihan platformu olduğunun; 
reostatik hareketlerimizin imtihana yön 
vermekte olduğunun; zemini ve metni 
tekrar paralel hâle getirebilmek için, derin 
bir iç yapılanmaya girmemiz icabetmekte 
olduğunun; çok dar bir çemberin dışa 
açılımı şeklinde olacak bu tarzın, bizlerin 
alan üzerindeki hâkimiyetimizi arttıracak ve 
alanın salimen ilerleyişini sağlayacak 
olduğunun; onların, hep var olduklarının, 
varlıklarını devam ettiriyor olduklarının; 
bizlerin de hep var olduğumuzun, 
varlıklarımızı devam ettirebilmemiz 
gerektiğinin bilincine varmaktır… 
(MYP/C:248) 

*** 

 

 

 

 

---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (47)--------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Şimdi bu, bir skala içerisinde ele 
alınması gereken bir durumdur… Orada sizin bu 
olumsuz, bu İlahi İrade Yasaları’na aykırı olan 
faaliyetinizin içerisindeki şuur durumunuz, 
katılım oranınız, meseleye bakış açınız, onu 
yaparken diğer insanlarla olan ilişkiniz çok 
önemlidir… Mesela size şöyle bir misal vereyim, 

bir doktorun bir kanserli uzvu kesip vücuttan 
atması, kanserin, hastalığın gideceği yönü 
bilmeyen insanlar açısından çok kötü bir 
davranış olarak ele alınabilse bile, bir doktor için 
veya olayı bilen idrakli bir varlık için çok yerinde 
bir faaliyettir… Eğer salgın hastalık taşıyan 
birinin tecrit edilmesi, karantinaya alınması, 
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 hatta öldürülmesi olayı bilmeyenler için çok 

olumsuz bir faaliyettir… Kötülük gibi de gözükür 
ama bir başkası için de iyilik olmuş olabilir… Bu 
manada şimdilik yaklaşalım… 

Şimdi burada şefaat mekanizması, 
burada Allah’ın affediciliği mekanizması da 
devreye giriyor… İyilik de, kötülük de ancak 
müdrike ile yani idrak melekesi ile beraber kendi 
sıfatını taşıyan sonuçlar hasıl eder... İyiliği 
yaparken de manasını bilerek yaparsanız, size 
dönüp gelecek olan netice, sizin yükselmeniz 
için faydalı olacaktır… Kötülüğü de bilerek, 
bakın bu nokta çok kritik, kötülüğü de bilerek 
idrak ederek yapıyorsanız, zulmetiniz ve 
düşüşünüz için faydalı olacaktır… Bir defa 
karmik dönüşü oluyor, olmuyor diyemeyiz… Bu 
bir, ikincisi, kötülüğün idrakli olarak yapılması 
kötülükten uzaklaşmaya da yol açacaktır… 
Ancak gerçek bir idrakin de zaten gerçekten bir 
mevzuyu idrak eden varlığın kötülük yapması da 
mümkün değildir… Çünkü vicdani kanalla alınan 
bir tesirin kötülük tarzında açığa çıkması mevcut 
değildir… Üçüncü olarak ta bu bir dualite 
kavramıdır… 

Kötülük ve iyilik, varlıktan varlığa değişen 
bir kavramdır… Benim için kötülük olan sizin için 
iyilik olabilir… Bu bir realite, bir skala meselesi… 
Bütün bunları bir arada müşahade edersek, 
bütün bunları bir arada sentezlersek, olayın 
giderek daha derinlerine girmeye çalışacağız… 
Burada önemli olan, bir faaliyeti bilerek, 
anlayarak, düşünerek vicdana, ilahi irade 
yasaları dediğimiz bilgilere uygun olup 
olmadığını tartarak işlemek… Yani atacağımız 
her adımda, kullanacağımız her kelimede, bütün 
bunlardan önce, düşüneceğimiz her düşüncede 
bizim, bilerek, anlayarak, mümkün olabildiğince 
bunun sonuçları nereye doğru gidebileceğini 
hesap ederek faaliyette bulunmamız çok 
önemlidir… Yani tebligat, özet olarak farkındalığı 
önermektedir… 

Her adımda lütfen düşününüz… Çok 
derin düşününüz… Her düşündüğünüzü tenkit 
ediniz, araştırınız, tahkik ediniz şeklinde 
ilerleyen tebligatlarda zaten hem açılımı gelecek 
hem bütünleyişi gelecek… Burada önemli olan 
beşeriyeti otomatik yaşayıştan, dış tesirlerin 
güdümüne bağlı yaşayıştan veya örflerin 
adetlerin, birtakım yorumların getirmiş olduğu 
şöyle yapın, böyle yapın, şu iyidir, bu kötüdür, 
şunu giyin, bunu giymeyin, şunu yiyin, bunu 

yemeyin şeklindeki bir takım dış tesirlerden 
kurtarıp, motivasyonu, güdümü, bizzat kendi 
bilgisinden, bizzat kendi vicdanından alacak 
düzeye getirmektir… Bu manada ilerleyen bir 
tebliğdir… Ve bu noktada hayrın galip gelmesi 
için, pozitifin galip gelmesi için, hayırda idrakli 
olabilirseniz iyi bir hizmette bulunmuş 
olacaksınız… Hiçbirimizin kendimizi bu hayır ve 
şer, pozitif ve negatif dediğimiz bu iki kutbun 
dışına alması, tek başına bütünüyle tek bir kutba 
sahiplenmesi mümkün değil… Çünkü beşeriz… 
Çünkü şaşmak, çünkü yanılmak, çünkü 
nefsimize mağlup olmak hepimizin zaman 
zaman içine düşeceğimiz bir durumdur… 

Ne kadar bilge olursak olalım, ne kadar 
bilgili olursak olalım, hayatın bir noktasında öyle 
bir deneyle, öyle bir sınavla, öyle bir şokla 
karşılaşmamız mümkündür ki, o noktada 
nefsimize, o noktada ince nefsimize, o noktada 
egomuza yenilmemiz mümkündür… Bu noktaları 
anlamak çok önemli, bu noktaları kabul etmek 
çok önemli… Yani benim kendimin bir noktada 
nefsime mağlup olabildiğimi, hata yaptığımı, o 
noktada egoist davrandığımı, o noktada 
paylaşımcı olmadığımı görebilmem çok 
önemlidir. Bunun farkına varabilmem çok 
önemli. Ancak bunun görülebilmesi, ancak 
bunun kabul edilebilmesi, ancak bunun farkına 
varılabilmesi kişiyi bu halden diğer hale 
geçirmek imkânını verebilir… Yani bizim o çok 
kuvvetli tebligat ifademizle üzerinizdeki etkiyi 
kaldırabilmeniz için, üzerinizde olanın farkına 
varabilmeniz gerekir ifadesi çok önemlidir… 

Evet, gene hep tekrarladığımız menfi ve 
geri olan kötünün neticelerine maruz kalmamak 
için daima iyi, vicdanlı ve bilgili idrak içerisinde 
kalmak lazım… Eğer bu hali varlık devam 
ettirebiliyorsa, İlahi İrade Yasaları adeta 
otomatik olarak varlığı daima adeta bir çekiş 
içerisinde yukarıya doğru veya daha gelişmişe 
doğru veya daha yükseğe veya daha yüceye 
doğru çekmeye devam edecektir. Çünkü bir kez 
daha ifade ediyorum… 

Dünya bedeni içerisinde, Dünya şuuru 
içerisinde bizim olayları tam bir idrakle 
görmemiz, tam bir açıklıkla kavramamız 
mümkün değildir… Bu noktada bizim 
sezgilerimize dayanarak, vicdan tesirlerimize 
dayanarak ve bilgilerimize dayanarak faaliyette 
bulunmamız icap etmektedir… Bütün bunlar 
içerisinde cehit vasıtasıyla durmak yani adeta 

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 

4 

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999 
 bunlar üzerinde sabitlenmek bizi otomatik olarak 

geri olandan, nefsani olandan, düşük titreşimli 
olandan koruyacak olandır diye… 

Zihninizde sorular olduğunu biliyorum 
fakat her soruya cevap vermekten ziyade 
zihinde soru oluşturmak ta bir sunum 
tekniğidir… (Devam.Edecek) 

-------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (51) ------------------------------ 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Varlık en iyi şekilde kendi kendisini 
kontrol etmektedir... Burada kimse kimseyi 
kontrol etmiyor... Ancak talepleri nispetinde 
yardımlar alabilmektedir... İki arada bir derede 
olan, karasız bir varlığın talebi de olamaz ki… 
Bir oraya gidiyor onu talep ediyor, bir oraya 
gidiyor ötekini talep ediyor... Talebin yardıma 
dönüşmesi için, rahman ve rahimliğin elini 
uzatması için, talebin, sabitlenmiş bir noktada 
kararlı bir talep olması lazım... Bunlar çok önemli 
hususlar... Varlık, ancak talepleri nispetinde 
yardımlar alabilmektedir... Aldığı bilginin ise, her 
içine girdiği realitede farklı bir uygunluğa sahip 
olduğunu da bilmelidir varlık... 

Aldığınız bilgi size, realiteniz değiştikçe 
başka manalar ifade edebilir... Bu noktada iyi bir 
aplikatör vazifesine bürünmeniz icap 
etmektedir... Nedir aplikatör..? Aplike eden, 
uyum sağlayan... Ben kendi mesleğimden 
biliyorum, binanın projesini biz araziye kazıklar 
çakarak aplike ederiz... O binanın arazinin hangi 
noktasına koyulacağını belirleyen o kazık çakma 
işlemine biz aplikasyon deriz... Yani bir şeyi bir 
şeyin en uygun yerine oturtmak, onunla uygun 
hale getirmek... Aldığınız bilgi size realiteniz 
değiştikçe başka manalar ifade edebilir... Bu 
noktada iyi bir aplikatör vazifesine bürünmeniz 
icap etmektedir... Varlığa verilen ham 
cevherlerdir... Varlık bunları kendi ihtiyaçları 
doğrultusunda istediği kadar ve istediği 
istikametlerde kullanabilmektedir... Aslında ne 
kadar eşrefi mahlûkuz yani... Şu özgürlüğe 
bakın… Varlığa verilen ham cevherdir, varlık 
bunları, kendi ihtiyaçları doğrultusunda istediği 
kadar ve istediği istikametlerde 
kullanabilmektedir... Burada önemli olan husus 
değerlendirmenin realiteler seviyesinde 
olduğudur... 

Bizim realiteler basamağını hatırlarsanız, 
biz burada sevgiden söz ederiz, aramızda 
otomatizmal realitenin varlığı kendi 
katmanındaki sevgiyi anlar ve onu idrak eder 
veya ona ulaşır... Bir üst şeriat realitesindeki, o 
sevgi katmanını anlar... Duygu, yine kendi sevgi 

katmanını anlar... Biz burada sevgi, Yaradan 
enerjinin çok önemli bir unsurudur derken her 
realite kendi katmanındaki sevgiyi anlar... Onun 
için ‘Sevgiyi ben anlattım, herkes anladı’ hayır 
efendim, herkes kendi realitesindeki kendi 
katmanının sevgisini anladı eğer anladıysa... 
Benim sevgi enerjisini anlatmamla herkes aynı 
seviyenin sevgi enerjisini anlayamaz... Mümkün 
değil... Çünkü farklı realitelerin farklı 
katmanlarındaki sevgiler o realiteye ait... 
Dolayısıyla burada önemli olan husus dediğim 
bu, değerlendirmenin realiteler seviyesinde 
olduğudur... Sen ne anlatırsan anlat, hangi 
realite varlığıysa o kendi realitesinde 
değerlendiriyor anlattığını... Hz. Mevlana demiş 
ya; ‘Benim bilgim karşımdakinin anladığı 
kadardır...’ Yani ben isterse Yaradan’ın öz 
bilgisini getireyim, karşımdaki varlık hangi 
realitedeyse onun yorumuyla onu alır... Değişen 
hiçbir şey yoktur... Herkes kendi realitesinde ne 
yaptığından mesuldür... Bütün neşriyata 
müsaade edin, hoşgörü gösterin, sabır gösterin 
fakat temkinle... Niye..? Alana zarar verirse, 
müdahale edin... Bunu da tembihle yapın 
gerekiyorsa... 

Bilgi enerjisi vazifesini her realitede 
mükemmelen icra etmektedir... Bütün varlıklar 
belli bir gözetim altındadır... Kendilerine ne 
sunulursa sunulsun ancak almak istediklerini 
alabilirler... Bunlarda zaten mutabıkız değil mi..? 
Aşağı yukarı genelde söylenen ifadeler... Yani 
benim bilgim karşımdakinin anladığı kadardır lafı 
çok uyuyor... Kendilerine ne sunulursa sunulsun 
ancak almak istediklerini alabilirler... Realitesi 
neyse senin ağzından çıkanı kendi realitesinin 
formuna sokar, sen burada “a” dersin o, onu “z” 
olarak algılamıştır, “z” olarak alır... Nitekim bunu 
hepimiz yaşarız yani... Kainatta gizli saklı hiçbir 
şey yoktur ancak varlıkların kapasiteleri örtüleri 
meydana getirmektedir... Açıklığa kavuşabilmek 
bilgi enerjisini en açık şekilde özümleyebilmekle 
olmaktadır... Açıklığa kavuşabilmek yani yüksek 
titreşimli bilgiye doğru yol alabilmek yani açık 
bilgiye, açık şuura, kuvvetli bilgiye hamletmek, 
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 açıklığa kavuşabilmek bilgi enerjisinin en açık 

şekilde özümleyebilmekle olmaktadır... Bu 
durum ise, son derece sakin ve sessiz bir 
şekilde gelecek olanla uyum içerisine girmekle 
olabilir... Şimdi ta başta bahsettiği sakin ve 
sessizliği getirdi burada bağladı... Bizim bugüne 
kadar muhatap olduğumuz, paylaştığımız bilgiler 
ve önümüzdeki dönem paylaşacağımız 
bilgilerde, bilginin açık olanına yani bereketli 
olan kısmına, realitemize uygun olanına değil, 
deruni randımanın en fazla olduğu payına 
almamıza sebep nedir biliyor musunuz..? Bu 
durum son derece sakin ve sessiz bir şekilde 
gelecek olana uyum içerisine girmekle olabilir... 

Eğer zihnen, duygusal ve fiziken sakin, 
sessiz yani dingin bir iç yapısına sahip değilsek, 
imkân yok bilgiden gereken payı almamız ve 
onunla bereketli bir paylaşım yapmamız... Yani 
zihinlerde şüpheler varsa, gönüllerde kırgınlıklar 
varsa, zihinsel yani düşünsel ve duygusal olarak 
protestolar varsa, antipatiler varsa, gerek alan 
hakkında gerekse alan varlıkları hakkında, ‘Bu 
alanda bana yan bakıyorlar kardeşim, ben onun 
için bu alan varlıklarıyla rezone olamıyorum...’ 
fikri, anlayışı, duygusu varsa, burada bilgi 
paylaşımında randıman almamız mümkün 
değildir... 

(Devam edecek) 

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

 

BODHİSATTVA QUAN-YİN… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İçine gireceği, yaşayacağı bütün 
koşullara rağmen, tıpkı Quan-Yin gibi, her şeye 
rağmen, son ana kadar burada bulunacak 
olanlar, verdikleri sözü, yaptıkları taahhüdü 
hatırlarlar… 

“Son ana kadar, son insan, son ses kalana 
kadar, Pelerin’in, Taç’ın, Asa’nın ve Taht’ın 
hakkını vererek, bilerek……………………” 

(QY Celse 19) 

 

Quan-Yin’in insanlığa sunduğu vaat, son 
çığlık kalana dek yeryüzünde olmak, son insan 
kalana dek hizmete devam etmektir… Bu, 
Bodhisattva kavramıdır… Uzak Doğu’ya aitmiş 
gibi görünmesine rağmen, bugün bu kavramın 
insanlığın en eski tarihine, kökenlerine 
dayandığını biliyoruz… 

Tüm Öğretilerin içinde bulunan 
‘diğerkâmlık, hizmet’ bilinci, Quan-Yin olarak 
Uzak Doğu’da ismini almış olan bu Prensibe 
dayanır… Quan-Yin ismi, bizlere en başta, 
Şefkat ve Merhameti ile daima insanlığa hizmet 
ederek insanlığın hâkimi olan bir Enerji’yi ifade 
etmelidir… Sevgili Quan-Yin’in takipçisi olanlar, 
tıpkı bu Celsede söylendiği üzere, tıpkı Quan-
Yin gibi, içine gireceği, yaşayacağı bütün 
koşullara rağmen, her şeye rağmen, son ana 
kadar burada bulunacak olanlar, verdikleri 
sözü, yaptıkları taahhüdü hatırlarlar… 

Dünya insanlığı, kademelerden oluşan 
bir sistemle, böyle bir hâkimiyetin elleri altında 
gidişini sürdürmektedir… Üst âlemler, bizlerin 
ilerleyebilmesi, soyumuzun devamı için büyük 
bir ihtimamla her an bizlerle ilgilenmektedir... 
Sevgili Quan-Yin; bu sistemin hâkimi olan 
olarak, dişil yönü ile, yaradılışın ‘anne’ enerjisiyle 
insanlığa uzanır ve onu gözetir… 

Yaradan, daima yaratılmış olanın 
yanındadır… Her an, yarattığının, sevk ve idare 
ettiğinin takipçisidir… Sevgili Quan-Yin; işte bize 
bu ilkeyi hatırlatır… Evrenin Şefkati ve 
Merhameti olarak, tüm yaradılış formlarını 
gözetir… 

Bizler, ne kadar Yaratıcımızın bu 
özelliklerini hissedersek ve özümsersek, o kadar 
O’na benzemeye başlarız… Kalbimizde uyanan 
şefkat, bizleri yalnızca sevmeye ve diğerleri için 
bütün fedakarlıklarda bulunmaya iter… 

‘Son ana kadar, son insan, son ses 
kalana kadar, Pelerin’in, Taç’ın, Asa’nın ve 
Taht’ın hakkını vererek, bilerek’ devam 
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 ederler… Buradaki semboller: Pelerin, ilahi 

Sevgi Pelerinidir; Taç, Bilgelik tacıdır; Asa, Güç 
asasıdır; Taht ise, görev bilinci ve Vazife 
tahtıdır… Tüm bu donanımların birleşimi ile 
‘kendisini insanlığın gelişimine adamış’ olan 
varlıklar, son insan, son ses kalana dek 
hizmetlerini sürdürme vaadi ile yaşamlarını 
sürdürürler… 

 

 

 

 

MUCİZE TAŞ ARAGONİT 

 

 

Bu ay, farklı şehirlerden 14 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…’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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… 

 

 

 

 

Berrak GÜRLER 

01.12.2007 de uyumlandım… 
Uyumlanmamdan hemen sonra bel bölgemi 
çevreleyen, kuşak gibi saran çok sıcak bir enerji 
hissettim... Bir süre devam etti... (Uyumlamadan 
önce böbreklerimde ağrı vardı biraz...) 

Şifa sırasında süjenin hissettiği, 
genellikle önce blokajın olduğu yerden aşağıya 
doğru bir dağılma (ellere veya ayaklara doğru) , 
ayaklarda ısı, yanma ve çıkıştan sonra 
rahatlamaydı... 

17. 12. 2007 de Mevlana Şeb-i Aruz törenleri 
için Konya’daydım... Gündüz Alâeddin 
Tepesi’nde çay bahçesinde Güzel Sanatlar 
Fakültesi Tezhip Sanatı Öğretim Üyesi genç bir 
bayan ile tanıştık ve konuşma bir şekilde 
üzerimdeki Aragonit taşına geldi, biraz anlattım, 
ilgisini çekti... Sonra biraz önce elinin üzerinde 
gördüğüm bir yaranın üzerinde deneyebiliriz 
istersen dedim... Elini bir yere sürtmüş, üst üste 
üç çizik vardı… İlaç sürmediği için mikrop 
kapmış, özellikle bir tanesinin içi iltihaplı idi... 
Ben, ne olacağı hakkında hiçbir fikrim olmadan 
yaranın üzerinde taşı tuttum... Dönmeye başladı, 
bayan yaranın kaşınmaya başladığını ve içindeki 
iltihabın kuruduğunu söyledi, biz de baktık 
gerçekten kurumuştu, bir süre sonra tam çiziğin 
üzerinde zikzaklar çizmeye başladı, sanki dikiş 
dikiyor gibi dedim... Bir de baktık ki gerçekten 
çizik kapanmaya başlamıştı ve bir kaç yerinden 
birleştiğini gördük... Bu hepimizin gözleri önünde 
sadece 3–4 dakika içinde gerçekleşmişti. 

29. 12. 2007 de arkadaşlarım ile bir 
yemekteydim... Yine Aragonit’ten bahsettim bir 
süre sonra bir arkadaşımın ayakları çok şiştiği 
için, önce ayak üzerinde şifa yaptık, ancak ben 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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 ayak üzerindeyken kendisi Sol koltuk altının aşırı 

derecede kaşındığını söyledi, bir yandan da 
eliyle koltuk altını sıvazlıyordu... Bu arkadaşımın 
10 sene kadar önce göğsünden bir parça ve lenf 
bezleri alınmış...(Büyük ihtimalle ayaklarının 
şişmesinin sebebi de lenf bezlerinin olmaması 
olabilir) Ayakta şifa bitince biraz da koltuk altı 
bölgesinde durdum... O sırada kendisi taşın kalp 
damarları üzerinde çalıştığını söyledi... Bittikten 
sonra lavaboya gidip gelince büyük bir 
şaşkınlıkla, inanamıyorum diyip duruyordu... Ne 
oldu dedik... Koltuk altındaki 10 yıllık ameliyat 
izinin neredeyse yok olduğunu söyledi... 
Oldukça şaşırtıcıydı gerçekten 

Aynı gün bir başka bayan arkadaşımın 
yumurtalıklarında bir sorun varmış, ona da 
Aragonit ile şifa uyguladım... O bölgede şifa 
uygularken, rahatsız olan yumurtalığının 
dönmeye başladığını (burulma şeklinde ) ifade 
etti ve bir ara birden o bölgede kuvvetli bir esinti 
hissettiğini söyledi... Daha sonra da Aragonit 
3...çakra bölgesinde bir süre şifa yaptı, sanırım 
bir blokaj vardı... Kendisi de nefes çalışmaları 
sırasında o bölgede zorlandığını ifade etti... Bu 
bölgedeyken çok fazla esneme oldu... 

31.12.2007 yılbaşı akşamı birkaç arkadaşım ile 
gittiğim bir restaurant’da ben yine arkadaşlarıma 
Aragonit’in mucizelerinden, özellikle raporlu 
vakalarından (bunlardan biri göz ile ilgiliydi) 
bahsediyordum… Bir şekilde yanımıza gelen bir 
garson sağ gözündeki rahatsızlıktan bahsetti… 
Ailesindeki bir bebekten mikrop kaptığını 
anlattı… Göz yarı kapalı vaziyetteydi ve yan 
tarafında şişlik ve ağrı vardı... Ben kendisine 
Aragonit’ten bahsettim… İsterse birkaç dakika 
şifa uygulayabileceğimizi söyledim... Kabul etti... 
Birkaç dakika gözün ön tarafından, biraz da 
yanından şifa yaptık… Bu sırada gözden yaşlar 
akmaya başladı... Şifa bittiğinde kendisi oldukça 
rahatlamıştı... Bütün gece çok iyiyim, teşekkür 
ederim diyerek dolaştı... 

Bir de benim yılbaşından önce kendimle ilgili 
yazdığım iki paragraflık bir niyet yazısı vardı, ilk 
paragrafında affetme ve kutsama, ikinci 
paragrafta ise arınma vs... için yardım talebim 
vardı... Aragoniti bu niyetime enerji göndermesi 
için tuttuğumda ilk önce hiç hareket etmedi 
şaşırdım, sonra bunu bilerek yapmadım ama 
aşağıya doğru kaydım ve orada dönmeye 
başladı ve özellikle arınma sözcüğünün üzerine 
odaklandı bir süre... 

Beni bir kere daha hayretlere düşürmüştü sevgili 
Aragonitim, ilk paragrafta ben zaten affedip 
kutsamıştım, ona yapacak bir şey 
bırakmamıştım, ama ikinci paragrafta yardım 
istiyordum ve o da sanki okumuş gibi aşağıya 
kaymıştı... Tabi sonra normal karşıladım, çünkü 
o, kelimelerin enerjisini okuyordu, ama bu kadar 
detayda çalışmasını beklemiyordum açıkçası... 
Hem şaşırtmıştı beni hem de güzel bir ders 
vermişti... 

Sevgiyle affedebildiğimiz ve kutsayabildiğimiz 
her şey zaten şifalanmıştır, artık yardıma gerek 
yoktur ve aslında bizim her şeye yetecek 
gücümüz kudretimiz kendi içimizde mevcuttur... 
(Aynen Atatürk’ün de söylediği gibi ‘’Muhtaç 
olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda 
mevcuttur… 

Beni Aragonit ile tanıştıran, onun rehberliğinden 
yararlanmama vesile olan değerli öğretmenim 
Sevgi Ersoy’a minnet ve sevgilerimi 
yolluyorum... 

 

Detaylı bilgi için: www.aragonitmucizesi.com 

 

REIKI 

Bu ay, 4 arkadaşımız Vakfımızdan Reiki 
1.Seviye Eğitimini alarak bu muhteşem 
inisiyasyon yoluna girmiş oldular.  

Reiki 1.seviye, Reiki öğretisinin ve şifa tekniğinin 
tanıtıldığı, öğrencilerin dokunarak fizik seviyeden 
şifa vermeyi öğrendiği bir kademedir. 3 
Seviyeden oluşur. 3.seviyeden sonra, ‘Master 
Öğretmenlik’ dediğimiz seviye vardır.  

Reiki Öğretisi ve Şifa Tekniği, Merkez Bilgi Alanı 
Vakfı’nda üzerinde son derece ciddiyetle durulan 
bir sistemdir. Reiki Grand Master Sevgi Ersoy, 
tamamıyla Mikao Usui kanalına bağlı olarak 
uyumlanmıştır. Vakfımızda, Geleneksel Usui 
sistemi uygulanır. Reiki, ciddiyetle ele alınarak, 
şifa tekniğinin en ince detayları üzerinde durulur 
ve felsefesi de en derin ve kapsamlı bir biçimde 
öğrencilere aktarılır. 

Reiki, tüm şifa tekniklerinin temelidir. 
Günümüzde ortaya çıkan birçok şifa ve 
farkındalık tekniklerine temel oluşturabilecek 
niteliktedir. Ruhsal yola girmek isteyen bir 
öğrencinin güvenle seçebileceği, öğrenciyi 
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 ruhsal yolda sağlam bir şekilde ilerletebilecek 

köklü bir sistemdir.  

Merkez Bilgi Alanı Vakfı Reiki eğitmenleri, 
tamamıyla geleneksel Reiki sistemine bağlı olup, 
Reiki’nin şifa tekniğinin ve felsefesinin en ince 
detaylarına hâkim olan, öğrenciye tüm 
kapsamıyla Reiki’yi veren ve Reiki’nin tüm 
kademelerini gösterebilecek düzeyde 
eğitmenlerdir.  

Reiki sisteminin temelini oluşturan tam terapi 
veya çakra dengeleme dışında birçok özel şifa 
tekniği ve niyet oluşturma, dilek gerçekleştirme 

metoduna hakimdirler. Reiki’nin çeşitli 
kademelerinde öğrencilerle tüm bu bilgiyi 
paylaşır, sık sık ara kurslar düzenleyerek bilgileri 
tazeler ve genişletirler. 

Daha detaylı bilgi almak, kayıt yaptırmak için 
Vakfımıza başvurabilirsiniz. 

 

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 
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