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

ŞUUR ve ŞUURLANMAK… 

Şuur, kâinatlar içerisinden bütün var 
olmuş olanların ve var olacak olanların genel 
bilgisi ve enerjisidir… 

Şuur, her var olanı çevreleyen, her var 
olanı içten ve dıştan saran İlahi bir Kudret, 
Enerji, bir müessiriyettir… 

Sonsuz kâinatlar içerisindeki tüm varlıklar 
gibi, biz insanlar da, şuur ve orijinal maddenin 
ortak olarak biraradalığından meydana gelmiş 
bir cevheriz… 

Ruh varlığı, bir enerji ile şuurun birlik 
halinde bulunmasıdır… 

Ayrıca tüm var olanlar, görünmeyen 
bağlarla bir Umumi Şuur enerjisinden 
faydalanan, umumi şuurun birer uzantısı olan 
varlıklardır… 

 

İDRAKLENME ve GELİŞİMDEKİ ROLÜ… 

Dünya üzerinde yaşanan beşeri hayatın 
sırrını bilmek, son Âdem’den bu güne, insanlığı 
en çok meşgul eden bir konudur… 

Defalarca gidiş gelişler. Âdem’den beri 
yaşanan kargaşalar, telaşlar, dejenerasyonlar, 
dinler ve büyük bir sür’at… 

Nedir bütün bunlar?.. Biz insanlardan ne 
istenmektedir?.. Bizlere neler vermektedir bütün 
bu olanlar?.. 

Kendimize küçük hedefler bulma peşinde 
koşup gitmekteyiz işte… Bu küçük hedeflere 
ulaşma çabası gösterirken de savrulup 
duruyoruz bir o yana, bir bu yana… Bizler için 

önemli olan, bir hedefe yönelebilmek… Doğru 
veya yanlış… 

İçlerimizi saran sıkıntıyı keşfetmeye 
çalışırken, bu sıkıntıya ancak geçici su 
serpmeler yapabilmekteyiz… Elimizden gelen 
bu… Dolambaçlı yollarda arayışlar ve bütün 
bunların içinde kayboluş… 

Ne ile karşı karşıya olduğumuzu, 
başladığımız noktayı, geldiğimiz yeri ve 
varacağımız nihayeti apaçık bilmek istiyoruz… 
Ama nasıl?.. Daha henüz, bu güne kadar 
gösterilenlerin üzerindeki kalın perdeyi 
aralayamadık bile… Tohumları hepimizin içine 
ekilmiş olan bilginin ışığını hissetmekteyiz 
aslında… Ancak, o bilginin açığa çıkartılıp, ışığı 
altında hareket etmek, işte bizim için zorun 
zoru… Yani idrak etmek ve şuurlanmak… Bir 
becerebilsek… 

İşte o zaman, bütün bu sır kapılarının 
ardına kadar açılmış olduğunu ve ne ile karşı 
karşıya olduğumuzu apaçık görebiliriz… 

Yani, varlığımızda mevcut olan bilgiyi 
açığa çıkararak, işler hale getirebilmeliyiz… 
Tabii ki; burada gereken cehdi acilen göstermek 
de şarttır… 

 

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; sadece kendimizi değil, 

Alan’ı 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 artıracak 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 (46)--------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Gerçekten bilgi ve bilginin idraki, bütün 
yaradılış için, bütün mevcudat için gelişimin tek 
imkânıdır… Gelişebilmek için, değişebilmek için, 
mutlaka, muhatap olduğumuz bilginin, yüzeysel 
bilgi düzeyinden, entelektüel düzeyden, hayatın 
içinde yaşanması veya derin düşünüş veya 
tefekkür dediğimiz kanallar vasıtasıyla şuura 
dâhil edilmesi gerekir… Bu ise, bilginin gerçek 
bir anlayışa, gerçek bir kavrayışa götürülmesi 
icap eden bir durumdur… 

Hayatın beden halinde yaşanmasından 
maksat, idrakin artması ve bu idrakle beraber 
bilginin öğrenilip tatbik edilmesidir… İdrakin 
artışında en mühim faktör, insanın deneyimden 
geçmesi ve deneyle beraber müteal bir çağrışım 
ile bilgilerinin ışığı altında hareket etmesi, 
vicdanının uyaranlarına karşı süratli bir 
tembihleniş gösterme kabiliyeti içerisinde cevap 
vermesidir… Bu çok önemlidir… Zararlı veya 
zararsız bir sonuç oluşturacak olan bir hadise 
içerisinde bulunurken, insanın idrakli olması 
veya olmaması çok önemlidir… Şimdi, 
faaliyetleriniz, idraksiz olarak, hayır üzere bile 
olmuş olsa, sizin için bir iyilik doğmaz… Aynı 

husus, kötülük için de geçerlidir... İyilik de, 
kötülük de, ancak müdrikeyle beraber kendi 
sıfatını taşıyan sonuçları hâsıl eder… 

İyiliği yaparken, idrakli olarak, manasını 
bilerek yaparsanız, size dönüp gelecek olan 
netice sizin yükselmeniz için faydalı olacaktır… 
Kötülüğü de bilerek, idrak ederek yapıyorsanız, 
zulmetiniz ve düşüşünüz için faydalı olacaktır… 
Demek ki; bilmeden, anlamadan, idrak edip 
düşünmeden yapılan faaliyet, iyi veya kötü 
olsun, fert üzerinde bir netice oluşturmaz… 

Dünya üzerinde şüphesiz ki; hayrı da, 
şerri de müdrik olarak işleyenler çoktur… Hayrın 
galip gelmesi için, şerde yani kötülükte idraksiz, 
hayırda idrakli olabilirseniz, iyi bir hizmette 
bulunmuş olacaksınız… Bu nasıl olur?.. Bilginizi 
ve vicdanınızı aynı istikamette çalıştırarak, 
egonuzu bir kenara itmek suretiyle gösterdiğiniz 
her faaliyet, sizin kendiliğinden müdrik olarak 
faaliyette bulunmanızı, bulunmamızı temin 
eder… Ve bu arada diğerlerinin zararına yol 
açan bir takım faaliyetleriniz de olabilir ise, 
bundan sorumlu değilsiniz… Bunların hepsini 
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açmaya çalışacağız… Burada gerçekten çok 
ince noktalar var… Karmanın, determinizmin, 
gerçek iyiliğin, gerçek kötülüğün, hayrın, şerrin, 
bunun bize dönüşünün mekanizmalarına 
değineceğim, elimden geldiğince açmaya 
çalışacağım... 

Menfi ve geri olan, pardon şuradan 
gideceğiz, ‘İşte oradaki kötülüğünüz, zararlı 
haliniz, idraksizlik içerisinde olduğunuz için yani 
kötülüğün idraksizliği içerisinde olduğunuz için, 
sorumluluk teşkil etmez… Bundan şu düstur 
çıkar ki, menfi ve geri olan kötünün neticelerine 
maruz kalmamak için daima iyi, vicdanlı ve bilgili 
idrak içerisinde kalmak lazım… Mekanik olarak 
bir tarafta idrakli olan kendini o noktaya vermiş 
olan, diğer nokta üzerinde idrak nispetini çok 
düşürmüş, hatta idraksiz hatalar içerisinde 
bulunmuş olacaktır… Bu, şu sıralarda sizlere 
yapabileceğimiz tavsiyenin en iyisidir…’ Böyle 
bir tebliğ… 

Efendim hep bahsedildiği gibi hayatın 
beden halinde yaşanmasından maksat yani bu 
Dünya okulunda bulunmanın, bu Dünya 
okulunda doğmanın ve bir fizik beden içerisinde, 
bir fizik beden vasıtasıyla faaliyette bulunmanın, 
tatbikatta bulunmanın, yaşamanın asıl maksadı 
idrakin artmasıdır… Bu okulun, bu Dünya 
okulunun, bu tedrisat ortamının belli bir bilgisi, 
alınacak olan belli bir olgunluğu mevcuttur… 
Zaten bu olgunluğun alınması haline de biz 
kıyam ediş diyoruz… Yani bilgide ve idrakte, 
anlayışta ayağa kalkış diyoruz… 

O halde, hayatın beden halinde 
yaşanmasından maksat, idrakin artması ve bu 
idrakle beraber bilginin öğrenilip tatbik 
edilmesidir… Yani burada bilginin alınması, 
bilginin hayata geçirilmesi, idraki arttırmakta, 
idraki artan varlık, daha yüksek, daha üst, daha 
geniş açılı bilgilerle muhatap olma imkânına 
kavuşmaktadır… Böyle bir talep, böyle bir çekim 
gücünü yaratmakta, bu birbirini tetikleyen bir 
durum şeklinde, idrakin artışı, bilginin artışını, 
bilginin artışı idrakin artışına yol açarak böyle 
devasa hacimsel bir büyüme oluşturmaktadır… 
Burada tabii ki, vicdanın uyarılması, tembihlenişi 
yani uyarılışı çok önemlidir… Çünkü gerçekten 
Dünya okulunda bulunuş, bizlerin açık şuurla, 
açık vicdanla, açık bilgiyle temas etmemize en 
büyük engeli teşkil etmektedir… 

Bugün Dünya maddesinin yapısından, 
hem Dünya maddesinin bir versiyonu olan, 
kullandığımız bu bedenin, fizik bedenin 
yapısından, bu fizik bedenin en ince organı olan 
beyin cihazımızın yapısından, daha sonra daha 
üst bedenlerimizde mevcut olan birtakım düşük 
seviyeli enerjilerden, mantalimizdeki kirlerden, 
paslardan vesaire, bu şekildeki geçmişten 
biriktirdiğimiz, şu anda da halen biriktirmeye 
devam ettiğimiz egolar dediğimiz, nefsaniyetler 
dediğimiz, her türlü geri ve kötü tesir dediğimiz 
bütün bu birikimlerden dolayı ne kendi 
aslımızdan, ne asıl varlığımızdan, ne de vicdan 
dediğimiz bu yüksek tesir ve bilgiden haberdar 
olmadan, tamamen otomatik, tamamen dış 
tesirlerin güdümü altında bir mekaniklik 
içerisinde yaşamaktayız… Veya bütün Dünya 
beşeri için genel bir yaşayış şeklidir bu… Bunun 
farkında olan ve bunu almaya çalışanlar olarak 
biz, işte burada bu bilgileri paylaşarak bu 
hakikate doğru ilerlemeye çalışıyoruz… Burada 
önemli olan, insanın, Dünya’da yaşarken, yaptığı 
faaliyetlerinde, düşüncelerinde ve işlerinde 
idrakli hareket etmesi yani farkında hareket 
etmesidir… 

Bu tebligatın, en önemli, en ince noktası 
şudur; bakın bir kez daha okuyacağım… 

“Sorumluluk, idrakli olarak yapmış 
olduğunuz faaliyetten ortaya çıkar… İdraksiz 
olarak yapılmış olan faaliyetin sorumluluğu 

yoktur…” 

Bu nokta çok kritik ve çok önemlidir… 
Yaptığımız faaliyetleri, eğer biz, bir hayır için, bir 
iyilik için, bir paylaşım için, toplumun, hayırda, 
iyilikte, dostlukta, paylaşımda, doğru gördüğü 
her faaliyet için dahi yapıyorsak… Eğer biz bu 
faaliyeti, mekanik olarak veya şu veya bu söyledi 
veya şu veya bu öyle yapıyor, ben de böyle 
yapayım şeklinde yapıyorsak… Veya herhangi 
bir dış tesir etkisi altında yapıyorsak… Veya 
nefsaniyetten dolayı yapıyorsak ki, birçok iyiliğin, 
birçok vericiliğin, birçok paylaşımın altında, 
nefsaniyetin veya ince nefsaniyetin olduğunu da 
maalesef kabul etmek lazım… Yan eğer burada 
bir farkındalık hali söz konusu değilse, bu 
faaliyetin bizim ruhumuza bir değer katması söz 
konusu değildir… Yani her yaptığımız iyiliğin 
bize iyilik olarak dönmesi diye bir mekanik 
karma anlayışı yoktur… (Devam. Edecek) 
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-------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (52) ------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Temkin bizim üzerimizdeki 
sorumluluğumuz... İşte bizim başımızı derde 
sokacak olan budur... Sabır, gerçek sabır 
olmayabilir... Suskunluk da dıştan bakıldığında 
sabır gibi görünebilir... Gerçi gerçek sabrı, hakiki 
hoşgörüyü istiyor ama sessiz kalmak veyahut da 
‘bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ fikri ile 
sanki hoşgörü gösteriyormuş gibi görünebiliriz... 
Sabrı da yine sessiz kalarak ‘baş edemem ben 
bunlarla’ diyerek sabır görüntüsüne girebiliriz... 
Ama bu temkini gizleyemeyiz... Bu temkin, bu 
neşriyat, bu alana ve alanın mekânına, 
zamanına ve varlıklarına zarar verici hale geldi 
mi, bizim üzerimizdeki bir boynumuzun 
borcudur... Yani neşriyatı durdurmak, 
engellemek veyahut da onu uyarmak... 
Engellemenin formatı veyahut da taktiği 
tamamen bize ait... 

Bir tebligatta diyor ki; size emaneten 
verilen bilgilerin tedrisi esnasında, tedrisle 
tembih bir arada yürümeli... Bunlar çok ince 
şeyler... Tembih burada ne demek biliyor 
musunuz?.. Eğer neşriyatta alanı biraz negatif 
etkileyen bir durum varsa, temkinlikle tembih 
yapın diyor... Mesela onun kırılmayacağı, belki 
istemeyerek o neşriyatı yapıyor... Farkında 
değil... Arkasından konuşuyor, duygusal negatif 
hezeyanlar içerisine giriyor, dedikodu yapıyor, 
alan hakkında titreşimi bozucu hareketlerde 
bulunuyor... Tembih yapabiliriz... Yarın öteki gün 
bunları hep birlikte yaşayacağız... 

Biz, bir takım ruhuyla eğer bu vazifeye 
soyunduysak, ‘bu vazifeyi ben tek başına 
götüreceğim’ dersek, biz eski deneyimlerimizi 
burada tekrarlamış oluruz... Bir tebliğde aynen 
öyle de diyor, siz bir takım anlayışıyla bunu 
götüreceksiniz... Bu takım anlayışı da tabii ki en 
önde olan, biraz geride olan ama en gerideki bile 
o takımın muhtaç olduğu bir eleman... Hepsi 
ancak bir bütün... Diyor ki; siz önünüzdekilerle, 
arkanızdakilerle ve yanınızdakilerle ancak bir 
bütünsünüz... Arkadaşlar böyle bir anlayışın 
oturtulması gereken bir alan burası... Ben hep 
diyorum, belki yadırganıyor başkan yok, yönetim 
kurulu yok vs. abartarak söylüyorum, var onlar 
ama dominant, ön planda değil... Dünya icabı 
olarak gerekirse buranın başkanı da var, 
yönetim kurulu da var vs… Burası dominant 

başkanıyla öne çıkmış, liderlik, bireysellik, 
iktidar, itibar uğruna paçaları sıvamış varlıkların 
yeri değil... Kesinlikle değil... 

Gayet ince, hissedilmeyen, 
hissettirilmeyen bir başkan var... Hissettirmeyen 
bir yönetim kurulu var... Aranızda belki yönetim 
kurulunda kimler olduğunu bilen bile yoktur... O 
gerekirse kullanılır... Dünya icabıdır o ama 
burada bilgiyi, burada bilginin varlığımıza 
sindirilmesi çalışmasını yaparken, yönetim 
kurulu baskın çıkmaz... O geri planda, icaptır... 
Vasıtadır... Neyin aracı..? Buradaki düzenin, 
bilginin paylaşımına hizmeten bu düzenin 
kurulması gereği olarak, araç olarak durur... 

Buranın başkanı da Yukarısı, yönetim 
kurulu da Yukarısı... Hep bunu söylüyorum, 
bunu söylerken tabii onlara saygısızlık etmek 
için de söylemiyorum... Bunun edebini çok iyi 
kurmamız lazım... Ben sizlerden rica ediyorum, 
bunu hissedin ve çevrenize hissettirin... Burada 
çok derin bir Mevlevi edebi, çok derin bir sufi 
edebi, çok derin bir tasavvuf edebi, çok derin bir 
mistisizm edebinin hâkim olduğunu hissedenler 
bilirler... İnşallah bunu geliştireceğiz... Hepimiz 
buna rezone olmaya çalışalım... Hiçbir negatif 
neşriyatta bulunmayalım... Tabii bu neşriyatı, her 
realitenin neşriyatı derken, pozitifi, negatifi de 
var... 

Neşriyat ille negatif değil ama temkinli, 
negatife kaydığı anda sahneye çıkar... O zaman 
ne olur..? Uyarı başlar... Tedris+tembih başlar... 
Tembih demek, uyaran olmak, güzellikle 
kusurların hissettirilmesi, kırıcı olmadan, gururlar 
kırılmadan fakat mutlaka negatifse neşriyatı 
durdurmak kaydıyla... Tembih ettik anlamadı, 
biraz daha derken yapacak bir şey yok... O 
zaman onun anlayacağı dozda sertleşmek 
zaruret haline gelir... Ama anlayacağı o dozu 
aşmamak lazım... O da bizim 
sorumluluğumuzda... Diyor ki; size verilen 
stratejilerin, Dünya tatbikat sahasında uygulama 
esnasındaki taktikleri size ait hususlardır... Bu 
taktikler esnasında oluşturacağınız kusurların 
karşılığı sizin sorumluluğunuzdadır ve siz 
karşılayacaksınız… Yani neşriyatın negatif 
olduğu noktada hoşgörüyü koydu, sabrı koydu, 
temkinli noktaya geldi, tam burada kafa göz 
yardı... ‘Ben bilgiyi uyguladım, bana ‘tembih et’ 
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dendi ben de ama sen tembih ederken adamı 
kırdın, geçirdin diyorum... Ne olacak şimdi..? O 
senin taktik hatanın sorumluluğunu sen 
çekersin, faturası sana kesilir onun... Bir kesilir 
adam olmadın, iki kesilir hepinizin alternatifleri 
mevcuttur diyor... 

Hepimizin alternatifleri mevcut... 
Vazifenin hangi noktasındaysan... Bir tek 
merkez hariç, hepimizin alternatifleri var... 
Öylesine Yukarı’nın özel kurduğu bir alanda 
lütfen bir an önce rezonans içerisinde, kararlı bir 
şekilde yerimizi tespit etmenin ve orada 
sabitlenmenin gecikmişliği içerisinde 
olduğumuzu da hatırlatıyorum... 

Her çıkışta olduğu gibi dinlenme 
noktaları mesaj alıp verme halini taşımalıdır... 
Diyor ki; sizler bu süratli çıkış esnasında zaman 
zaman dinlenme noktaları... Mesela şimdi bu 
hafta sonunda Mayıs sonu itibariyle bir tatile 
gireceğiz... O mealde bu tebliği seçtim... Bu bir 
dinlenme noktası kabul edilir ama 
dinlenmeyenler var... Biz buradayız... Bir tek 
Perşembe konferanslarımız ve seminer bitiyor... 
Bu da, önümüzdeki yıla hazırlık adına... Ama 
yine de her çıkışta olduğu gibi dinlenme 
noktaları olarak bunu kabul edin... Bu noktalar 
mesaj alıp verme halini taşımalıdır... 

Yani ‘ben bütün kış çalıştım, şimdi 
köyüme veya tatile gidip dinleneceğim, bu 
konuyla ilgimi keseceğim’ dediğimiz anda 
olmaz... Bu, iş hayatı değil... Biz belirli bir şuur 
halinin açılımını yakalamışken şuur halini bu 
dinlenme noktasında yaymaya çalışalım... 
Tefekkürlerimizle, meditasyonlarımızla, zihnimiz 
daima bilginin ışığı altında parıldama temrinleri 
yapsın... Zihnimizi nasıl parlatırız..? Aldığımız 
bilgileri nasıl uygularız..? ‘Bu kış denmişti ki 
şöyle bir durumda bir bilgi var’ vs. ‘hoşgörünün 
bir üstünü nasıl uygularım..? Burada sabır 
uygularım..’ vs. çünkü yaz tatilleri genelde 
şuurların kapanması için çok müsait sürelerdir... 
Çünkü doğa kadar, doğanın güzellikleri kadar, 
güneşin batışı ve doğuşu kadar etkili illüzyon 
bulmak zordur... Dünya bir illüzyon alemi derken 
bütün doğal faaliyetleri de onun kapsamı 
içindedir... 

Doğaya yönelmek çok önemli bir içe 
dönüş vesilesidir ama bir süre sonra illüzyona 
dalarız... Sabah güneş doğarken kalkıp güneşe 
karşı meditasyon yapmak, akşam güneş 

batarken meditasyon yapmak, ağaca sırtınızı 
dayayarak meditasyon yapmak çok mükemmel 
bir şeydir, yapılmalıdır ama ondan sonra güneşe 
denize girince aval aval dalıp gitmek illüzyonun 
çekip götürdüğü bir varlık tipine dönüştürür ve 
orada uyku vardır... Onun için buna çok özen 
gösterin... Onunla da ilişkimizi aynı maddeyle 
ilişkimizdeki gibi ölçüde tutmak lazım... Bu ana 
kadar beni derinleştirdi, şu andan sonra artık 
ben senin illüzyonuna kapılırım... Yeşilin, kuşun, 
böceğin, denizin, göğün, ayın, mehtabın 
üzerimizdeki etkisini hemen kontrol altına 
almamız lazım... Acayip bir vasıtanın esiri 
oluveririz... Acayip bir vasıta oluverir hemen 
bize... ‘Nasıl olur kardeşim, Yaradan’ın mehtabı, 
güneşi, yıldızı..?’ Evet acayip vasıta olur... 
İllüzyon, farkındasızlık halinde onu seyretmeye 
başlarız ve dolayısıyla da mesaj alıp verme hali 
taşımalıyız... Her çıkışta olduğu gibi dinlenme 
noktaları mesaj alıp verme halini taşımalıdır... 
Varlığın çıkışa devamı konusundaki uygunluğu 
kapasitesi üzerinde yapması gereken 
çalışmanın dozu ve bütün bunların inceden 
inceye düşünülmesi icap etmektedir... 

Şimdi tatil döneminde ne düşüneceğimizi 
burada ifade ediyor... Mesaj alıp vermede 
varlığın çıkışa devamı konusundaki uygunluğu 
incelenmeli... ‘Bütün kış şu bilgi alanında 
çalışmalara katıldım, bana ne verdi, ne götürdü, 
ne getirdi, aslında antipatik buldum orayı, uygun 
değil, bu kış devam etmeyeceğim... Bu çıkışa 
uygun değilim...’ inceden inceye düşünülmesi 
icap etmektedir diyor... ‘Devamına uygun 
muyum, değil miyim..?’ Varlığın çıkışa devamı 
konusundaki uygunluğu kapasitesi üzerinde 
yapması gereken çalışmanın dozu ve bütün 
bunların inceden inceye düşünülmesi icap 
etmektedir... Hep bunları düşüneceğiz... ‘Ben 
seneye Merkez Bilgi Alanı Vakfı’nın 
çalışmalarına devam etmeli miyim..? Bu sene bir 
randıman elde ettim mi, yoksa beni karıştırdı 
mı..? Bir türlü rezone olamadım, çok da antipatik 
ortam’ vs. yani mutlaka kararımızı vermemiz 
lazım... Çünkü seneye yapacağımız çalışmayı 
kararlı insanlarla yapmak niyetimiz var... Yani iki 
arada bir derede... Şimdi iki camii arasında 
beynamaz kalmayalım arkadaşlar... Bu 
söylenmiş... Bu camii mi, o camii mi..? Cami 
cami dolaşacaksanız o da bir seçim, fazla da 
müdahale etmek istemiyorum... Koşullandırmak 
kusurunu işlemeye başlıyoruz çünkü... İki camii 
arasında beynamaz kalmak neşriyatı alanın 
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varlıklarını etkileyici hale gelmesine sebep 
olursa mütereddit, şüpheli, karar verememiş... 

Şüphe çok önemli... Teslim olamamış 
yani açıkçası bu... Bu çok ciddi bir varlık 
sorunudur... Sabitleniniz diyor... Nereye 
sabitleneceksiniz..? Negatife sabitlenin ama 

sabitlenin... İlle buraya değil, negatife 
sabitlenin... Çünkü devre sonu belirsizliklerin 
aşılması gerektiği bir süreçtir... Negatifsen 
negatif, pozitifsen pozitif... İki arada bir derede, 
orada bir problemin var yani yanarsın... Onun 
için sabitlenelim bitsin... (Devam edecek) 

 

--------------------------------- SEVGİLİ QUAN-YİN DİYOR Kİ; --------------------------------
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 “Ve suyun, ılık suyun, hücrelerimize dokunduğu 
anda bunun, hücrelerimizde tıpkı bir anahtar 

çevrilmişçesine bir etki yarattığını ve bu etkinin, 
kalıplaşmış kodlar üzerinde önemli olduğunu ve 

bu kodları çözücü en önemli etkenin bu 
olduğunu söylüyor...” 

DOSDOĞRU YOL 
 

 

Ilık su, hücrelerimizdeki bir anahtarı 
çevirmekte, kalıplaşmış kodlarımızı 
çözmektedir… Öyleyse burada Sevgili Quan-
Yin’in ‘ılık su’ simgesi ile bizlere aktardığı durum 
ve hal, hücresel bazda bizleri değiştirecek kadar 
önemli ve etkili bir enerjidir… 

Dünya’nın bu devresinde yaşayanlar 
olarak, istisnasız hepimiz varlığımızdaki bir 
anahtarın çevrilmesinin ihtiyacını duymaktayız… 
Burada bizlere, Sevgili Quan-Yin tarafından, bir 
kez daha, ‘dosdoğru yolun’ ne olduğu, bizlerdeki 
bu anahtarı çevirecek olanın bu yol olduğu 
anlatılmaktadır… 

 
“Su, bazen çok soğuk olabilir...” 

“Bazen çok sıcak olabilir...” 
“Fakat bu soğukluğun da, bu aşırı sıcaklığın 

da, içinden akan ılık suyun titreşimlerine 
kendinizi uyumladığınız takdirde, sadece ılık 

suyun tesirini hissedersiniz...” 

“Su, bazen çok soğuk olabilir...” 
“Bazen çok sıcak olabilir...” 

Bu, bizim bildiğimiz ve sürekli 
deneyimlediğimiz durumdur… Bize göre hayatın 
tesirleri zaman zaman çok sıcak, zaman 
zamansa çok soğuktur… Hoşluklar ve 
nahoşluklar, bizleri yaşam deneyimlerinin 
peşinden sürükler… ‘Ilıklık’ hissi ki, bu his 
sükûnetle, dengeyle bağlantılı bir haldir… Bizim 
yaşam deneyimlerini yaşarken çok az 
deneyimlediğimiz, hatta neredeyse hiç 
deneyimlemediğimiz bir haldir… 

(QY / C: 306) 

Sevgili Quan-Yin; bilgilerinde, daha önce 
insanlığın bu ‘ılık suyu deneyimleme’ mertebesi 
ile temas etmediğinden, bunun yepyeni bir 
hakikat olduğundan bahseder… 

Burada dikkat edilecek önemli bir husus, 
ılık suyun, ‘sıcak’ ve ‘soğuk’ sulardan ayrı olarak 
var olmadığıdır… Ilıklık, en basit manasıyla ele 
alacak olursak, bize koyu bir tesir vermez… Ilık 
diye tanımladığımız her şey, bizim için ‘diğer 
şeylerle uyumlu, hiçbir şeyden çok uzak 
olmayan, dengeyi çağrıştıran’ bir anlamı ifade 
eder… 

Oysa bu bilgide, ılık suyun ‘bu aşırı 
sıcaklığın da, soğukluğun da içinden aktığı’ 
anlatılmaktadır… Dolayısıyla, çözüm, 
yaşadıklarımızın değişmesinde değildir… Ilık 
su ve ılık suyun bize deneyimlettiği haller; farklı 
deneyimlerle veya hayat şansıyla ya da başka 
araçlarla bize gelecek haller değildir… O, bizzat 
aşırı sıcaklığın ve soğukluğun içinden akan 
bir ılık sudur… 
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Yaşadığımız şey, her neyse, her anda, 
bu ılıklığın, bu sakinliğin, bu ‘orta yolun’, 
‘dosdoğru yolun’ var olduğunu, her deneyimde 
bizlerin anahtarını çevirecek o dengenin ve 
sükûnetin var olduğunu bilmemiz gerekir… 

Her anın, dosdoğru yolda olmak ve 
yaşamın tatlı ılıklığını hissetmek için bir fırsat 
olduğunu hissetmek dileğiyle… 

 

Detaylı bilgi için: www.aragonitmucizesi.com 

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…) 

 

 

Kurslar ile ilgili program tarihlerini telefon 
yolu ile vakfımızdan öğrenebilirsiniz… 

 

----------------------------------------- ETKİNLİKLERİMİZ --------------------------------------- 

 

ARAGONİT MUCİZELERİ 

 
SEVGİ ERSOY’UN BİZZAT DENEYİMLEDİĞİ 

ARAGONİT MUCİZESİ… 

Sevgili Reiki ve Mucize Taş Aragonit 
uygulayıcıları; 

Hepinizi, Vakfımızın Reiki Huzur Vadisinden 
selamlıyorum… 

24.05.2009 tarihinde, bir alışveriş merkezinin 
zeminindeki bozukluk nedeniyle burkulan sol 
ayağımın 5. tarak kemiği kırılmıştı… Anında 
Mucize Taş Aragonit şifa uygulamasıyla, 
doktorumu da şaşırtan ve aşağıda kendi isteği 
ile ifadelendirdiği tıbbi raporun anlattığı sonuca 
ulaştım… Bizzat yaşadığım bu Aragonit 
mucizesini sizlerle paylaşmak istedim… 

Aragonit Işık Varlığı’na, bana bu mucizeyi 
yaşattığı için şükranlarımı sunuyorum… 

En derin Sevgilerimle hepinizi Reiki Huzur 
Vadisinde bekliyorum… 

SEVGİ ERSOY’UN AYAK KIRILMASINA 
AİT TIBBI RAPORU… 

Sn. Sevgi ERSOY, 24.05.2009 tarihinde 
Memorial Hastanesi acil polikliniğine sol ayak 
travması ile başvurdu. Kendisinde sol ayak 
5.metatars proksimal fraktürü (Kırığı, iki parçalı 
bir kırık idi) saptanarak bot alçılama yapıldı. 

Sevgi hanımdan yaklaşık 1 hafta önce, yine aynı 
ayağının aynı kemiğini kıran başka bir 
hastamıza da aynı tedavi (bot alçılama) 
uygulandı. 

Sevgi hanımın, kırık esnasında ve sonrasındaki 
takiplerinde hiçbir dönemde belirgin bir ağrı 
şikâyeti olmadı. Kendisini, 2. haftada alçısı ile 
birlikte bastırarak tam yük vermesine izin verdik 
ve normalde 4. haftada planladığımız alçı 
çıkarılmasını, yaptığımız kontrol grafilerindeki iyi 
gidiş neticesinde 3. haftada yaptık. 

Üçüncü haftada alçıyı çıkardığımızda, bizim için 
çok önemli bir muayene bulgusu olan, kırık 
üzerindeki lokal hassasiyeti tamamen ortadan 
kalkmıştı. Bu muayene ve röntgen bulguları ile 
kırığın 3 haftada tamamen iyileşmesi üzerine 
tedaviye son verildi. 

Sevgi Hanımla aynı zamanda ayağını kıran 
diğer hastamızın iyileşme sürecinde ise, ağrı, 
tüm iyileşme döneminde ön plandaki şikâyet idi. 
2.haftada ayağının üzerine yük vermeyi kolay 
tolere edemedi ve en önemlisi 4.haftada alçısını 
çıkardıktan sonrada halen kırık bölgesinde ağrı 
tarif ediyordu. Bu şekilde 5. haftaya kadar 
parsiyel yük vererek yürümesine izin verdik. Bu 
şekilde 5 haftalık bir tedaviye ihtiyaç duydu. 

http://www.aragonitmucizesi.com/
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Bütün bu veriler ışığında; Sevgi hanımın kırığı, 
diğer hastamıza göre 2 hafta öncesinden 
iyileşmiş ve tüm tedavi süresince tedaviye 
uyumu, morbiditesi belirgin bir şekilde daha az 
olmuştur. 15.06.2009 

Op. Dr. Halil BULDU  
Memorial Hastanesi  
Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü 
 

ARAGONİTE UYUMLANMAK… 

''Uyumlanmak”, aragonitin özel titreşimleri ile 
sizin özel titreşimlerinizin tanışması ve 

buluşması demektir… 

Uyumlandığınız zaman dünyanın her yerindeki 
aragonitlere de uyumlanmış olacağınız için, 

hepsiyle en üst düzeyden şifa yapma yeteneğini 
de kazanacaksınız… 

Uyumlandıktan sonra aragonitin size cömertçe 
kendi bilgisini ve şifasını açtığını göreceksiniz… 

O, sizi yönlendirecek, size yol gösterecek, 
öğretmeniniz olacak... 

Her geçen gün yetkinliğiniz artacaktır... 

Saygı ve sevgi bütün kapılara anahtardır… 
Sabırlı olmalısınız… 

Yarım bilgiyle ve telaşla başlanılan işler hiçbir 
zaman sonuç vermez… 

Gerçekten isterseniz, en mükemmel şekilde 
taşınızla buluşabilirsiniz… 

Uyumlanma prosesi, aragonit ışık varlığının 
şahsıma lütfettiği bir hediyedir… 

Yeryüzünde sadece benim tarafımdan 
gerçekleştirilen bu proses en yüksek 

onurumdur… 

Uygulayıcılar bu kanaldan geçtikleri takdirde tam 
kapasiteyi kullanabilmektedirler... 

Kasım 2007’den itibaren sevgili aragonit ışık 
varlığının izniyle başladığımız uygulama bu süre 

içerisinde sayıları 10 000’e ulaşan aragonit 
öğrencisiyle yoluna devam etmektedir… Her 

geçen gün taş kendisini defalarca bize kanıtlıyor 
ve mucizeleriyle hepimizi şaşırtıyor... 

 

 

 

Özge ESİRGEN 
 
Aragonit ile tanıştığım 2007 yılından beri 
kendime ve başkalarına çok yoğun şifalar 
yapıyordum. 2009 yılı Mart ayına gelmiştik.  
Evde, oturup kitap okuduğum bir andı. Bir sezgi 
ile Aragonit’i elime alıp okumaya devam ettim. 
Okuduğum kitap, bitkilerin şifa yönünü anlatan 
bir kitaptı. Ihlamuru okuyordum. Birdenbire 
Aragonit’in ışık varlığından, ıhlamur bitkisinin 
ışık varlığı ile tanışmak için yardım istemeye 
başladım. Tam o anda yoğun bir şekilde 
Aragonit’in titreşimi beni sarmaya başladı. Beş-
altı yıl evvelki yaşadığım bazı deneyimler 
zihnimde canlanmaya başladılar. Adeta Aragonit 
ışık varlığının yönlendirmesi ile kendimle ilgili 
birtakım yüzleşmelere girmeye başlamıştım. 
Geçmiş anılarımdaki o Özge hala orda mı 
kalmak istiyordu? Aragonit’in ışık varlığı ile 
geçmişte bıraktığım parçayı tüm gücümle o ana, 
2009’a çektim. Hepsini, hatta varlığımın yaşadığı 
her şeyi ‘bütün olan bene’, buraya çekiyordum. 
Sanki şuuraltıma doğru inmeye başlamıştım. 
‘Artık acı realitesine, enerjisine ihtiyacım yok.’ 
diye net bir şekilde kendimle konuşmaya 
başladım. Geçmişteki bazı deneyimlerimden 
üzerime gelmiş, sinmiş her şeyi ışığa yolladım. 
Bir ara Aragonit resmen katı bir cisme çarpmış 
gibi fırladı. Sanki tam kalp çakramın olduğu 
yerden bir kapak, tıkaç gibi bir şeyi çıkardı. O, 
inanılmaz bir andı… Taş uzun süre o bölgemde 
çalışmaya devam etti. Bir süre sol akciğerime 
yoğunlaştı. Gene Sevgi Ersoy’dan aldığım 
derslerin birinde akciğerlerin ‘hüznü biriktiren’ 
organlar olduğunu öğrenmiştim. Sol akciğer ise 
daha çok içsel olan, içte biriktirilen hüznü ifade 
ediyordu. Aragonitin, geçmişime şifa yaparken 
sol akciğerimde çalışması oldukça anlamlıydı. 
Şifayı kalp çakramda bitirdi. Tüm şuuraltımdan 
ışık olarak ayağa kalktığımı hissediyordum. Güç, 
bendim. Herşey bendim. Aragonit, bana şunları 
ilham ediyordu:‘Sen yapacaksın. Sen. Cevap 
sensin… Tüm cevaplar sensin hem de.’ O 
günden sonra özgüvenim konusunda çok büyük 
değişiklikler algılamaya başladım. O güç, 
kademe kademe hayatıma indi. Uzun süredir 
şifalar yaptığım Aragonit bana derinliğini açıyor, 
beni kendi gücümle tanıştırıyordu. Mineral 
âlemine, Aragonit’e ve Sevgi Ersoy’a sonsuz 
minnettarlığımla… 
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Duygu Timorci 

Aragonit ile tanışmam çok sevdiğim can dostum 
Berrak Gürler sayesinde oldu. Boynundaki 
taştan gözümü alamıyordum sanki taş beni 
kendine çekiyordu. Durmadan arkadaşıma 
sorular soruyor bir an evvel O'na kavuşmak için 
sabırsızlanıyordum. 
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Berrak bana salı günleri yapılan Reiki 
meditasyonundan bahsetti, orada olmak için 
duyduğum çoşkuyu kelimelerle anlatmam 
imkânsız. Ben, taşım nerede olursa olsun oraya 
aittim. Ne olursa olsun orada bulunmalıydım. 
Aragonitim, kendimi en çaresiz hissettiğim anda 
çağırmıştı beni. Taşıma 07.02.2009 tarihinde 
uyumlandım. Boynuma taktığımda ve tenime 
değdiğindeki huzuru anlatmak imkânsız. Nihayet 
taşıma kavuşmuştum. 

Gözlerim açık ama ruhum bedenimde değildi. 
Yemyeşil çayırlarda, yüksek dağlarda dolanıp 
duruyor sonra tekrar bedenime dönüyordu. 
Kendimi bir kanyonun kenarında büyük bir ağaç 
gibi hissediyordum. O gün tam onyedi saat 
uyudum. Gözlerimin içinin güldüğünü hissediyor, 

öfkelenmiyor ve kırıldığım insanlara gülüyordum. 
Ben, bana dönmüştüm. 

İlk şifayı kendime yaptım, sağ gözümün 
üzerinde bir beze vardı üç gün şifa yaptım ve 
beze yok olmuştu. Anneannem iltihaplı 
romatizma hastası olduğundan ellerini 
kullanamıyor, ağrıdan ağlıyordu iki eline de şifa 
yaptım ve anneannemin bu sefer ağrıdan değil 
sevinçten ağladığını görmek beni çok mutlu etti. 

Beni çağırdığı için taşıma, yardımı için dostum 
Berrak'a ve beni uyumladığı için Sn. Hocam 
Sevgi Ersoy'a her gün teşekkür ediyorum… 

Kucak dolusu sevgilerimle... 

Yolunuz sevgi ve ışık olsun… 

Duygu Timorci 

 

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 
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