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

HAYATIN BEDEN HALİNDE 
YAŞANMASINDAN MAKSAT İDRAKİN 

ARTMASIDIR… 
Sırrını bir türlü çözemediğimiz şu Dünya 

hayatının bedenli halde yaşanmasından maksat; 
idrakin artması ve bu idrakle beraber, bilginin 
öğrenilip tatbik edilmesidir... 

İdrakin peş peşe gerçekleştirilmesindeki 
en önemli faktör, insanın tecrübeler geçirmesi, 
tecrübelerle beraber, müteal bir çağrışım ile 
bilgilerinin ışığı altında hareket etmesi ve 
vicdanının uyaranlarına gereken cevabı 
verebilmesidir... 

Bizler, geçmiş deneyimlerimize bağlı 
olarak süregelmiş olan hayat planımız içerisinde 
karşılaşmış olduğumuz eprövlerimizde, mutlaka 
idrake muhtaç bilgilerle iç içe bulunmaktayız... 

Böylesine bizlere yönelmiş ve kesinlikle 
bir ihtiyacımıza cevap olan bu bilgiler, bazen 
teker teker, bazen de değişik oranlardaki gruplar 
halinde yaklaşmaktadırlar... 

Her insanın en ufağından, en geniş 
hadiselere kadar yaşadığı bu durum, bizlerin, 
hayat planımız yönünde gidişimize yön 
vermektedir... 

Oysa biz neler yapmaktayız?.. 
Kendimizi kaptırdığımız madde âleminin 

kaba seviyeli vibrasyonel etkileri ile bu gidişi 
devamlı surette pasifize etmekteyiz ya da 
görmezlikten gelmekteyiz... 

Ruhsal planlarımızdan aldığımız birçok 
uyarılara rağmen, gösterdiğimiz yegane 
temayül, maddenin içerisine biraz daha 
gömülmek şeklindedir... Oysa varlığımızın esas 
ihtiyacının bu yönde olmadığını, kendimizi bu 

tatlı rehavetten bir an önce kurtarıp, gerçek 
gidişimizin ne yönde olması gerektiğini idrak 
etmemiz gerekmektedir... 

Bizler için esas gidiş, peş peşe 
gerçekleştirilen idraklerle oluşan ve doğru 
bilginin aydınlattığı yolda gösterdiğimiz cehttir... 

Varlığın özünden çekip çıkardığı bilgi, ne 
kadar yüksek seviyeli olursa olsun, daima varlık 
tarafından idrak edilmeye muhtaçtır... Varlık, 
eğer bu konuda cehtsizlik içerisinde ise, bilgiyi 
duymaz bile... 

Hayatı beden halinde yaşarken, 
görünmeyen yönümüzü yani ruhsal yani enerjitik 
yönümüzü hep göz ardı ederiz... Asıl olan bu 
görünmeyen yönümüz, sürekli faaliyet 
halindedir... Daima yeryüzünden alacağı idrakli 
faaliyetlerin sonuçlarını beklemektedir... 

Bizlerin göstereceği ufacık bir idrak, belki 
de yukarıda muazzam sistemlerin harekete 
geçmesine, yasaların işlerlik kazanmasına 
sebep olmaktadır... Meseleye bu açıdan 
bakacak olur isek eğer, bir an’ımızın dahi atıl 
geçmemesi gerektiğini anlarız... 

 
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; korku’nun, yok olan bir 
şeyin tamamen varlıklar tarafından var 
ediliş aşamaları olduğunun; aşamanın her 
kademesinin, varlığın realitesiyle 
rezonansa geçerek realite katmanlarında 
adeta kendisine yivler açtığının; bu yivlerin, 
tiz titreşimler halinde olduklarının; tıpkı bir 
ağ gibi varlığın bünyesinde bariz bir şekilde 
dolaşır, onu kuşatır, hapseder, esir alır 
olduklarının; tek tek bireylerin veya 
toplulukların, bünyelerindeki bu 
sirkülasyona müsaade ettikleri andan 
itibaren artık esir olduklarının; esaretin 
açılımının, bilgi yoksunu vesvese, kuşku, 
imanın geri çekilip imansızlığın at 
koşturması olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:249) 

*** 
 Kıyam etmek; sahnelerden mütevellit 

hayatımızın bu perdelerini birbirine 
bağlayan bağları inkıtaa uğratanın korku 
yivleri olduğunun; bunların öyle tiz 
titreşimler yayar olduklarının ki, bu 
titreşimlerin, bütün varlığımızda dolaşarak 
alanımız vasıtasıyla çevremizdeki her 
şeyle rezone olma temayülünde 
olduklarının; yivlerin, alandan alana 
sıçrarken, önceden oluşmuş yivleri kullanır 
olduklarının; neticede, varlıklarda veya 
topluluklarda geniş kanallar dahi 
oluşturabilir olduklarının; sığ veya derin 
yeni yivler oluşturabilir olduklarının; 
kendilerine yeni yeni sirkülasyon alanları 
yaratabilir olduklarının; dolaşım ortamları 
arttıkça, şuurlanır olduklarının; zayıf bir 
varlığın, kendi şuurunu tamamen bu 
sirkülasyona teslim edebilir olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:249) 

*** 
 Kıyam etmek; korku’nun, sabit 

olmadığının, şekle bağlı olduğunun yani 
şekille alâkalı olduğunun; şekil varsa 
korku’nun var olduğunun; şeklin aslının da 
bizler olduğumuzun; korku’nun, bir iletişim 
şekli, bir bağ olduğunun, bağlantıyı sürekli 
kılabilme şekli olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:249) 

*** 

 Kıyam etmek; her ne olursa olsun, en üst 
titreşimden, en alt titreşime kadar bağlantı 
kurabilmek için, birlikte titreşmeye ihtiyaç 
duymakta olduğumuzun; bu titreşim 
esnasında, tiz çığlıklar da atabilir 
olduğumuzun, en yüksek ahengi de 
oluşturabilir olduğumuzun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:249) 

*** 
 Kıyam etmek; zor olan, ahengin temini 

gibi görünmekteyse de, esas zor olanın, tiz 
çığlıkların üzerimizde yarattığı sarsıntı 
olduğunun; sürekli kaybeder olduğumuzun, 
takatsiz kalır olduğumuzun; oysaki bir kere 
ahenk rayına girmemizin yeterli olduğunun; 
onun, varlığımızda dolaşmasının ve diğer 
varlıklara sirayet etmesinin daha süratli 
olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:249) 

*** 
 Kıyam etmek; korku’nun, sinsi olduğunun; 

yivleri açarken, hiç belli etmeden işine 
devam ettiğinin, karanlık ve tiz olduğunun; 
ahenk’in ise, aydınlık, açık, aleni ve yankılı 
olduğunun, parlak ışımalar yaptığının; ışık 
patlamaları şeklinde süratli bir şekilde 
dolaştığının, sirayet ettiğinin; yormaz, 
rahatlatır, yükseltir, varlığı Sevgi Enerjisi ile 
buluşturur olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:249) 

*** 
 Kıyam etmek; korku’nun, blok olduğunun; 

ahenk’in, akış olduğunun, genişletmek için, 
açmak için var olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:249) 

*** 
 Kıyam etmek; korku’nun, yuvalanır, 

ahenk’in, dolaşır olduğunun; ikisinin de 
başlangıç amacının aynı olduğunun; 
ikisinin de sevgi enerjisi ile bağlantıya 
geçmek için var olduğunun, varlığın seçimi 
ile devreye girdiklerinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:249) 

*** 
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 ---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (48)--------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
İdrak demek, tamamen bilgiye uygun 

hareket demektir… Beşeri akla, beşeri mantığa 
ve duygulara dayalı olan hareket, idrakli hareket 
değildir... Tamamen bilgiye dayalı olmalıdır 
idrakli hareket… O bilgi ki; ne sizin aklınızdan, 
ne sizin mantığınızdan, ne de sizin 
muhakemenizle ortaya çıkmıştır… 

Geçen çalışmamızda konuştuğumuz 
Thomas’ın İncilinden alınan bir kelime şöyle 
diyor, kelam 1; ‘Ve İsa dedi: Bu sözlerin 
yorumunu bulan ölümü tatmayacak...’ Bu da çok 
enteresan bir ifadedir... Bu ifadeyi de biraz 
açarsak, idrakin burada varlığının, bizi nereye 
getireceğini, nereye götüreceğini, hangi 
noktadan alıp hangi noktaya ulaştıracağını 
göstermesi adına çok önemli bir ayettir... Bunu 
açmaya çalışacağım... 

‘Bu sözlerin yorumunu bulan ölümü 
tatmayacak...’ Yani ıstırap, bizi ölümsüzlüğe 
götürecek olandır... Sözler dediği, şimdi ayeti tek 
tek açmaya çalışacağım, sözler dediği, tebligat 
bilgileridir... Devamlı bizimle çalışma yapanların 
bildiği gibi yeryüzündeki her şeyin, her olayın, 
her hadisenin, her türlü gidişatın bir tebliğ 
olduğunu biliyoruz... Daha spesifik manada, 
bizim aldığımız tebligatlar, din kitaplarının 
tebligatları, felsefecilerin aldığı tebligatlar 
şeklinde inmektedir... Fakat her olayın da bir 
tebliğ olduğunu, her faaliyetin de bir tebliğ 
olduğunu, her eprövün de bir tebliğ olduğunu 
zaten konuşmuştuk... 

Şimdi, bu sözlerin yorumunu bulan 
ölümü tatmayacak... Onların yorumunu bulmak 
demek yani bu bilgilerin yorumunu bulmak 
demek, bu bilgileri anlamak demektir... Ancak, 
anlamak nedir veya yorumlamak nedir?.. 
Özellikle anlamak kavramı, gerek ezoterik 
öğretilerde, gerek okült bilgilerde, gerek 
spiritüalist ekolde, idrakle eş anlamdadır... Yani 
idrak etmediği, hayata geçirmediği bilgileri 
anladım diyen herkes, hem kendine, hem de 
başkalarına yalan söylemektedir... 

Bir bilgiyi, bir kavramı veya bir eprövden 
çıkan bilgiyi anladım diyebilmek için, onun 
idrakine ulaşmış olmak icap etmektedir... O 
halde anlamak çok önemli bir önemli bir 
olaydır… Anlamayı biz burada ifade ettiğim gibi 

idrak etmekle eş anlamda kullanıyoruz... 
Anlayabilmek için o bilgiyi hayata geçirmek, o 
bilgiyi tatbik etmek, o bilgiyi her yönüyle 
yaşamak, o bilgiyi bütün bedenlerde sirküle 
ettirmek icap etmektedir... Bu manada yapılan 
bir faaliyete, evet, anladım diyebilirsiniz... İşte bu 
sözleri anlayabilen ölümü tatmayacak diyor... 

Ölüm nedir?.. Bir de buna bakalım... 
Çünkü ölümün tadılmayacağından bahsediyor... 
Hâlbuki biz her varlık için ölümün tıpkı doğum 
gibi geçilecek bir kapı olduğunu biliyoruz... Yani 
her doğan, ölmek kaderiyle doğar... Ve hepimiz, 
bir zamanda, bir mekânda, kapıdan geçeceğiz... 
Bundan kimsenin kaçışı, kurtuluşu yok ama 
ölümü tatmayacak diyor... Şimdi burada ölüm 
olayının biraz daha derinlemesine girip burada 
bir sembolü kullandığını da anlamaya 
çalışalım... 

Ölüm, klasik manasıyla, beşeri 
manasıyla, bir yok oluş, bir kesinti olarak 
algılanmaktadır... Yani beşeri mantık, beşeri akıl 
ve beşeri bilim, ölüm ötesi bir hayatın mantığını 
kabul edemez, etmemektedir... Beşeri aklımızla 
biz ölüm ötesi hayatın şu anki bilgilerimize 
dayanarak var olduğuna inanıyoruz... Ölüm ötesi 
bir hayatın var olduğuna iman ediyoruz... Ölüm 
ötesi bir hayatın var olduğunu seziyoruz... Ama 
hiç birimizin, hiç birimizin ölüm ötesi hayat 
hakkında açık bir idrake sahip olduğunu 
zannetmiyorum... Var mı bunu idrak etmiş 
olan?.. Buna katiyetle, evet ben bu konu 
hakkında bir idrak sahibiyim, ölüm ötesi hayat 
mevcuttur diyecek olan kişinin olduğunu 
zannetmiyorum... Çünkü bunun beşeri idrak ile, 
beşeri zihin ile, beşeri dimağ ile, beşeri mantık 
ile anlaşılması, kabul edilmesi mümkün 
değildir... Ama ne zaman ki siz beşer ötesi bir 
beyine, beşer ötesi bir zihne, beşer ötesi veya 
beşer üstü bir anlayışa ulaşırsanız, bir derin 
tefekkür anında, bir derin meditasyon anında bu 
konuya ilişkin güçlü bir sezgiyi, güçlü bir idrak 
pırıltısını bulabilirsiniz... Bu mümkündür... Ama o 
aldığınızı kelimeye dökmek, o aldığınızı 
anlatmak ta pek mümkün değildir... Çünkü 
ancak kelimeleri ve bilgiyi transfer edebiliyoruz... 
Anlayışı ve idraki transfer edemiyoruz... Biz 
birbirimize bilgiyi nakledebiliyoruz, birbirimize 
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 bilgeliği, birbirimize anlayışı, birbirimize idraki 

nakledemiyoruz... 
Herkesin bilgiden bilgeliğe geçişi, 

bilgiden idrake geçişi tamamen kendi cehtine 
bağlıdır... Hiçbir varlık bu konuda bir diğer 
varlıktan mesul değildir... Yani ben insanlara 
idrak vermek için şuraya çıktım anlatıyorum 
diyen, önce kendini sonra muhataplarını 
aldatıyordur... Böyle bir şey mümkün değildir... 
Kâinat yasalarına aykırıdır... Ve sizinle muhatap 
olan bilgilerin veya bilgelerin sizinle olan 
muhatabiyetlerinde bilgiyi ve bilgeliği tenkit 
ederken, tahkik ederken, bu noktalar üzerine 
önemle eğiliniz… Karşınızdaki size, sizi 
kurtaracağım, sizi idraklendireceğim diyorsa, 
orada problem mevcuttur... Ama size almış 
olduğum bilgiyi naklediyorum diyorsa, ben 
bilginin aracısıyım diyorsa, ben bilgiyi almış 
olduğum kaynaktan size aktaran bir köprüyüm 
diyorsa, o nokta doğru bir noktadır... Zaten 
vazifedarlığı bu manada anlamak lazım... 
Yüksek mertebelerin bilgisini almak, dejenere 
etmeden, en az bozarak, ilgili şuur alanlarına 
aktarma vazifesini yapmak, köprü vazifesini 
yapmak, bilgi enerjisiyle kurulacak en güzel 
muhatabiyettir... 

İşte ölüm, bu manada ifade ettiğimiz gibi, 
beşeri zihin tarafından, beşeri, materyalist bilim 
tarafından kabul edilemeyecek bir durumdur… 
Ölüm ötesi hayat... Ama hayatı ve ölümü, 
hayatın anlamını, gayesini anlayabilen birisi için, 
kavrayabilen birisi için veya o mantalite ile 
yaşayabilen birisi için artık ölüm yani burada 
veya orada bulunmak klasik beşeri anlayıştaki 
korkusunu, şiddetini kaybedecek, daha bir 
hafifleyecek ve gerçek anlamıyla yavaş yavaş 
ortaya çıkmaya başlayacaktır... Bu manada 
güçlü sezgileri elde eden, güçlü tahkikler 
sonucunda iç varlığında buna ilişkin bir onay 
elde eden, artık ölümün var olmadığını yani 
yokluk anlamında, kesinti anlamında ölümün var 
olmadığını anlayacaktır… Her şeyin bir şuur 

olduğunu, bedenin de bir vasıta olduğu 
şeklindeki bilgilerin sezgilerini alan varlık, bu 
noktada ölümün de böyle bir geçiş olduğunu, 
böyle bir kapı olduğunu anlayacak ve bu anlayış 
onu giderek ölümsüzlük dediğimiz anlayışa 
doğru götürecektir... Şimdi bütün dinlerin 
tebligatlarında bu bilgiler mevcuttur... Birçok 
felsefi ekollerde, okült ekollerde bu bilgiler 
mevcuttur... Yani her varlık kendi dahil olduğu 
yolun, kendi bilgilerinden yola çıkarak o bilgilerin 
derinlemesine içine girebildiği taktirde, o 
noktadan hareketle yani o sözlerin yorumunu 
bularak ölümsüzlüğe gidebilir... 

Bakın, mesela bu ölümsüzlük teması Ab-
ı hayat olarak işlenmiştir... Ab-ı hayatı 
bilmiyorum duymuşsunuzdur, bu içildiğinde 
kişiye ölümsüzlük veren bir sıvıdır... Ambrossa 
diye geçer... Hatta astrolojide kova burcunun 
sembolü de budur... Kova burcunun sembolünü 
gözünüzün önüne getirin, bir kovadan bir sıvı 
dökmektedir... Beşeriyetin üzerine dökülen sıvı 
Ab-ı hayat sıvısıdır... Kova burcunun getireceği 
bilgi, ölümsüzlük bilgisidir veya kesintisiz hayatın 
bilgisi olacaktır... Ambrossa’yı döküyor... Gene 
bu bilgiyi biz Mısır’da tanrıça İsis’in peçesi olarak 
görmekteyiz... Mısır’da, Mısır hermetik 
bilgilerinde, hiçbir ölümlü İsis’in veya Isıs’in 
peçesini kaldıramayacaktır der... Yani o peçeyi 
kaldırabilmek için ölümsüzlük vasfına erişmiş 
olmak gerekiyor... O peçeyi kaldırabilmek için 
adeta o peçenin hakikatle aranızdaki bir barikat 
bir engel olduğunu görmek lazım... O peçe 
aslında bizim bünyemizde taşıdığımız, bize ait 
olmayan fakat burada bulunmaktan dolayı bize 
yapışmış olan bir takım sahte kişiliklerin, sahte 
benliklerin ve egolardan meydana gelen bir 
peçedir... Onu görebilmek için, onu 
kaldırabilmek için gene bu ölümsüzlük dediğimiz 
vasfa kavuşmak icap eder... Gene Hristiyanlık 
bilgilerinde göklerin melekûtuna girmek, bu 
ölümsüzlük vasfını ifade etmektedir... 

(Devam ...Edecek) 
 

-------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (54) ------------------------------ 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Eğer yeni başlangıçların umutları yoksa, 
yeni başlangıçların müjdeleri yoksa, bitişler 
daima hüzünlü olur... Onun içindir ki, ölüm de 
insanlar için daima hüzün verici olmuştur… 
Çünkü yeni başlangıçların müjdecisi olduğu 

bilgisi insanlarda olmadığı için... Ölüm bu 
manada bir bitiş gibi algılanarak, bir son gibi 
algılanarak yeni bir başlangıcın başlangıcı 
olduğu bilgisinden mahrum olduğumuz için ölüm 
de hüzün vericidir tüm ayrılıklar gibi... Oysaki 
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 beşerin her anı diğer bir ana bağlanırken her an 

bir başlangıçtır... Çünkü gidişat anın ana 
bağlanması şeklindedir... Anların yan yana 
sıralanışı bizim süreç dediğimiz bir olguyu 
oluşturur... Eğer anlar ana bağlanır şeklide bir 
gidişat temin edilirse, buna süreç denir... Ve işte 
o zaman varlık gerçekten anı ana bağlayan bir 
özellikte olduğu için de farkındadır ve gerçek bir 
insan yaşam şeklini tezahür ettirmektedir... 

Şimdi insan dediğimiz bizler aslında 
beşer varlıkları, binlerce yıldır devreleri 
devrelere bağlayarak bu günlere geldik... 
Beşeriyet bu son devre, bu çok kendine özel 
devreyi şu anda idrak etme zaman diliminde 
yaşarken, aslında alması gereken bilginin üçte 
birini aldı... Devreyi devreye bağlayacak olan bu 
önemli zaman diliminde ise, çok kısa bir zaman 
diliminde üçte ikisini almak zorundadır... Çünkü 
Dünya’nın, bu devreyi, bu tedrisi tamamlama 
zarureti vardır... Yani Dünya artık okulunu 
bitirmiştir... Yıl 1999, son çan, son ezan, son 
insan kalana kadar yıl 1999 diyor... Bu şu 
demektir ki, sanki bir okulun saat beş oldu, son 
dersin zili çaldı, okulun tedrisi bitti ama talebeler 
çantalarını topluyor, hala alamadıkları notları 
tahtadan defterine geçiriyor, hala birbiriyle 
şakalaşıyor, hala aralarında kavga edenler var, 
daha önceki derste kendisine tekme atana zil 
çaldıktan sonra iade tekme atıyor... Hala 
şakalaşmalar devam ediyor ama bir türlü son 
zilin çaldığını yani o günkü tedrisin, yedi bin yıl 
civarı süren o günkü tedrisin bittiğinin farkında 
değil bir kısmı... Bir kısmı da farkında fakat yine 
de gecikmişlik içerisinde çantasını toplamanın 
aceleciliği içerisinde... Bir kısmı da zaten ilk 
dersten beri son dersin ne zaman biteceği 
bilgisine sahip, zaten onlar hazır... 

İşte böylesine bir Dünya, son zilin çaldığı 
fakat toparlanma sürecinin tanındığı bir okul 
gibi... Okulun bütün sınıflarının zili çaldı aslında 
yani okulun tedrisi bitti... Birinci sınıflar da, ikinci 
sınıflar da, üçüncü sınıflar da toparlanmak 
zorunda... Yeni günün, yani yeni bir devrenin 
dersi birinci sınıfların ikiye, ikilerin üçe, üçlerin 
dörde, dörtlerin beşe vs. gibi devam edeceği bir 
şekilde... 

Şimdi bugüne kadar beşeriyet 
hissedendi, hissederek ancak alacağı bilginin 
üçte birini aldı... Alması gereken bilginin daha 
doğrusu... Bu hisseden olmak özelliği üçte birlik 
bir bilgi alımı ile beşeriyeti el yordamı ile 

bugünlere getirdi... Hisseden beşeriyet, şimdi 
artık bilen beşeriyete geçmek zorunda... Yani 
hisseden ve bilen, hem hissetmek, hem 
bilebilmek meselesi çok önemli... 

Biliyorsunuz bu felsefe semineri 
içerisinde bazen tedrisin ucunu kaçırdık, plan, 
program dışı çalışmalar yaptık... Bazen tedrise 
dönmeye çalıştık yine olmadı, ama neticede 
sekiz aylık bir bilgi paylaşımı yaptığımızı 
umuyorum... Bu bilgi paylaşımında açık 
söyleyeyim mümkün olduğu kadar kontrollü bir 
sunum yapmaya çalıştık... Kontrollü sunum 
yapmamızın sebebi ağır bilgi ile sizleri alınan, 
paylaşılan bilgiyi güncel hayatınız içerisine 
sokmakta zorlanmamanız içindi... Mümkün 
olduğu kadar sulandırılmış, mümkün olduğu 
kadar güncel hayata sokulabilir seviyelere 
indirgenmiş bir bilgiyi sunmaya çalıştık burada... 
Buna özen göstermeye çalıştık ama ne yapalım 
ki Merkez Yüce Plan bilgileri ile muhatap olan bu 
Merkez Bilgi Alanı’nın bilgilerini ne kadar 
sulandırırsanız sulandırın yine de oldukça ağır, 
kolay değil... 

Size açık söyleyeyim bunca yıllık bu bilgi 
akışının birinci derecede altında bulunanlar 
olarak ben kendimden söz edeyim, hala gelen 
birçok tebliğin tarafımdan anlaşılmamasından 
dolayı şimdilik öylesine durduğunu da söylemek 
istiyorum sizlere... Yani öylesine bereketli, 
öylesine ileriye taşıyıcı ve şu anki şuurumuzun 
dahi henüz kavrayamadığı bilgiler ile muhatap ki 
bu alan, inşallah bu bilgilerin de altından kalkma 
gücünü Yukarısı bize tanıyacak ve onları da 
önümüzdeki yıllar içerisinde sizler ile paylaşmak 
şansını elde ederiz... 

Şimdi bu söylediklerimde aslında 
hisseden fakat birazcık bilen olarak sizlere, 
beşeriyetin bugüne kadar gelişinin sebebi olan 
hissediş fakat bugünlerde hissedişin yanına 
bilmeyi koymak zarureti beşeriyetin en büyük 
handikabı... Biliyorsunuz yaradılışın her zerresi 
yani yaratılmış olan her zerre diğer yaratılmış 
olan bir zerre ile etki alışverişi yapar... Zaten 
yaratılmışlığın gelişime yönelişinin esas 
mekanizması bu etkileşim meselesidir... Yani 
her zerre diğer bir zerreyi etkiler, edilgenlik ve 
etkenlik vasfı ile varlıklar gelişirler... Eğer bu 
husus, bu mekanizma, bu yaradılış yasası 
olmasaydı biz gelişemezdik... Biz dediğim, yani 
yaradılış gelişemezdi, yani Yaradan 
gelişemezdi... 
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 Bu etki ortamının ve tepki ortamının, hem 

edilgen aynı zamanda etken olan vasfıdır ki 
bizler arasında sonsuz çeşitlilikte gerilimler 
meydana getirir... Ve bu gerilimler bizlerin 
gelişimine sebep olur... Tabii ki bu etken ve 
edilgen yani etkileyen ve etkilenen vasfı, 
yaratılmışlığın bize kazandırmış olduğu bir 
hususiyettir... Yani her yaratılmış zere 
yaratılmışlıktan dolayı kendisine ait olan etken 
ve edilgenlik bilgisi ile donanmıştır... Çünkü 
Yaradan, etken ve edilgendir... Yani bir tesir 
sahasına sahiptir yani enerjidir... Eğer bir tesir 
var ise, mutlaka bir enerjinin var olduğu fikri çok 
önemlidir... Çünkü tesir bir enerjinin yayılım 
sahasının içinde mevcut olan bir olgudur... Ve 
enerji varsa mutlaka tesir vardır, enerjiden başka 
hiçbir şey yok denilen bu Yaradan bünye 
dolayısıyla da sürekli etki sahası özelliğine 
sahiptir... Bu özelliğe sahip olmayan hiçbir zerre 
yoktur... Yani enerji ve dolayısıyla yayılım sahası 

içindeki etki ve bu etkiye sahip olmayan hiçbir 
zerre yoktur... Çünkü her zere o Yaradan’a ait 
bir enerjitik sahadır... 

İşte bu etki ve tepki, etkileyen ve 
etkilenen özelliğe sahip olan her Yaratılmış 
zerrenin yine yaratılmışlıktan dolayı bir önemli 
özelliği de şudur ki, etkilere duyarlılık özelliği de 
vardır... Yani etkileyen olan enerji aynı zamanda 
etkilere karşı duyarlılık vasfına sahiptir... Bizim 
beşeri yaradılış formu içerisinde bulunanlara 
hissiyat denir yani bizler bize temas eden her 
etkinin, diğer yaradılış formlarından bize kadar 
gelmiş ve bize temas etmiş olan her etkinin 
algıçlarına sahip ve dolayısıyla da onun 
hissiyatının sahibi olan varlıklarız... Ve bu, bizim 
yaradılışımızdan dolayı vardır... Yani biz istesek 
de istemesek de bizimle temasa geçmiş olan 
diğer yaradılış formlarının etkilerini hissederiz... 
(Devam edecek) 

 

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

SABIR 

 
Sevgili Quan-Yin; 

“Sizleri, eteklerimde dolaştırmak istiyorum...” 
diyor… 

“Eteklerimin kıvrımları derslerle doludur...” 
“Her biriniz için dolaşacağınız kıvrımlar var 

çocuklarım...” (Celse 242) 

Sevgili Quan-Yin’in bizlere temsil ediliş 
şekli tamamıyla semboliktir... Üzerinde eteklerle 
temsil edilmesi de birçok derin manaya 
sahiptir… Quan-Yin’den tesir alarak onu 
hissedenlerin çağlar boyunca ona verdikleri 
form, bu şekilde olmuştur… 

Bu tür görüntülerin arkasında derin bir 
mana vardır... Tüm bunlar, önemli ruhsal ilimleri 
oluştururlar… Quan-Yin’in etekleri de çok önemli 
sembolik ifadelere sahip bir simgedir… 
Eteklerini, en basit manada, bizlere kadar 
uzanmış olan prensipleri olarak alırsak; 
‘kıvrımlarının derslerle dolu olması’ durumunu 
daha iyi anlayabiliriz… 

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

“Yukarıdan baktığınızda, bu 
labirentlerin ana başlıklar olduklarını 

anlarsınız...” 
“Yaşamınızın bu esaslar üzerine 

kurulduğunu; ancak, labirentlerde dolaşıp, 
çıkışları zar zor bulup, elde ettiğiniz 

neticelerle bilirsiniz...” 
Onun eteklerinin, kıvrımlar şeklinde 

bizlere doğru uzanışı, Yaradılış prensiplerinin ve 
alacağımız derslerin, ‘içine girdiğimizde’ labirent 
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 şeklinde oluşunu ifade ediyor… Yeryüzünde bu 

dersler, labirent algısı yaratmaktadır… 
Yukarıdan bakıldığında ise tüm bunlar, ‘ana 
başlıkları’ ifade etmektedir… Bizler ise, hayat 
içerisinde, diğer bir deyişle ‘yukarıdan 
bakmadan’, ancak o labirentlerin içinde 
dolaştıktan sonra elde ettiğimiz neticelerle 
yaşamımızın ana başlıklarının ne olduğunu 
anlayabiliyoruz… Deneyimlemeden, labirentin 
tüm sıkıntısını yaşamadan, bu bilgiye sahip 
olamıyoruz… 

“Daima birinci dolaşacağınız mahal, Sabır 
mahallidir…” 

“Aldığınız öğretinin yani yaşam bilgisinin 
birinci dersi, Sabır’dır...” 

“Sabır, yeryüzü tedrisinde en önemli 
enerjilerdendir...” 

“Zarafetle, nezaketle, bilgece sabretmek...” 
“Bilginin donattığı olmak, ışımak ve 

parlamak...” 
“Labirentin koridorlarına, bütün ışıltısıyla, 

cesurca ve bilgece yayılmak...” 
“Labirentin ucundaki ışığı dahi örtmek...” 

Sabır, yeryüzü insanı için en zor ortaya 
çıkartılan, yalnızca ‘bilgelere’ atfedilen bir 
özelliktir… Burada Sabır’ın yaşam bilgimizin 
birinci dersi olduğunu görüyoruz… Dünya’mız, 
üçlü zaman dediğimiz (geçmiş, şimdi, gelecek) 
bir zamana tabidir… Peki, sabredebilen, gerçek 
manada Sabır dersini alan kişi, geçmiş-şimdi-
gelecek üçlüsünün ötesine geçmemiş midir?.. 
Evet, gerçek Sabır ancak, bildiğimiz zamanın 
ötesini görebilenler tarafından gösterilir… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Labirentin ucundaki ışığı dahi örtmek…’ 
Bu, inanılmaz bir ifadedir... Burada, bulunduğu 
labirenti aşma kapasitesine sahip ve hatta onun 
bir labirent olduğunu fark ederek ucundaki ışığı 
da görebilen bir varlıktan bahsedilmektedir… 
Bununla da kalmayıp, bilgelikle, gidilen yerin 
ışığı görülse dahi, ona cezbolmadan, labirentin 
içini cesurca, bilgece ve ışıltıyla 
doldurabilmektedir... Bu tam bir ‘veli’ 
tutumudur… 

İçinde bulunduğu şart her ne ise, ona 
sabır ve bilgelikle yaklaşan, yaşadığı deneyimi, 
deneyime olan saygısından, Dünya’ya olan 
saygısından, hayata olan saygısından dolayı 
duygusu, haleti, bilgisi ile tam olarak yaşayana 
dek, o labirentin sonunda gördüğü ışığı dahi 
kapatan, labirenti kendi ışıltısıyla aydınlatandır… 
Bu, beşeri seviyenin çok üzerinde bir 
yaşamdır… Ne var ki; Dünya’mızın bir okul 
olarak bizden talep ettiği de budur… (Devam 
edecek...) 

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… 
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MUCİZE TAŞ ARAGONİT 

 
‘Aragonit tam olarak fırtına unsuruyla 

bağlantılıdır… 
Şifa sırasında, ‘Ben, fırtına gibi bütün 

tıkanıklıkları çözebilirim’ mesajını verir 
bizlere…’ 

ARAGONİTE UYUMLANMAK 
''Uyumlanmak”, aragonitin özel titreşimleri ile 
sizin özel titreşimlerinizin tanışması ve 
buluşması demektir... 
Uyumlandığınız zaman Dünya’nın 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 10000’e ulaşan aragonit 
öğrencisiyle yoluna devam etmektedir… Her 
geçen gün taş̧ kendisini defalarca bize kanıtlıyor 
ve mucizeleriyle hepimizi şaşırtıyor... 

 
Sevgi Ersoy 

Detaylı bilgi için: www.aragonitmucizesi.com 
 

 
REİKİ 

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 
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 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
 

mailto:info@mbavakfi.org.tr
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 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… 

 
SEVGİ PARKI 

 
Vakfımızın Reiki Huzur Vadisi’nin bulunduğu 
Çandır köyünde büyük çapta bir sosyal 
sorumluluk projesi başlattık. Kuruluşumuzun 10. 
yılını doldururken Çandır ve dokuz çevre köyü 
halkına hizmet amacıyla bu projeye imza attık. 
Proje, Çandır köyünün yoksun olduğu bir köy 
meydanını, çocuk oyun parkını ve nişan – düğün 
alanını kapsamaktadır… 

Başkanımız Yüksek Mimar Sn. Nurettin Ersoy’un 
projelendirdiği ve orman müdürlüğünce köy 
yararına tahsis edilmiş olan 2,5 dönümlük arazi 
üzerinde bu projenin uygulamasına 
başladık… Çocuk oyun seti, süs havuzu ve 
şelalesi, kameriyeleri, bol yeşil alanı ve ağaçları 
ile bir cennet mekân yaratıyoruz… Parkın adını 
“Sevgi Parkı” koyduk… Bu projemizle tüm çevre 
halkının çok daha çağdaş bir sosyal faaliyet 
alanına kavuşacağını öngördük… Çandır köyü 
ve komşu köylerin sakinleri için büyük bir adım 

olan bu proje birçok çocuğun, ailenin refahı ve 
kolaylığına hizmet edecek… Köyümüzün 
heyecanı şimdiden bizim de niyetimizi 
desteklemektedir… Sevgiyle bir arada olmaya 
ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde bu projemizin 
çok önemli bir mana taşıdığını düşünüyoruz… 

Projenin tüm sorumluluğunu bizler, gerek maddi 
ve gerekse manevi olarak üstlenmekteyiz… 
Herkesin çorbada tuzu bulunurken, dışarıdan 
işimizi hızlandıracak ve bize destek verecek 
dostlarımızla bu projeyi paylaşmak istiyoruz… 

Hafriyatını bitirip inşaat faaliyetine başlamış 
olduğumuz bu hayra hizmet projesi 11 Mayıs 
2014 tarihinde Çandır ve 9 köy halkının 
hizmetine teslim edilecektir… Özel bir açılış 
programı ve hazırlığı ile hızla yol almaktayız… 
Bu hayır projesine her türlü katılımlarınızı 
bekliyoruz… 

Kimler bizimle yan yana yürümek ve bu projenin 
kaynayan çorbasına tuz, biber katmak istiyorsa, 
aşağıda belirtilen hesap numarasına bağış 
makbuzu karşılığı nakden yardımda 
bulunabilir… 

Detaylı bilgi için: www.mbavakfi.org 
 

 

Reiki Huzur Vadisi:  
Sevgi Vadisi 

mailto:info@mbavakfi.org.tr
http://www.mbavakfi.org/
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 Kalbimizin en derinlerinden, yaşamımıza, 

nefeslerimize akan Reiki Huzur Vadisi… 

Her gittiğimizde, o kapıdan içeri her adımımızı 
attığımızda Kalbimizin içinde bir yolculuğa 
çıkarız. Bu yolculuk, kuşkusuz çok önceden, 
hatta doğumumuzla birlikte başlamıştır. 
İnsanlığın ilk adımları bile bu yolculuğun 
başlangıcı olabilir… İşte Reiki Huzur Vadisi’nin 
kapılarından içeriye  girdiğimiz an, ‘Ruhumuz’ 
yeniden bedenimizden içeri girer ve biz şöyle bir 
gülümseyerek bu  yolculuğu anımsarız. Bir de 
şuna şaşarız; her seferinde bu yolculuğun çok 
daha derin olduğunu hissedişimize… 

Kalbi biliyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz 
zannederiz. Bu ışık, yıllar önce tuttuğu 
elimizden, kocaman bir Kalbin taşıdığı o uçuk 
pembe, mavi tonlarındaki, altın pırıltılar saçan 
bulutların olduğu ufka doğru yürütürken bizi, 
Kuan Yin’in bahsettiği ‘sevgi tünellerinde’ çok 
dolaşmıştık. Çok ‘yeni yeni’ sevgi koridorları 
görmüştük. 

“İlahi Sevgiyi deneyimleyebileceklerin, 
mutlaka hayat içerisindeki sevgi tünellerinde 

dolaşmaları gerekiyor…” 
Demişti Quan-Yin… 

Mucize Taş Aragonit’in hissettirdikleri, Dünya’ya 
açtığı kapıdan giren o Işık bizi hiç bilmediğimiz 
bir aydınlıkla tanıştırmıştı. Bir mineralin nasıl 
böylesine bir ışığı taşıdığına hayret etmiştik. 
Mutfak Penceremdeki Hindistan kitabında Sevgi 
Ersoy’un bir anne olarak salt bir ‘kalp’le tüm 
dünyaya yayılışı iliklerimize kadar işlemişti. Her 
okuyuşumuzda, o mutfakta pişirdiği yemeklerin 
kokularının içinden geçiyor, sayfaların 
arasındaki o kristal gözyaşlarını yakalıyor, o 
kadar nadide olduklarından onları tutamıyor ve 
bir sonraki okuyuşumuzda yeniden o uçsuz 
bucaksız, dipsiz okyanusa atıyoruz kendimizi. 
Sade, sadelikle yaşanmış bir hayatın içinden, 
derinden parlayan o hazineyi, o parıltıları 
görerek, kendi Mutfak Penceremdeki 
Hindistan’ımızı aramaya koyulmuştuk. 

‘Hayat böyle de yaşanır, aradığım da bu…’ 
diyerek Reiki Huzur Vadi’sinin yolunu tutmuştuk 
her fırsatta. Her sabah uyandığımızda herkesin 
birbirini o gülümseyen yüzü ile karşılayışı 

bambaşka bir boyutla tanıştırmıştı oradaki 
bizleri… Sonra aradan yıllar geçse de, 
eskimeyen tek şey o gülümseme oldu. 

Yılların verdiği samimi çaba bizleri Kuan Yin’e 
kadar taşıdı. 

“Sevgi’nin, zaafların dışına taşarak, sabit ve 
saf olması gerekmektedir…” 

Sevgili Kuan-Yin; 
“Benim sınırlarım içine girenler, sürekli 

olarak kutsanırlar…” diyor… 

Ve bizler onun sınırlarına girdik… Reiki Huzur 
Vadisi, Kuan Yin’in, yani Koşulsuz Sevgi’nin 
tesirlerinin en çok yaşandığı yerdi. Bunun ötesi 
yoktu, biliyorduk. Çünkü sonsuzdu. Sonsuzdan 
sesleniyordu Kuan Yin. Sevgi, her sene daha da 
gülümsüyordu Vadide. Hayat, sanki yeryüzüne 
ait en kadim sayfaların arasından küçücük bir 
çatlaktan sızarak, kocaman bir tebessümle göz 
kırpıyordu ve Huzur Vadisi olarak yükseliyordu 
Toros’ların arasından… Kalp ve gülümseyiş, bir 
örgü şeklinde, ışıktan iplerle bu bedenlerimize 
uzanıyordu… 10 yıldır gidiyoruz Reiki Huzur 
Vadisi’ne… Sanki binlerce yıl büyüdük 
kalplerimizin içinde… 

Reiki Huzur Vadisi’nde karşılaştığımız her 
tebessüm bizi bir bin yıl daha ileriye götürdü. Ne 
yaparsak yapalım, Sevgi’nin dışına çıkamadık. 
Ne yaparsak yapalım onun bizi kapsadığını 
gördük. Gülümsedikçe bilgeleştik, bilgeleştikçe 
gülmeye başladık bazen. Güldükten sonra 
sustuk, derinleştik. Derken yeniden gülümsedik. 
Sanki her an yeni bir bilgi doğuyordu Reiki 
Huzur Vadisi’nin üzerine. ‘Sevgi tünelleri’ gittikçe 
çoğaltıyorlardı kendilerini. 

Orası birkaç kelimede ifade buluyor hala 
üzerimizde: Dua etmek dua etmek dua etmek. 
Bildiğimiz, bilmediğimiz her şey için dua etmek. 
Yaptığımız tüm duaları tüm her şeyle 
paylaşmak… Birbirimize her sabah ‘Bugün 
sizleri dün sevdiğimden daha çok seviyorum’ 
demek… 

Reiki Huzur Vadisi, her sabah, öğle, akşam 
yeniden dua etmek demek. Sevgi Ersoy’un her 

mailto:info@mbavakfi.org.tr
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 duamızı bitiriş cümleleri ile her şeye akmak 

demek: 

Ey Alemlerin içinden; Alemlerin üzerine; 
Rahmetlerle yağan Rabbim..! 

Sana hamdolsun… 

Eğer iznin olmasaydı, bütün bunların 
hiçbirisini yaşayamazdık… Işığın bilinçlerimize, 
sevgin kalplerimize, şifan bedenlerimize, 
koruman, bolluk bereketin hayatlarımıza aktı… 
Bizler merkez olmak üzere, bu şifadan, bu 
korumadan, bu bolluk bereketten, evlatlarımız, 
ailelerimiz, bütün sevdiklerimiz, kendilerine yol 
arayan, ışık arayan herkes yararlansın… 
Auramızdan şifa isteyen bütün kardeşlerimize bu 
ışık ulaşsın… 

Hastaneler, hapishaneler, savaşlar, 
açlar, yoksullar, kimsesizler, bağımlılar, 
engelliler, cehaletin, sevgisizliğin pençesinde 
kıvranan kim varsa, bu şifayla şifa bulsun… 
Hayvanlar âlemi, bitkiler âlemi, mineral âlemi, 
hava, su, toprak, ateş, bu korumayla, bu bolluk 
bereketle sarılsın… Dünyamız, senin şefkatli 
ellerinle korunurken, en yüksek enerjileri 
kendisine çeksin… İnsan soyu, ışık bedeniyle, 
ışık hayatıyla, sonsuza dek var olsun… 

Reiki Huzur Vadisi: Sevgi Vadisi: 
Tebessümde, ışıkta, duada olmak ve kalp kalp, 
kalp sadece Kalbin yaşandığı mekan… 

‘Ben artık Sevgi’yi yaşamak, İnsan 
olduğumu hatırlamak ve bunun onuru ile 
yaşamak istiyorum’ dediğimiz için, Yeni Çağ’ın 
sadece Sevgi ile yaşanacağını bildiğimiz için 
asla kopmadığımız, kopmayacağımız ve sonsuz 
yolculuğumuzda durmaksızın bizi yürütecek olan 
toprak:  Reiki Huzur Vadisi… 

http://www.reikihuzurvadisi.com/ 

mailto:info@mbavakfi.org.tr

