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

Bu sayımızda, içine girmiş olduğumuz 
2014 yılının Dünya beşerine hayırlar 
getireceğinin idraki ile merhabalar diyorum… 

İçine girmiş olduğumuz bu çok özel 
zaman diliminde, Dünya beşeri ve özellikle de 
Türk Ulusu, yoğun uyanış hamleleri yapmak 
zorunda bırakılacaktır… Bu uyanış hamlelerinin 
yapılabilmesi ve de varlıklarımızda İdrak 
değerleri haline gelebilmeleri için Dünya, şiddetli 
tesirlerle sarsılacaktır… Gerek tektonik, gerek 
sosyal, siyasi ve ekonomik, gerekse psişik 
boyutta şiddetle sarsıcı olacak bu tesirlerin 
içerisinde yıkılmadan ayakta kalabilmek çok 
önem arz etmektedir… 

Dünya fiziken değişmektedir… Üzerinde 
yaşamakta olan beşer realite bilinçleri 
değişmektedir… Ve Dünya Zamanı 
değişmektedir… Bu değişimler karşısında 
dengede kalıp, yıkılmadan ayakta durabilmenin 
yolunu bulmak ise Dünya beşerine kalmıştır… 

Bundan sonraki süreç içerisindeki 
bültenlerimizin içeriği, genellikle bu konulara ışık 
tutucu olacaktır… 

Bültenimizin bu yeni zaman döneminin ilk 
sayısında, Sevgili ruh eşim ve Dünya yaşam 
eşim, Sevgi Ersoy’un bir yazısını paylaşmak 
istiyorum… Bakalım neler söylüyor?.. 

*** 
Konu: İDRAK 

Sevgi ERSOY / Kasım.1993 
Yeni idrakler, beraberlerinde yeni ufukları 

da getirirler... Göz alabildiğine bir genişliğe sahip 
olan bu zemin, yeni ceht alanlarını teşkil 
etmektedir... İçerisine girilen bu durum, her 
haliyle yenilik ifade eder... Karşılaştığımız her 
yeni durumda olduğu gibi, burada da önümüze 
uyum konusundaki maharetimizin önemi 

çıkmaktadır... Öyleyse, konuyu irdelemeye 
başladığımız anda, “İdrak, Uyum ve Ceht”
zincirlerinin birbirini takip eder halde, peşi sıra 
gelen unsurlar olduğunu görmekteyiz...

Her varlığın, en ufak ve en dar kapsamlı 
bir mevzudan, en geniş yaşadığı hadiselere 
kadar karşı karşıya geldiği bu konu, o varlığın 
esas gidişine yön vermektedir... 

VARLIĞIN ESAS GİDİŞİ NEDİR?.. 
Esas gidiş, mantal seviyede asılı duran 

ve sadece bizlerin çekip almasını bekleyen 
idrakler silsilesidir... Eğer anlatıma biraz aydınlık 
getirecek olursak, önümüzdeki oluşumlar, daima 
idrake muhtaç bir halde bekleyen, o nispette de 
ceht isteyen durumdadır... 

Bizler ise, kendimizi kaptırdığımız madde 
âleminin kaba seviyeli vibrasyonel etkileri ile bu 
gidişi devamlı surette pasifize etmekteyiz, 
görmezlikten gelmekteyiz... 

Ruhsal planlardan aldığımız birçok 
uyarılara rağmen gösterdiğimiz yegâne temayül, 
maddenin içerisine gömülmek şeklindedir... 
Oysaki varlığın esas ihtiyacının bu yönde 
olmadığını, kendisinin bir an önce bu tatlı 
rehavet içerisinden kurtararak, gerçek gidişinin 
ne yönde olduğunu idrak etmesi 
gerekmektedir... 

Esas gidiş; peş peşe gerçekleştirilen 
idraklerle oluşan ve doğru bilginin aydınlattığı 
yönde gösterilen cehttir... Bilgi, ne kadar yüksek 
seviyeli olursa olsun daima varlık tarafından 
idrake muhtaçtır... Varlık, eğer bu konuda bir 
cehtsizlik içerisindeyse bilgiyi duymaz bile... 

Bir bilginin idrak edilebilmesi için, önce 
mantal seviyedeki konstrüksiyonun 

hazırlanması gerekmektedir... 
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Varlık, daha önceki deneyimlerine bağlı 

olarak süre gelmiş olan hayat planı içerisinde 
karşılaşmış olduğu eprövlerinde, mutlak surette, 
idrake muhtaç bilgilerle iç içe bulunmaktadır... 

Bilgiler, bazen teker teker, bazı 
durumlarda da değişik genişlikteki gruplar 
halinde yaklaşmaktadır... 

Eğer epröv geldiğinde, yukarıdaki 
konstrüksiyonumuzun inşası tamamlanmış 
vaziyette ise, almamız istenen bilgiyi o yapı 
içerisine yerleştirebilmemiz çok kolay olacaktır... 
Bunun aksi olarak, mantal seviyedeki çalışma 
tamamlanmamış ise, o zaman epröv kendisini 
yenileyerek, ta ki, bizim o iş için hazır 
olduğumuz an’a kadar bizi defaatle 
yoklayacaktır... 

Halk arasında “Demek ki, zamanı 
değilmiş…” sözünün esası budur... Yani 
yukarıdaki ve aşağıdaki paralellik tam olarak 
kurulamamıştır... Yani o varlık işini tam olarak 
bitirememiştir... Gerekli zaman ve zemin 
çalışmasını temin edememiş, gereken uyumu 
gösterememiştir... Buradaki uyumu, aşağının 
yukarıya uyumu, yukarının da aşağıya uyumu 

olarak irdelediğimizde, her şeyin tam olarak üst 
üste çakışması gerektiğini görmekteyiz... 

Düşününüz; bir bina yapıyorsunuz... 
Fakat bu binanın duvarları yarım yamalak, 
pencereleri, kapıları eksik... Binanın iç 
donanımını nasıl gerçekleştirebilirsiniz?.. Perde 
asamazsınız, halı koyamazsınız... Esecek olan 
kuvvetli bir rüzgâr, yaptığınız işi darmadağınık 
edecektir... Sıcakta kavrulacak, soğukta da 
üşüyeceksiniz... Yani gelecek olan bütün 
tesirlere açık olacağınız için, idrakiniz de o 
nispette yarım yamalak olacak ve dağılıp 
gideceksiniz... 

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; şu anda insanlığın elinde 

kefeleri dengeleyecek sağlam bir terazi 
sapının olmadığının; birçok kanalın bu sapı 
oluşturmaya çalışmakta olduğunun; 
kefelerin öylesine hareketli olduğunun ki, 
dengeyi kurabilmek için, adeta yukarı’nın 
aşağıya inmiş olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:250) 

*** 
 Kıyam etmek; ilahi yasaların, 

müdahaleden ziyade, iç ilhamları 
icabettirmekte olduğunun; her birimizin 
ilhamlarla donanmakta olduğumuzun; 
ilhamlarımızın, hareketlerimize yansıyacak 
olduğunun; ilhamlarımızın, duygularımızda 
gözyaşı olacak olduğunun; bazen isyan, 
bazen korku, bazen Dünya’yı terk etme 
isteği olacak olduğunun; zihnimizde ise, 
mantık ile yüksek sezgiler arasında gidip 
gelecek olduğumuzun; işte burada 
denge’nin, mutlaka, kendisinin, bariz bir 
şekilde ortaya çıkması gerektiğinin 
bilincine varmaktır…(MYP/C:250) 

 Kıyam etmek; bedenin yaptığına 
duygunun eşlik etmesi, zihnin onu tüm 
katkılarıyla desteklemesi gerektiğinin; eğer 
her birimiz ne istediğimizi tam olarak tespit 
eder, bunu bütün bedenlerimizde 
dengelersek, ki siklus’un istediğinin asıl 
olarak bu olduğunun, işini çabuk 
bitirebilmesi için, şuurlu varlıklara ihtiyacı 
olduğunun; varlıklar muallakta oldukları 
için, vukuat’ın da cereyan edememekte 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:250) 

*** 
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 Kıyam etmek; korku’nun, en güçlü denge 

bozucu olduğunun; korku’nun, 
yeryüzündekilere ilâve olarak, yepyeni 
savaşçılar yarattığının; bunların, savaşmak 
ister fakat korkak oldukları için, her an 

sinmeye hazır oldukları için, olması 
gerekeni de uzatır, engeller, işin daha da 
çıkmaza girmesine sebep olurlar 
olduklarının bilincine varmaktır… 
(MYP/C:250) 

---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (50)--------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Geçtiğimiz aylarda gökyüzündeki 
vakanın bugünlere denk geldiğinin bilgisine 
sahip değilken, bir tebliğ öncesi medyumun bir 
vizyonu var... 

Gökyüzünde bütün gezegenler sıraya 
duruyorlar... Dengeyi oluşturmaya çalışıyorlar... 
Ben de bunları çevremdeki insanlara 
anlatıyorum ve ondan sonra tebliğ başlıyor… 

Ruhsal İdari Mekanizmanın üst 
mertebesi olan Merkez Yüce Plan’ın bizlerin 
bilmesini münasip gördüğü bilgilerin akışı 
başlıyor... Ama bu bilme de, bizim gelişimimiz 
adına yararlı olan bir bilme bu... Bu bilme ile 
önümüzdeki günlerde vuku bulacakların 
aydınlatılması temin edilmeye çalışılıyor... 
Merkez Yüce Planın çok uzun yıllar muhatabı 
olmaktan dolayı bir tecrübemi aktarayım... Bir 
bilgi eğer sunulmuşsa, ya çok kısa süre sonra 
veya belirli bir vadede mutlaka gelecek olanı 
aydınlatmanın ön ışığıdır... Yani o bilgi aktığında 
şaşkınlığa uğruyoruz nereden çıktı bunlar 
anlatılıyor bir süre sonra karşımıza çıkan bir 
olayın aydınlatıcı feneri imiş o... 

“Bu, Yin ve Yang dengesidir...” 
“Bir şeyin hüküm sürmesi için, önce denge 

gereklidir...” 
Hüküm sürmek burada, hâkim olabilmesi ve 
hükmedici, etkin olabilmesi, etken olabilmesi için 
ve kendini idame ettirebilmesi için demektir...

“Dengeye geldikten sonra hangi kefe ağır 
basarsa o hükmünü devam ettirir...” 
“Sizler Yang bir siklus yaşadınız...” 
“Onun için savaş ihtimali yüksek...” 

“Savaşı isteyen, siklus...” 
“Çünkü bu yang realitenin doyuma ulaşması 

gerekli...” 
“Yukarıdaki yani gökyüzündeki denge ile 

aşağıdaki hareket, maksimum noktaya 
ulaşıyor...” 

“Şiddet, onun için doruklarını yaşamak 

istiyor...” 
“Bir şey kendisini geri çekerken, maksimum 

atağı yapmak ister…” 
“Bu durum, kaçınılmazdır...” 

“Terör, şiddet, savaş, şu an en tepede...” 
“Barış istekleri ise, artık daha yumuşak, daha 

ılımlı, daha sevecen bir enerjinin hükmü 
altına gireceğinizin habercisi...” 

“Şu an yaşanan, dengenin oluşabilmesi için 
oluşan kargaşa, tıpkı terazinin dengeye 
gelirken kefelerinin sallanması gibi...” 

“Barış hareketleri ise giderek büyüyecek...” 
“O da, Dünya üzerinde hüküm sürecek 

realitenin kendini iyiden iyiye haber vermesi 
şeklinde...” 

“Kargaşa, terör, savaş, şiddet, çok süratli 
olup bitebilir de, yayılıp çok uzun sürebilir 

de...” 
“İnsanlık, yeni realiteye çok az kişi ile de 

girebilir, yeryüzünde yeterli insan kalabilir 
de...” 

“Bütün bunlar, bu kavşakta belli olacaktır...” 
“2000 yani siklus başı faaliyeti bu kavşak 

itibarıyladır...” 
“Bu, enerjilerin savaşıdır...” 

“Yang enerji savaşmaya çalışırken, Yin enerji 
barışmaya çalışmaktadır...” 

“Şiddet, sükûnetin habercisidir...” 
“Siklus, Yang’dır...” 

“Yang enerji, sükûneti savaşarak sağlamak 
ister...” 

“Şu anda insanlığın elinde kefeleri 
dengeleyecek sağlam bir terazi sapı 

yoktur...” 
“Birçok kanal bu sapı oluşturmaya 

çalışmaktadır...” 
“Kefeler öylesine hareketlidir ki, dengeyi 

kurabilmek için adeta yukarı aşağıya 
inmiştir...” 

“İlahi yasalar, müdahaleden ziyade iç 
ilhamları icap ettirmektedir...” 

“Her biriniz ilhamlarla donanmaktasınız...” 
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“İlhamlarınız, hareketlerinize yansıyacaktır...” 

“İlhamlarınız, duygularınızda gözyaşı 
olacaktır...” 

“Bazen isyan, bazen korku, bazen Dünya’yı 
terk etme isteği olacaktır...” 

“Zihninizde ise, mantık ile yüksek sezgiler 
arasında gidip geleceksiniz...” 

“İşte burada denge, mutlaka kendisi, bariz bir 
şekilde ortaya çıkmalıdır...” 

“Bedenin yaptığına duygu eşlik etmeli, zihin 
onu tüm katkılarıyla desteklemelidir...” 

“Eğer her biriniz ne istediğinizi tam olarak 
tespit eder, bunu bütün bedenlerinizde tam 

olarak dengelerseniz ki, siklusun asıl 
istediği, asıl olarak budur...” 

“İşini çabuk bitirebilmesi için de, şuurlu 
varlıklara da ihtiyacı vardır...” 

“Varlıklar muallak da oldukları için, vukuat da 
cereyan edememektedir...” 

“Korku, en güçlü denge bozucudur...” 
“Korku, yeryüzündekilere ilave olarak 

yepyeni savaşçılar yaratır...” 
“Bunlar, savaşmak isterler fakat korkak 

oldukları için, her an sinmeye hazır oldukları 
için, olması gerekeni de uzatır, engeller, işin 
daha da çıkmaza girmesine sebep olurlar...” 

“Zihnen, şu anda doruklara ulaşmak isteyen 
realiteye yardım ediniz...” 

“Onu bilginizle ve sevginizle şuurlu bir 
varlığa hitap edercesine, ki o şuurludur, ikna 

ediniz...” 
Bütün bunları yapabilmek için, gelmekte olan 

realiteyi daha derin hissetme cehdinizi 
geliştiriniz...” 

“İlhamlarınıza daha çok kulak veriniz…” 
“Zaman, o zamandır…” 

“Mekân, bu mekândır…” 
“Bütün imkânlar verilmiştir ve verilmeye 

devam edilecektir...” 
“Kefelerinizi dengeleyen sap, son derece 

güçlü ve sabittir...” 
“Bu sapa sıkıca sarılanları salimen yürütür...” 

“Güneş doğmak üzeredir…” 
“O’nu görecek olan gözler, göz 

bebeklerindeki parıltıdan, yavaş yavaş 
kendilerini belli etmeye başlamaktadırlar...” 

“Beşerin attığı her adım, aldığı her nefes dahi 
artık onu o doruğa taşımaktadır...” 

“Kutsalı hissediniz, fark ediniz ve tezahür 
ettiriniz...” 

 (Devam ...Edecek)

-------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (56) ------------------------------ 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Bakınız, işte burada bilgi, varlıkta açığa 
çıkmamasına rağmen, hissederek, bilginin 
yakalanmasına ve uygulanmasına imkân 
sağlayabildi... İşte, hissetmek ve bilmek 
arasındaki sınır yavaş yavaş açılmaya 
başlayacak... Yani varlık, sabitlenme bilgisi ile 
kendisine verilmiş olan çiftleşme ve üreme, eril 
ve dişil prensibin bir araya gelmesi ve sonuçta 
iki unsurun belirli bir ortamda olgunlaşması ve 
ondan sonra her iki unsurun ortak özelliklerini 
taşıyan bir neslin idamesi unsurunun fizik plana 
enkarne olması bilgisi onda kesinlikle 
somutlaşmamışken, soyutta olmasına rağmen 
varlık hissederek bilgiyi uygulamaya başladı... 

İşte varlığın kendisinde mevcut olan yani 
sabitlenme bilgisi olarak Dünya tatbikat 
sahasına girdiğinde kendisine verilmiş olan ve 
İslam bilgisinde de var olan, ilk insanın yaradılış 
hikâyesinde mevcut olan ki eski ahitlerde, 
hepsinde bu vardır… Cennetten çıkış ve 
Dünya’ya iniş meselesi... İşte o safhada Tanrı, 

inecek olana gereken bilgileri vermesine rağmen 
meleklerin itirazına “Siz onların bildiklerini 
bilmiyorsunuz, benim onlara verdiğim bilgi ile 
gidiyorlar...” mealinde bilgiler zaten vardır... 
Varlık, kendi özünde saklı bir şekilde verilmiş 
olan bu bilgiyi, hissederek açığa çıkartma 
başarını göstermiştir... Zaten bunun aksi olması 
ihtimali mümkün değildir… Çünkü yaradılış 
operasyonu kusursuz bir şekilde devreye 
sokulmuştur… Zaten onun çıkarılması için 
gerekli hissiyat o varlığa verilmiştir... 

Fakat ne yazıktır ki, hissederek açığa 
çıkarılan bilgi, sürekli hissederek açığa çıkarılma 
şeklinde tekrarlanması sonucu, çok büyük 
zaman dilimlerinde, Dünya beşeri çok az bilgiyi 
açığa çıkarabilmiştir... Yani hep hisseden 
özellikte bir gidişat, bilginin bereketli bir şekilde 
açığa çıkarılmasına daima engel olmuştur... 
Yani, yeterli yoğunlukta varlık bilgili 
olamamıştır... Çünkü sürekli hissederek bir 
gidişatı kendine daha uygun seçmiştir... Bu 
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tamamen yine yaradılış yasalarına tabi olan 
varlığın seçme özgürlüğü yasasını böylesine 
tercih etmesinden kaynaklanmıştır... Yani, 
Dünya beşerinin bugünkü, devre sonundaki hali, 
katiyetle yaradılış yasalarının veya yaradılış 
programının bünyesine ait değildir... Yani, 
Yaradan’ın programında olduğu için beşeriyet 
bugün bu durumda değildir... 

Devre sonundaki beşeriyetin böylesine 
gecikmiş bir bilgilenme olgusu, aslında beşerin 
kendinin seçtiği bir durumdur... Ve beşer bu 
seçimini yaparken oldukça yüklü bir bölümünü 
devre sonuna bırakmanın bugünkü ciddi 
problemini yaşamak üzeredir ve yaşamaktadır... 
Yaşayanlar zaten yaşamaktadır, yaşamamış 
daha henüz bunun farkında olmayanlar kısa bir 
süre içerisinde yaşamaya başlayacaktır... Bu 
tamamen beşerin kendi seçimidir... Ve beşerin 
bu seçimi aslında onu yöneten ve onun bu devre 
sonundaki aşacağı merhalenin program sahipleri 
tarafından da anlaşılmış değildir aslında... 
Böylesine pek de istenmeyen bir seçimi yapan 
beşeriyet, işte bugün devre sonunda sıkışık bir 
dönem yaşamaktadır... Bunu neye 
benzetebiliriz?.. 

Bir üniversite tahsili düşünün, çocuk 
giriyor, borçlu olarak birinci, ikinci, vs... sınıf 
geçiyor... Dördüncü sınıfın sonunda birinci 
sınıftan itibaren biriktirdiği için bir de 
bakıyorsunuz ki dördüncü sınıfın sonunda 
adamın önünde on beş, yirmi tane ders 
birikmiş... Peki neredeydin şimdiye kadar?.. 
Bana bu hak verildi, ben bu hakkı seçtim... ‘Peki 
ne yapacaksın şimdi?.. Bu yükün altında ezilmek 
veya bu yükün altında sıkıntılı bir şekilde 
geçebilmek işte o talebenin seçimi olduğu gibi 
bugün de beşeriyetin bu yığışan ve aşması 
gereken merhaleleri lazım olan bilgiyi bir an 
önce açığa çıkartması böylesine bir seçiminin 
sonucudur... Bu seçimin kusurlu olup olmaması 
meselesi önemli değildir... Önemli olan beşeriyet 
seçimini yapmıştır ve bu seçiminin sonucu olan 
bu devre sonunda yaşayacakları, seçiminin 
sonucu olarak kendisine ait bir husustur... 

Eşref-i Mahlûk ünvanlı Dünya insanı, 
“Seçme Özgürlüğü Yasası’nı” bizzat kullanarak 
girmiş olduğu bu sıkışık durumdan yine alacağı 
ilahi yardımlarla kendisi çıkabilecektir… 
(Devam edecek)

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

SABIR ve FARK ETMEK… 
(QY 242) 

(Aralık ayından devam…) 

“İkinci kıvrım; eteklerimdeki en derin, en 
gizlenmiş, aynı zamanda en belirgin 

kıvrımdır...” 
“Labirenti gizemlidir...” 

“Işığı, kovaladıkça derinlere kaçar...” 
“Sabrın, Fark Etme’ye döndüğü yepyeni bir 

zaman algısıdır bu labirentin içi...” 

Bir önceki ayda, Sevgili Quan-Yin’in yeryüzü 
dersleri olarak nitelediği ‘eteklerinin 
kıvrımlarından’ bahsetmiştik… Sevgili Quan-Yin; 
bu derslerin birincisinin yani eteklerinin 
kıvrımının ilkinin Sabır olduğunu söylemişti… 
242. Celse’nin devamında, bu kıvrımların 
ikincisini tanımlıyor… 
Sabır dersini aldıktan, Sabır’ı bir yeryüzü dersi 
olarak deneyimleyebildikten sonra, karşımıza 
çok daha derin, gizlenmiş bir yeryüzü dersi 
çıkıyor… Sevgili Quan-Yin; bu dersin labirentinin 
gizemli olduğunu belirtiyor… Bu labirenti Fark 
Etme olarak niteliyor… Burada ‘kovaladıkça, 
ışığı derinlere kaçar’ tabirinden, bu labirentin bizi 
sürekli olarak daha derinlere çeken bir labirent 
olduğunu anlıyoruz… Dolayısıyla, ‘Fark Etme’ 
başlığı altındaki insanlık dersimiz, bir fark edişler 



IŞIĞIMIZ BİLGİ - YOLUMUZ SEVGİ - HEDEFİMİZ VAZİFE 

Cevizli Mah. Bağdat Caddesi No: 519 Bağdat Plaza 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

6

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999
silsilesinden oluşmaktadır… Bizler ‘Fark Etme’ 
dersi olarak adlandırılan bu labirentin yani Fark 
Etme yolunda önemli adımlar attığımız hayat 
deneyimlerinin içine girmeye başladığımızda, 
sürekli olarak birbirini takip eden ‘fark edişler’ 
yaşayacağız… 
Burada Sevgili Quan-Yin; bu ‘fark edişlerin’ 
yepyeni bir zaman algısı olduğunu da 
vurguluyor… 
“Sabrın, Fark Etme’ye döndüğü yepyeni bir 

zaman algısıdır bu labirentin içi...”
Aynı zamanda burada, Sabrın, Fark Etme’ye 
döndüğü bir zaman algısından bahsediliyor… 

“Yeryüzü yaşayanı, ne yazık ki henüz hiçbir 
şeyi göremiyor... 

“Gördüğünü sahiplenemiyor...” 
“Sahip olduğunu zannettiği anda, ellerinin 

arasından akıp gidiyor...” 
Yeryüzü yaşayanı olarak Sevgili Quan-Yin’in 
tarif ettiği bizler, Dünya’ya inmiş varlıklar olarak 
nefsle ve Dünya’da yaşamanın donanımları ile 
yüklüyüz... Büyük bir çoğunluk olarak bu 
donanımları, ruhsal yapımızın önüne koyarak, 
‘hiçbir şey göremez’ hale gelmişiz... 
Gördüğümüz ufak ışıkları ise 
yakalayamamaktayız... Yakalayıp, 
sahiplendiğimiz anda, onların ellerimizden kayıp 
gittiğini görürüz… Hakikat olarak bellediğimiz 
hiçbir şeyi tutamıyoruz, devam ettiremiyoruz… 
Bunun başlıca sebebi ise; tutunduğumuz hiçbir 
şeyin Hakikat olmayışıdır… Sevgili Quan-Yin’in, 
içinde bulunduğumuz yeryüzü derslerini labirent 
olarak ifadelendirmesinin sebebi de budur… 
“Fark etmek, fark etmek, neşenin en derini...” 

“Bilgeliğin en olgunu, fark etmek...” 
“Minnet duymak, şükretmek, hamdetmek...” 

“Bunu yaptığınızda, labirentinizin içini 
dolduran altın ışık, biliniz ki; benim 

vazomdan size akıttığım ve labirentinizin içini 
dolduran ölümsüzlük sıvısıdır...” 

Öyleyse bizi bu durumdan çıkartacak güç, Fark 
Etme Gücü’dür… Sevgili Quan-Yin; Fark Etme 
dersini, en ‘gizemli’ labirent olarak tanımlıyor… 
‘Işığı, yakaladıkça derinlere kaçan’ bir 
labirenttir… Bir şeyleri fark ettiğimiz anda, kısa 
süre sonra, fark ettiğimizi ‘tutamadığımızı’, 
‘sahiplenemediğimizi’ görürüz… Fark ettiğimizi 
sandığımız şeyin ışığı, bizleri derinlere çekmek 

ister… Daha derindeki bir farkındalığa davet 
eder… 
Hakiki farkındalık yolculuğu, ‘Neşenin en derini’
olarak ifade bulur… Sonunda, Fark Etme’nin 
nasıl bir şey olduğunu ve asıl Fark Edilmesi 
gerekenin ne olduğunu kavrayan bir varlık, 
kendisinde neşenin en derinini hisseder… 
Onun fark etmeye başladığı, artık tutunulacak bir 
şeyin olmadığı, içinde bulunduğunun sonsuz bir 
yolculuk olduğu ve Sabır’ın da, Fark Etme’nin de 
yalnızca bu yeryüzüne ait önemli dersler 
olduğudur… Burada, hiçbir şeyin tutunacağı bir 
şey olmadığını, yeryüzünde bir şeyleri anladığı 
manada sahiplenmek için bulunmadığını ve 
sonsuz ruh yolculuğunda Dünya’nın yalnızca bir 
durak olduğunu anlar… 
Bu noktada içinden çıkan tek bir duygu ve 
hissiyat vardır: minnet duymak, şükretmek, 
hamdetmek… 

Bunu yaptığınızda, labirentinizin içini 
dolduran altın ışık, biliniz ki; benim 

vazomdan size akıttığım ve labirentinizin içini 
dolduran ölümsüzlük sıvısıdır...” 

“Bu sıvıyı hisseden, hızla algısındaki farkı 
fark eder...” 

“Onun için, eteklerimdeki kıvrım derhal 
yepyeni bir mekâna dönüşür...” 

“Mutluluk, kesintisiz…” 
“Ve tamlık, hiç bitmeyen…” 
“Ve doluluk, tükenmeyen...” 

“Zaman; onun için bereketlidir...” 
“Mekân; dolar-taşar, dolar-taşar, hiç 

bitmez...” 
“İstediği her şey yanındadır...” 

“İsteği, her şey içindir...” 
O zaman, istediğimiz her şey yanımızdadır… O 
zaman, istediğimiz, kendimiz için, sonsuz, 
ölümlü ya da bencil olan bir şey için değildir… 

‘istediğimiz, her şey içindir…’. 

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

*** 
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MUCİZE TAŞ ARAGONİT… 

Bu ay farklı şehirlerden 30 arkadaşımız daha 
Aragonit seminerine katılarak kendileri için 
özel seçilmiş taşlara uyumlandılar... Aragonit 
taşının şifası her seviyede onlarla birlikte 
olsun… 

REİKİ DERİN KURSU…
Sn. Sevgi Ersoy’un tüm Reiki öğrencilerine açık 
olarak sunduğu Reiki Derin Kursumuzun bu 
sezona ait ilk dersi gerçekleşti… Reiki Enerjisine 
özel uyumlanmanın gerçekleştiği bu derste, 
kadim Reiki Işığının varlıklarımızda ve insanlık 
şuurunda ilk yer bulduğu An’lara gittik… 
52 kişi ile gerçekleşen bu özel uyumlanma 
meditasyonundan sonra mekân temizliği, organ 
şifaları ve özel sorunlarımızın çözümüne ait ileri 
seviyeli teknikler uygulandı… 
Reiki Derin Kurslarımıza katılım için 
Vakfımızdan bilgi alabilirsiniz… 

REİKİ… 

Reiki Enerjisi ve Şifa Tekniği, tüm şifa 
tekniklerinin temelidir… 

Seviyelerinde yükselen kişiyi, 
aydınlanma yolculuğuna taşır… 

Reiki I. Seviye… 

Bu ay 5 arkadaşımız Reiki I. Seviyeye 
uyumlanarak bu mucizevi tekniğin ilk 
basamağını tanımış oldular…  

Reiki II. Seviye… 

Bu ay 4 arkadaşımız daha Reiki II.seviyeye 
uyumlanarak, Reiki yolculuklarında derinleşme 
imkanını buldular. Alanımızda eğitmenlik yapan 
Reiki Öğretmenlerimiz detaylı olarak Reiki 
tekniğinin şifa yöntemleri ve felsefesi üzerinde 
durmakta, katılımcıları her yönden 
desteklemektedirler. Önceden Reiki II. Seviyeye 
uyumlanmış olan arkadaşlarımız da bu derslere 
yeniden katılarak bilgilerini tazeleme imkânına 
sahiptirler… 

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… 

Detaylı bilgi için: www.aragonitmucizesi.com

Detaylı bilgi için: www.mbavakfi.org

Detaylı bilgi için: www.reikihuzurvadisi.com

BAKIN BU AY NELER YAPTIK!


