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

Sevgi Ersoy’un İdrak ile ilgili yazısının 
üçüncü ve son bölümüyle bu ayki bilgi 
paylaşımımıza devam ediyorum… 

*** 
Konu: İDRAK-III. 

Sevgi ERSOY / Kasım.1993 
 

TEK TEK İDRAKLER, BİR SÜRE SONRA 
TOPLU İDRAKLERİ DOĞURMAKTADIR... 

Kendi varlığımızın icabı olarak, daima 
hayat planımız yönünde ilerlemekteyiz... 
İstikametimizin tayini ise, idraklerimiz sayesinde 
kendisini netleştirmektedir... Tam bir netlik elde 
edebilmek için, doğru bilgiyi seçerek, o yol 
üzerindeki idrak meseleleriyle muhatabiyet 
içerisine girmek gerekmektedir... 

Doğru bilgi; en iyi şekilde, sezgilere 
dayalı olarak seçilendir... Bizi, içsel olarak o 
noktaya iten bir şeyler, dürtüler vardır... Oysaki 
biz tam ters yönde hareket etmekteyiz... Böyle 
durumlarda, içimizdeki ses, kendisini bize 
duyurana kadar önce yavaş yavaş, daha sonra 
hızlı ve derken, haykırırcasına kendisini bize 
belli etmeye çalışır... Şoklar, ıstıraplar, vs... 
Bazen tam tersi de olabilir... Mutlaka her 
doğruya ıstırapla ulaşılmaz... Bakarsınız 
ummadığınız bir kaynaktan, üzerinize çok mutlu, 
çok sevgi dolu bir yaklaşım da gelebilir... İşte 
bütün bunlar, bizler için birer kavşak noktaları 
niteliğini taşımaktadır... 

Bilgi yaklaşır, kendisini açık olarak belli 
eder... O’nu almak yani yolu netleştirmek, 
tamamen bize kalmış bir meseledir... Burada da, 
her zaman olduğu gibi, karşımıza ceht faktörü 
çıkmaktadır... 

Eğer, içimizde ileriye doğru bir atılım 
hissediyorsak, koşulları cehtsiz 
aşamayacağımızı bilmeliyiz... 

Evet, doğru bilgiyi seçtik ve her türlü 
birikimlerimizi de kullanarak seçtiğimiz yol 
üzerinde ilerliyoruz... İşte bu ilerleyiş yani 
zincirleme yapılan idrakler, bizleri toplu idraklere 
yani şuurlanmaya doğru götürmektedir... 

Öyleyse, belli şuur seviyelerine 
ulaşabilmemiz için, daima doğru idraklere 
ihtiyacımız olduğunun bilmeliyiz... Varlık, kendi 
içerisinde oluşturduğu bu durumun yansıması 
olarak, toplum içerisinde de en güzel uyum ve 
elastikiyet kabiliyetine sahip olabilecektir... Diğer 
varlıklarla kolay bir ortak alan çalışması içerisine 
girebilecektir... Bu ortak alanlar sayesinde 
kendisinde yeni idrak alanları oluşacak ve şuur 
seviyesinde yükselmeler olacaktır... 

Varlıkları besleyen unsurlar, yaratılan 
ortak alanlar vasıtasıyla kendilerini açığa 
çıkarabilmektedirler... 

 
VARLIKLARI BESLEYEN UNSURLAR 

NEDİR..? 
Varlıklar, teker teker, fizik plan içerisinde 

tezahürler halinde görünmekteyseler de, aslında 
teker teker hiçbir şey ifade edememektedirler... 
Ancak hep beraber bir mevcudiyet teşkil 
ederler... 

Her varlığın aldığı seviye, diğer 
varlıkların da seviye almalarına yardımcı 
olmaktadır... Şuurlanmaya başlayan bir kimse, 
içsel bir dürtüyle, bu ışıktan diğerlerinin 
faydalanmasını da ister... Eğilimi, daima 
benzeştiği, hem fikir olduğu kimselerle ortak 
alanlar yaratma yolundadır... Arar, bulur ve ışığı 
paylaşmak ister... 

Bu arada, o alandan aldığı enerjiyle, 
kendi ışığını daha da kuvvetlendirir... 
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 Varlıkları besleyen unsurlar, yine 

varlıkların kendileridir... Birbirlerinden aldıkları 
tesirlerdir... Bu tesirler, aşağıda olduğu gibi, 
aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya da 
olabilir... Ağ tarzında bir alış-veriş 
düşünülmelidir... 

Kendimizi her an iyi şekilde 
besleyebilmemiz için, birlik ve beraberlik 
düşüncesini her an içimizde taşımalıyız... Her ne 
kadar, yaşadığımız plan icabı, bu neticeye tam 
olarak ulaşamasak da, fikrimiz bu yönde 
olmalıdır... 

Ferdi şuurlanmalar, bizleri toplu şuurlara, 
toplu şuurlanmalar ise; fizik plan varlığı olarak 

hak ettiğimiz seviyelere ulaşmamızı 
sağlayacaktır... 

 
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; varlığın yeniden var 

edilmesi demenin, kâinatla nefes alıp 
vermek demek olduğunun; hücremizin, 
kâinatın hücresi olduğunun; yolculuğun, 
vücut hücresinden başlar olduğunun; 
hücremize ulaşabilmek için, kendimizden 
geçmek gerektiğinin bilincine varmaktır… 
(MYP/C:251) 

*** 
 Kıyam etmek; kapının önünde kendi 

kitlemizle durmakta olduğumuzun; o kitleyi 
kenara çekemez olduğumuzun; çektiğimiz 
zaman, o, öylesine bir maniadır ki, 
eskisinden de cüsseli, tekrar kapının 
önüne dikiliverir olduğunun; onu, önce 
hamur, sonra sıvı hale getirmemiz 
gerektiğinin; sonra, zaten toprağın sıvıyı 
emmeye hazır olduğunun; o’nun görevinin 
o olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:251) 

*** 
 Kıyam etmek; Dünya’nın bizim için nasıl 

bir yardımcı, bizi nasıl bütünleyici olduğunu 
idrak edebilsek, o zaman, o’nun kapılarının 
ardına kadar açıldığına da şahit olacak 
olduğumuzun; Dünya kapılarını açtığında, 
âlemlerin bize akar olduklarının; şimdilik 
âlemlerle temasımızın küçük aralıklardan 
olmakta olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:251) 

*** 

 Kıyam etmek; en önemli içgüdünün, birlik 
duygusu olduğunun; Dünya illüzyonu ile 
karşılaşan varlıkların, en büyük çatışmayı 
bu içgüdüleriyle Dünya illüzyonuyla 
alâkalarında yaşadıklarının; bu alâkanın, 
varlık üzerinde erozyonlar yarattığının; 
bunun, illüzyonun varlığa sunmuş olduğu 
imkân sahaları olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:252) 

*** 
 Kıyam etmek; imkân sahalarının, varlığa, 

çetin görevler olarak kendilerini sunar 
olduklarının; varlığın, zaman zaman 
hastalık olarak algıladığı durum karşısında, 
yine kendisinin, etkilendireceği yanını tayin 
ettiğinin bilincine varmaktır…(MYP/C:252) 

*** 
 Kıyam etmek; hastalığın, fiziğin en kaba 

seviyelerinde tezahür ederken, varlığın 
süptil bedenlerine kadar uzanır olduğunun; 
süptil bedenlerden fizik bedene akışı 
esnasında ise, kalıcı erozyonlar yaratır 
olduğunun; işte bu durumun, karmik olarak 
veya genetik olarak tanınan hasarlar 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:252) 

*** 
 
 
 

 

mailto:info@mbavakfi.org.tr


 
 

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 

3 

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999 
 ---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (52)--------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Türkiye vazifeli ülke olma hasebiyle son 

liyakat imtihanlarını yaşamaktadır... Bu ve 
bundan sonra şiddetle maruz kalacağı hadisat, 
gerek mantal yönde ve de gerekse fizik plandaki 
esnemeler yaratarak gereken yuvaları 
açacaktır... 

Türkiye, Dünya üzerindeki bir eşkenar 
dörtgenin merkez noktasındadır... Merkezin 
merkezi ise, bulunduğunuz mekân olan 
İstanbul’dur... İstanbul mekânı içerisindeki 
titreşim ayarlamaları, çeşitli enerji kesişimlerine 
neden olmaktadır... Bu kesişim tezahürleri, 
çeşitli şiddetlerle ortaya çıkacaktır... 

Bu mekân merkez olmak üzere çeşitli 
noktalardaki merkezlerle de iletişim tam bir 
şeklide meydana çıkmalıdır... Beşer realitesi, 
realiteler olarak deneyimler yapıp bu 
deneyimlerin sonuçlarını da realiteler olarak 
alacaklardır... 

Buna daha fazla girmeyelim... Vazifeli 
olduğu konusunda mutabıkız, bu vazifeli oluşun 
getirdiği vasıfları ortaya çıkarıcı operasyonlar, 
biraz acılı, etkili, şuurların üzerini kapatmış olan 
kabukları kırıcı mahiyettedir... 

Bir şeyin hüküm sürmesi için önce denge 
gerekmektedir... Yin ve yang enerji... Yani dişil, 
yumuşak, barışçı, yaratıcı enerji, Yin enerji ile 
Yang enerji, eril enerji farkını çok iyi tefrik 
etmemiz tanımamız lazım... Dişil ve eril enerji 
dediğimiz bunlar, bizim cinsel manada dişi ile 
erkekliği ifade etmez... Dişi-erkek karakter, 
enkarnasyon kişilik özellikleri yin ve yang 
enerjiler vasıtasıyla desteklenerek onlarla 
bütünlük halinde tatbikat yaparlar, bu doğaldır 
ama hiçbir yin enerjiye dönüşmüş erkek cinsellik 
erkekliğini yitirmiş manası taşımaz... Öyle dişi 
enerjiler vardır ki, yang enerji yüklüdür ve onu 
tezahür ettirir... 

Bizler, yin ve yang enerjilerin dengeye 
gelmesi için birbiri ile savaştığı yoğun bir sürecin 
içerisindeyiz... Niçin bu savaş oluyor..? Bu 
savaşın aslında beşeri karakterle ilgisinden çok, 
o karakterlerin deneyimlerinde kullandığı 
enerjilerle ilişkisi çok büyüktür… Bunların adına 
yin ve yang denir... Savaşan enerji ve barıştırıcı, 
birleştirici enerji... Bunların denge haline gelmesi 

zarureti hangisinin hüküm süreceğini 
getirecektir... 

Diyor ki, 
“Bir şeyin hüküm sürmesi için, önce denge 

gereklidir...” 
Terazinin kefeleri ile de sembolize edilen 

bu dengeyi doyuma ulaşması şeklinde anlayın... 
Bir unsurun dualite âleminde hüküm sürmesi için 
doyuma ulaşması zorundadır dualitenin bütün 
uçları... Bunları dualiteyi iki uç dominant uç 
olarak ele alırsak, en kötü, en iyi... Neye göre..? 
Fizik plan âleminin yasaları çerçevesinde en 
kötü olabilenle fizik plan yasalarına göre 
mümkün olan en iyi... Vicdan... 

Vicdanın da skalasını alırsak, 
yeryüzünde akıl melekesi ile donanmış olan ve 
fizik alemin sabitlenme bilgileri ile donatılarak 
fizik aleme sabitlenmiş olan bizlerin mümkün 
olduğu kadar Rabbin o sonsuz vicdanı ile aklın 
bir aradalığından meydana gelen makul vicdan... 
Yeryüzü fizik beşerinin açığa çıkarabileceği en 
maksimum imkân makul vicdandır... Makul 
vicdan, Rabbin o sonsuz vicdan enerjisinin akıl 
ile fizik plan âleminde dengeye getirilmiş hali... 
Muhammet peygamberin böyle bir vicdan 
realizosyonu için görevlendirildiği söylenir... 
Makul vicdanı yeryüzüne indirebilmek ve tezahür 
ettirebilmek için gelmiş bir varlık... 

Bir şeyin hüküm sürmesi için önce denge 
gerekli... Yani onun iki ucunun doyuma ulaşması 
lazım... Güzel - çirkin, iyi - kötü, siyah - beyaz, 
aydınlık - karanlık doyuma ulaşacak... Doyuma 
ulaştıktan sonra diyor dengeye geldikten sonra 
hangi kefe ağır basarsa o hükmünü devam 
ettirir... Bizlerin yaşamak mukadderinde 
olduğumuz bu hadiselerin aslında engel 
olunamayacak kadar bizim kontrolümüz dışında 
kozmik mekanizmanın kaçınılmaz işlemesi 
olduğunu anlamamız lazım... Başta başlatılmış 
olan bir dualite yasasının mutlaka dengeye 
gelme şartı vardır... Bu kadar sert bir şekilde mi 
dengeye gelecek..? Daha yumuşak, daha 
zararsız, acısız bu denge oluşamaz mıydı..? 
Oluşurdu... Fakat bu dünya insanlığının, 
beşeriyetinin bir siklus boyunca alması gereken 
bilginin 1/3’ni almış olmasının getirmiş olduğu 
zaruret... 2/3 şu kısacık devre sonu içerisinde 
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 alınmak zaruretinde kalındığı için bu 2/3 bilgiyi 

almakta beşeriyet zorlanacak, acıyacak, 
kanayacak ve beşerin kendi kendine 
oluşturduğu bir kuyunun yine kendi kendince 
kendini kurtaracağı bir durum olduğu için, ruhsal 
idari mekanizmanın ve yasalarının müdahalesi 
söz konusu değil... Çünkü kendi bu kuyuyu 
kazdı, kendi bu kuyuya düştü... 

7–10 bin yıldır Dünya beşeriyetinin 
savaşmadığı yıllar o kadar kısa bir süre ki... Hiç 
savaş olmadığı anlar, günler toplanmış, çıkan 
rakam çok feci... Hep savaşmış... Çünkü sizler 
yang bir siklus yaşadınız diyor... Acaba bu siklus 
oluşurken programı mı yang’dı?.. Yoksa 
beşeriyetin tercihi mi o yönde idi?.. 

Bu beşeriyetin kendini soktuğu bir 
girdabın yine kendi tarafından çıkarılacağı bir 
durum diye bir tebliğ hatırlıyorum... Sizler yang 
bir siklus yaşadınız, aslında siklusun da hitam 
bulduğunun güzel bir mesajı da var... Onun için 
savaş ihtimali yüksek, savaş isteyen siklus... 
Savaşı isteyen siklus yani siklusun beşeriyetten 
istediği bir şuur talebi var... Ve o şuur talebini 
oluşturması için siklus beşeriyetin savaşını 
yaşamasını istiyor... Beşeriyete savaşı yaşatıyor 
ki, o savaş sayesinde meydan gelecek olan 
reaksiyon şuur siklusun istediği besiyi ona 

sağlasın ve siklusun şuuru lazım olan şuurdur... 
Onun içerisinde ki, küçük ferdi şuurlar ona 
hizmeten savaştırılıyor... 

Herkesin hafıza ortamı, ondan aldığı 
besileri ile beşeriyetin faaliyetlerine hizmet 
ederken, aynı zamanda onun sonuçları siklusu 
besliyor... Savaşı isteyen siklus çünkü bu yang 
realitenin doyuma ulaşması gerekli... Yani 
savaşan realite, eril prensip... Tekâmülün zaruri 
ihtiyacı... Gelişmek zorundayız, değişmek 
zorundayız... Bizi geliştirecek, değiştirecek olan 
nedir..? Gerilim... 

Gerilim olmadan gelişim olmaz... Ama 
biz gelişimi o kadar çok ihmal etmiş siklus 
ferdiyiz ki bundan sonra sıkışmış olan yoğun 
tedris o aksatılan bölümleri telafi etmek üzere 
sıkı bir pres yapmaktadır ki, şöyle düşünün 
üniversitede 30 tane ders okuyorsunuz siz 
dersleri ihmal ederek borçlu geçmişsiniz 
üniversitenin son sınıfına gelmişsiniz bütün 
dersler birikmiş ne olacak..? Tabii ki 
sıkılacaksınız, sabahlayacaksınız eğer onu 
bitirmek zarureti hissediyorsanız o önceki 
rehavet, tembellik ve boş vermişliğin acısı o son 
imtihanlarla canınızı yakacak, ağlatacak veya 
dünyayı terk etmek hissini bile yaşayacaksınız... 
 (Devam edecek…) 

 
-------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (58) ------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Bunu yaparsak ancak bunun 

nemalarından yararlanabiliriz... Biz sadece 
geçiştiriyoruz, işte düalite herkesin ağzında... Bu 
Dünya düalite, bu Dünya illüzyon ama ne..? O 
duyulan şeyin dile dökülmesi yani bilginin 
entelektüel seviyede varlıkta çevrilmesi veya 
tekrarlanması şey gibidir, bir bilgi CD’ye de 
kaydedin, kâsede de kaydedin, arada bir 
dinleyin o bilgi sizin bilginiz değil... Aynı şekilde 
o bilgiyi bu beyninizdeki hıfz etme 
imkânlarınızda da saklayabilir, zamanı gelince 
hatırlar, kullanırsınız o da aynı kâsede, CD’ye 
kaydedilmiş gibidir... İkisi de, CD’de manyetik bir 
alanda, kasette manyetik bir alanda silinebildiği 
gibi buraya kaydedilen hafıza dediğimiz dünya 
imkânı olan beynin hafızasına kaydedilen her 
bilgi de silinebilir... 

Ve dolayısı ile de unutma veya bir 
kasetteki manyetik sahada silinme aynı şeydir... 

Unutma ve unutmama ihtimaline dayalı bilgi 
saklama tamamen varlığın hamallığından öte bir 
şey değildir... Böyle bir bilgi varlığın sahibi 
olmadığı bilgidir, böyle bir bilgi varlığa hatta 
yüktür... Oysaki varlığın esasında sahip olması 
gereken bilgi bütün bunların ötesinde asla 
unutmaya bağlı kalmayan bir hafızanın 
bulunduğu bir noktaya depolanan bir bilgidir, biz 
buna idrak edilmiş bilgi diyoruz... Onu o varlıktan 
söküp almak, onu o varlıktan ayrı koymak, 
varlığı bilgiden mahrum bırakmak ihtimali 
kesinlikle kalmayan bir durumdur o, idrak edilmiş 
bilgidir... İdrak, bir bilginin bütün veçheleri ile 360 
derecelik bir veçhesi ile bir konstrüksiyon 
oluşturması ve o konstrüksiyonun şuura pat diye 
damlaması halidir, buna şuurlanma diyoruz... 

Yani siz eğer bir bilginin şuurunuzda geri 
dönülmez bir belirleyicilik sağlayıcı şekilde 
damlamasını ve adeta sihirli kıvılcımlar 
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 çıkartmasını istiyorsanız o bilginin birçok 

ihtimalinin idrakini tek tek bir konstrüksiyon 
üstüne bindirmeniz lazım... Yani ne diyelim 
mesela şuurunuza bir bitki sevgisi veya çiçek 
sevgisi, doğa sevgisini eğer şuurunuza dahil 
edip de siz doğa sevgisini tam idrakli bir şekilde 
şuurunuza geri dönülmez bir şekilde sahiplenme 
ve doğa sevgisinin sahibi olan bir varlık olarak 
bir değişim, sihirli kıvılcım dediği burada varlıkta 
değişim yaratıcı olması için mutlaka doğa 
sevgisini tüm veçhelerinin idrakini bir 
konstrüksiyon olarak oluşturmanız lazım... Yani, 
bir konstrüksiyon düşünün veya bunu bir karkas 
düşünün, bunun içine siz ağaç sevgisi, yanına 
süs bitkileri sevgisi, meyve ağacı sevgisi, yanına 
buğday tarlası sevgisi, yanına kaktüsün sevgisi, 
vs. bunları böyle belirli bir yoğunluğa 
getirdiğinizde bütün bunların tümü artık bir doğa 
sevgisi idraki kıvamında olur, konstrüksiyon 
tamamlandığında bu şak diye varlığın şuuruna 
damlar... 

İşte şuurlanmak ancak böyle 
konstrüksiyonun tamamlanmasından sonra 
şuura dahil olma ve dolayısı ile şuurlanmak o 
kadara zor, o kadar emek isteyen, o kadar 
zaman enerjisi, hayat enerjisi, mekan enerjisi ve 
enkarnasyonlar boyu emeklerin birikimi olarak 
meydana gelen bir husustur... Buradaki her idrak 
taneciği belki bir enkarnasyonda edinilir... Ve 
enkarnasyondan enkarnasyona taşınan bu idrak 
tanecikleri hatırlar mısınız diyorduk ki asıl 
varlığımızın yani ruh varlığımızın veya enerjitik 
varlığımızın sonsuz yolculuğunda yanında 
taşıdığı iki unsur biri idrak, biri şuur... Başka 
hiçbir şey yok, geri kalan hepsi araç... 
Onun için belki ben on enkarnasyon önce bu 
idraki koydum konstrüksiyonuma gittim, geldim 
bunu koydum... Taşıdım bunu gittim, geldim 
bunu koydum, bunca enkarnasyondan sonra bu 
enkarnasyonda doğa sevgisi altında bir değeri 
şuuruma dahil ettim, bu öyle bir haldir ki böyle 
bir idrak konstrüksiyonun binlerce hayat enerjisi, 
zaman enerjisi, mekan enerjisi, sevgi enerjisi 
gibi enerjileri kullanarak yüzlerce enkarnasyon 
sonucu biriken bir konstrüksiyonun şuura 
damlaması ancak bizim o konuda şuurlu 
olmamızı temin eder... Ve dolayısı ile de 
idraklenmek böylesine emekler sonucudur... 
Öyle basit değildir, ‘Ben bunu idrak ettim...’ 
Tamam idrak ettin belki ama onu şuura 
damlatacak hale getirmen için belki 

konstrüksiyonuna bir küçük idrak taneciği 
koyabildin... Şöyle de olabilir, adam onlarca 
enkarnasyon biriktirmiş konstrüksiyonunu tezyin 
etmiş, donatmış ondan sonra yolda yürürken 
birdenbire yerdeki taşın arasından çıkmış bir 
yaprağın oradan çıkışını görüyor, oradan derin 
bir şuur akışı yapıyor yani tezyin ettiği bütün bu 
idraklerin bir eksik taşını orada görüyor, onu 
buraya bir koyuyor adamın orada hayatı 
değişiyor... Oradaki bir tek çiçekten, bir 
yapraktan... 

‘Orada bir yaprağı gördüm, benim 
doğaya karşı bütün anlayışlarım alt üst oldu’ 
diyor ve adamın hayatı değişiyor... Ertesi sabah 
yahut da o andan sonra adam konuyla ilgili 
bütün alışkanlıklarından vazgeçiyor, yepyeni bir 
yaşam tarzı elde ediyor, hemen hayatının akışını 
doğa yönünde, doğanın hizmeti yönüne çeviriyor 
vs. bu sihirli kıvılcım da bu değişimin 
deformasyon oluşturduğu noktada yepyeni bir 
kimliğin varlığa kazandırılması meselesi... İşte o 
küçücük çiçek konstrüksiyonu tamamlayıcı son 
kilit taşı olması hasebi ile varlığı birdenbire 
değiştiriyor... Onun için dikkat ederseniz 
hayatımızda deriz ki adama o kadar anlatıyorsun 
deniyor, deniyor hiçbir şey olduğu yok... Bir 
tanesine geliyor bir bakıyor küçücük bir 
sebepten, küçücük bir tesirden, etkiden adam 
allak bullak oluyor hayatı değişiyor... O ne, o 
ne..? İşte o, onlarca enkarnasyondur hazırladığı 
konstrüksiyonun son eksik taşını koyuyor... Ve 
ne oluyor..? Bu belirli bir kıvamda tamamlanınca 
şak diye şuura damlıyor... Şuura damlayan o 
idrak birikimi tek bir idrak şeklinde şuura 
damladığı anda adam deforme oluyor ve 
tebliğde deniyor ki adeta sihirli kıvılcımlar 
çıkarıyor... Yani adam hem anlayış olarak, hem 
hissediş, duygular seviyesinde, hem fiziki olarak 
deforme oluyor... 

Deforme dediğim şekil değiştiriyor, 
mutasyona uğruyor... Onun için şuurlanmak 
demek mutasyona uğramak demek... 
Şuurlanmak demek ciddi seviyede, belirgin 
seviyede zihni, duygusal ve fiziki manada 
mutasyon demektir... Şuurlanmak böyle bir şey, 
öyle aramızda söyleriz, şuurlu insan, şuursuz 
insan, ben şuurlandım öyle kolay iş değil onlar, 
emek ister... O son derece zor mekanizmaların, 
son derece ciddi neticeler geçiren 
mekanizmaların sonucudur... 
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 Tabii ki bu şuurlanma prosesi zor 

olduğundan dolayı devre sonundaki şuurlanma 
gerekliliği, gereksinimi, zor olan bir neticenin 
alınmasının da zorlayıcı bir takım operasyonlar 
ile olacağı bellidir... Kolay iş değil çünkü... Kolay 
bir iş kolay etkiler ile meydana getirilebilinir ama 
zor bir iş zorlayıcı etkiler ile ancak 
oluşturulabilir... Yani siz bir arabaya kapısını 
açıp içeriye küçücük köpeğinizi hadi atla dersiniz 
sokabilirsiniz veya direnirse o küçük köpek biraz 
şöyle ittirirsiniz atlar ama siz koca bir danayı, 
koca bir boğayı arabanın içine sokamazsınız... 
Yabanilikten sokamazsınız, o hayvan böyle bir 

şeyin deneyimini yapmamış sokamazsınız, o 
hayvan beşeri bir imkândan uzak olduğu için 
sokamazsınız, o zaman ne yapacaksınız 
mecbursunuz o dananın arkasına otuz kişi 
itelemeye, kakalamaya... 

Yani Dünya beşeri devre sonuna 
hissederek ancak gelebildi, üçte bir bilgi alarak 
geldi, üçte ikiyi ihmal etti çünkü hissedişin 
yanına bilmeyi koyamadı... Şimdi hisseden ve 
bilen olmak zorundayız... 
 (Devam edecek) 

 

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

 
 

“Sizin tarlanız, Sevgi’dir…” 
 

QY: 073: 

Sevgili Quan-Yin; bize, 
”Sunduğunuz kadehteki şarap berrak 

olmalı…” 
diyor… 

“Bin bir meşakkatle sunduğunuz bu kadeh, 
berrak olmalı…” 

“Bu kadeh, berrak sözlerle ve berrak bir 
kalple sunulmalı…” 

Hepimizin kalbimizden Tanrı’ya sunacak bir 
kadehimiz vardır… 
Kadeh ve kâse sembolleri, binlerce yıldır 
insanlığın mistik öğretilerde ve manevi 

yaşamında kullandığı bir semboldür… Yin 
enerjiyi temsil eder; Yaradan’ın akıttığı rahmeti 
alabilmenin, O’nun akıttığı rahmet ışığına yatak 
olabilmenin simgesidir… Yaradan’a uzanıp bir 
kadeh sunabilmek, büyük bir hak ediştir… 
Aslında İnsan olarak bizlerden istenen, bu 
uzanışı, bu hamledişi yerine getirmemizdir… 
Yaradan’ın, yarattığı bu güzel Dünya okulunun 
sistemi, bizim O’na tertemiz kadehler sunmamızı 
ister… Bizlerin insanlık olarak Üst Âlemlerle olan 
birlikteliği çift yönlüdür… O, bize nurunu 
akıtırken, bizler de, O’nun rahmetinden daha çok 
faydalanabilmek için, kendi sunduğumuz 
kadehimizi en istendiği şekilde doldurma emeği 
içindeyizdir… 
Burada içinde bulunduğumuz sistemin nasıl bir 
sistem olduğunu anlamaya başlıyoruz… Beşer 
bedeni içerisine girmiş olanlar olarak, 
yeryüzündeki deneyimlerimizle sürekli olarak Üst 
Şuurlarımıza tesir yollamak, O’nu buradan 
haberdar etmek ve O’na tertemiz kadehler 
sunmak bizim görevimizdir… Dünya, Kâinatın en 
zor okulu olduğu için, bizim Dünya insanlığı 
olarak o kadehi sunuşumuz, bin bir meşakkatle 
olmaktadır… 

“Yeryüzünde yürümek, ilerlemek çok 
zordur…” 

(QY C:005) 

Sunduğumuz kadeh, ancak berrak sözlerle ve 
berrak bir kalple olursa, Yaratıcımızın bizden 
istediği hale gelebiliriz… Karmaşalarla dolu bir 
zihin, net olmayan veya kaba ifadeler, karışık bir 
kalp bizi Yaratıcı’nın ışığından uzak tutar. O’na 
kendimizi, amellerimizi sunmamızı engeller… 
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 Yaradanımızla bağımız kopar, bunun sonucunda 

da ışıksız kalır, sorunlarla boğuşur, hayatın 
anlamını anlamaya çalışır ve isyankâr bile 
olabiliriz. 
Sevgili Kuan Yin, korkunun, en önemli 
bulandırıcı olduğunu söylüyor… 

“Korkmayın…” 
“Yürümekte olduğunuz çiçek tarlalarının 

farkında değil misiniz..?” 
diyor… 

Bizler eğer tarlamızın sevgi olduğuna 
inanıyorsak, öyleyse yürüdüğümüz yerler 
çiçek tarlalarıdır…  
Sevgili Kuan-Yin; çiçeklerin arasında 
yürüyüşünüz sırasında ne kadar da dikkatsiz 
olduğunuzu söylüyor… 
“Çiçek tarlasında yürüdüğünüzü fark etmiyor 

musunuz..?” 
“En nadide çiçeklerin arasında dikkatsizce 

yürüyorsunuz…” 
En nadide olanların toprağa en yakın olanlar 
olduğunu, en ezilenlerin toprağa en yakın olanlar 
olduğunu söylüyor… 
Ürünleri sevgi, şefkat, zarafet olan çiçek 
tarlalarında, berrak sözler ve berrak bir kalple 
yaşamıyorsak, özensiz oluruz. Toprağa en yakın 
olan, henüz yeşermeye başlamış yepyeni 
gerçekliklere, aralarında son derece zarifçe 
yürünmesini gerektiren nadide çiçeklere zarar 
verebiliriz… Bu çiçekler, insanlığın arasından 
başlarını yeni yeni çıkarmaya başlamış yeni 
boyut sahipleridir… Dünyaya sadece ışığı 
demirlemeye gelmiş yeni bilinçlerdir… Bazense 
bu çiçekler bizi sevgi yolunda yürüten, bu yolda 
bize birçok şeyi öğreten yakınlarımızla, 
öğretmenlerimizle olan deneyimlerimizdir… 
Zaman zaman bu çiçekler, şuurlarımızda henüz 
yeşermeye başlamış yeni bir Bilgi’nin yeni 
anlayışlarıdır… 
Eğer çiçek tarlasında yürüdüğümüzü fark 
etmezsek, bu çiçekleri ezmiş, tüm bunlara zarar 
vermiş oluruz… 

“Sevginiz, sabırsız Sevgi…” 
“Sevginiz, telaşlı Sevgi…” 

“Sevginiz, derinliksiz Sevgi…” 
Sabırsızlıklarımız, bu çiçekleri bozandır… 
Telaşımız, her konudaki telaşlılığımız bu 

çiçekleri inciten olabilir… Ruhsal yolda hızla 
ilerlemek isteyişimiz bile, bin bir meşakkatle 
sunduğumuz kadehimizi kirleten bir unsur 
haline gelir… Hele yüzeysellikte kalan bir sevgi, 
sevginin asıl amacını gerçekleştirememek bir 
yana, ondan uzak sonuçlar doğurabilir… 
Sevebilmek için, mutlaka derin bir anlayış, derin 
bakış gereklidir… Aksi takdirde sevdiğimizi 
zannettiğimiz kişiye bir süre sonra zarar 
vermeye başladığımız görebiliriz. 

“Sizin tarlanız, Sevgi’dir…” 
“Sevgi’yi tek bir kanal, tek bir yön, tek bir 

işaret olarak anlamlandıramazsınız…” 
diyor… 

Küresel Dünya âleminde, anlayışlarımız 
‘küresellikten’ son derece uzaklaşmış 
durumdayken, bütünsel ve her yöne aynı anda 
yayılabilen bir Sevgi anlayışını ortaya koyma 
hedefindeyiz… Sevgi, Dünya İnsanlığının 
bildiğinin, şu ana dek deneyimlemiş olduğunun 
çok ötesinde bir kavramdır, çok ötesinde bir 
‘yaşamdır’.  
Şu anki sorunlarımızın birçoğu, her nasıl 
‘sevgisizlikten’ ise, aynı zamanda yanlış 
bildiğimiz bir sevgi anlayışından dolayıdır. 
Bugüne kadar anladığımız, süslediğimiz, göklere 
çıkardığımız sevgi anlayışı, açıkça bizi bir yere 
götürememektedir. 
İnsanlık, yeni doğacak Sevgi realitesini 
beklerken, varlığının en derinlerinden doğacak 
yepyeni bir şeyin olduğunu, içsel olarak 
bilmektedir. Sevgiyi, tek bir kanal, tek bir yön, 
tek bir işaret olarak anlamlandıramayacağını 
derinlerinde, içsel olarak bilmektedir… 

Yeryüzünde sevgi tarlalarına ait, açmakta olan 
yepyeni çiçekleri görebilmek ve sulayabilmek, 
bizleri Yeni Çağ İnsanı yapacaktır. 
Yaratıcımıza olan taahhüdümüzü hatırlayarak, 
berrak sözlerle, berrak bir kalple bir kadeh 
sunmak nasip olsun… 

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 

 
Bu ay farklı şehirlerden 63 arkadaşımız daha 
Aragonit seminerine katılarak kendileri için 
özel seçilmiş taşlara uyumlandılar. Aragonit 
taşının şifası her seviyede onlarla birlikte 
olsun… 

Ayrıca bu ay 23 arkadaşımız Aragonit Derin 
kursuna katılarak sertifikalı Aragonit 
uygulayıcısı olmuşlardır. 

SIKÇA SORULAN SORULAR 

*Aragonit taşını nereden temin edebiliriz?  
Aragonit taşını vakıf merkezimizdeki aragonit 
seminerlerine gelerek alabilirsiniz... 
Taşın kullanımı ile ilgili eğitimi alıp, Sayın Sevgi 
Ersoy’un size özel olarak seçeceği taşınızla 
uyumlamaya katılarak sahip olabilirsiniz... 
*Uyumlanma nedir? Taşı kullanmak için 
uyumlanmak şart mıdır? 
Uyumlanma; sadece Sayın Sevgi Ersoy 
tarafından yapılmakta olup, uykuda olan 
taşınızın sizin avuçlarınızda uyandırılması ve 
şuursal olarak bir birliktelik sağlama 
meditasyonudur... 
 
 
 
 

 
 
 
Taşın şifalarından yararlanmak için bu 
uygulamanın yapılması şartı vardır, uyumlanma 
olmadan bahsi geçen şifalarından  
faydalanmanız mümkün değildir. Bu tekniği tam 
olarak almanız gerekmektedir... 
*Uzaktan uyumlanma olur mu? 
Vakıf merkezimize gelemediğiniz durumlarda; 
başka şehirde yaşamak, yatağa bağlı bir 
hastalığa sahip olmak, iş nedeniyle seminerlere 
katılamamak gibi sebeplerle uzaktan 
uyumlanma yapılabilir... Bunun için başvuru 
formunu doldurup bize göndermeniz gereklidir...  
*Uyumlanmak için kaç kere gelinmesi 
gereklidir? 
Vakıf merkezine gelerek Aragonit Seminerine 
sadece bir kere katılmak, taşınızın seçilmesi ve 
uyumlanmak yeterlidir... 
*Uyumlanmak için ne gibi bilgilere ihtiyaç 
vardır? 
Adınız soyadınız, gün, ay, yıl olarak doğum 
tarihiniz ve Aragonit taşını neden istediğinizi bize 
yazmanız yeterlidir. Bu hastalıklarınız olabilir, 
genel hayatınız için istediğiniz dilekler olabilir, 
tıkanık olduğunu düşündüğünüz işleriniz olabilir, 
bolluk ve bereket olabilir, duygusal bir takım 
ihtiyaçlarınızda olabilir, ruhsal bir takım 
ihtiyaçlarınızda olabilir...   

 

REİKİ 

 

Reiki Enerjisi ve Şifa Tekniği, tüm şifa 
tekniklerinin temelidir… 

Seviyelerinde yükselen kişiyi, 
aydınlanma yolculuğuna taşır… 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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 Reiki I.Seviye 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reiki II.Seviye 

Bu ay 1 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 imkanına 
sahiptirler. 
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