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

Sevgili ruh eşim ve Dünya yaşam 
partnerim Sevgi Ersoy’un İdrak ile ilgili yazısının 
ikinci bölümünü paylaşmaya devam ediyorum… 
Bakalım neler söylüyor?.. 

*** 

Konu: İDRAK-II. 

Sevgi ERSOY / Kasım.1993 

 

İDRAKLER, DAİMA SOYUTTAN SOMUTA 
DOĞRUDUR... 

Görünmeyen yönümüz, her an faaliyet 
halindedir... Daima, yeryüzünden alacağı 
malzemeyi oturtabileceği bir yerler 
hazırlamaktadır... 

Yalnız, unutmamamız gereken en önemli 
husus, bu yönümüzün hareketlerini besleyen 
enerjinin üretimi, bizlerin, yaşadığımız plan 
içerisinde göstermiş olduğumuz cehtlerle temin 
edilebilmektedir... 

Burada gösterilen ceht, hem orayı, hem 
de burayı faal hale getirmektir... “Dünya’da 
yaşarken, ahireti kazanmak...” sözü bu durumla 
alâkalıdır... 

Birbiriyle çok yakından bağlantılı olan ve 
ancak biri yürürse öteki de ilerleyebilen bu hali, 
birbirini çeviren iki dişliye benzetebiliriz... Netice 
olarak ortaya büyük sistemlerin çalıştırıldığı 
mekanizmalar çıkmaktadır... 

Bizlerin gösterdiği ufacık bir idrak, belki 
de yukarıda muazzam sistemleri harekete 
geçirebilmektedir... 

Meseleye bu açıdan bakacak olursak, bir 
an’ımızın dahi atıl geçmemesi gerektiğini 
anlayabiliriz... 

 

İDRAKLARIN ÇIKIŞ NOKTALARI, DAİMA BİR 
HEDEFE DOĞRU İSTİKAMET ALIRLAR... 

O halde, bizler için kavranması gereken 
en önemli husus, idrakin yöneldiği hedeftir... 

Asıl idrak, hedef, tektir... Fakat bizleri ana 
hedefe götürecek olan tali hedeflere ihtiyacımız 
vardır... Yalnız tali hedefler zincirinin, ana hedef 
yolu üzerinde olması gerekmektedir... Eğer, 
dallanmış-budaklanmış yollara sapacak olursak, 
yine neticede varacağımız nokta aynıdır... Fakat 
herkesin bir günde aldığı yolu, biz ancak bir yılda 
kat ederiz... 

Bizler için en önemli bir konu da, uyanık 
olup, bakış açımızı geniş tutabilmektir... Daima 
olayların dilini çözmeye çalışmak, bize ne 
anlatmak istediğini, önceden, çok net olmasa da, 
aşağı yukarı tahmin edebilmektir... 

 

ELDE EDİLEN HER İDRAK, BERABERİNDE 
SORUMLULUĞU DA TAŞIMAKTADIR... 

Şunu hiçbir zaman aklımızdan 
çıkarmamalıyız; elde edilen hiçbir idrak son 
değildir... Aynı zamanda da tam değildir... 

İdrak edilenden öte bir idrak olduğu 
düşünüldüğü nispette doğru yolda ilerlenebilir... 

Eğer bir idrak, peşinden diğerlerini de 
getiremiyorsa, kısır olmaktan öteye 
geçemez... 

Bizler, daima bulunduğumuz noktanın 
farkına varmalıyız... Üzerimize düşen, süratle 
ilerlemektir... Unutmamalıyız ki; takıldığımız her 
seviye, bizlere farkında olmadan seviye 
kaybettirir... Zannederiz ki; yükseliyoruz, oysaki, 
bulunduğumuz yerde dönüyoruz ve bir bakarız, 
dönüşümüz bizi, bir girdap olmuş, kurşun gibi 
dibe çekiyor... 
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O halde, sorumluluğu hissedip gereken 

cehdi göstermeliyiz... Bu sonsuz ve süratli gidiş 
içerisinde durağanlığa yer olmadığını bir an önce 
anlamalıyız... 

 

Kalbimdeki Allah’ın Işığı; Kalbinizdeki Allah’ın 
Işığını selamlıyor… 

“Artık, Yeryüzündeki En Kutsal Yer Benim 
Kalbimdir…” 

Diyebilmek ümidiyle… 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 

Nurettin ERSOY

----------------------------------------------- DİYOR Kİ; ---------------------------------------------- 
 Kıyam etmek; zihnen, şu anda doruklara 

ulaşmak isteyen realiteye yardım etmemiz 
gerektiğinin; onu, bilgimizle ve sevgimizle, 
şuurlu bir varlığa hitap edercesine ki; o 
şuurludur, ikna etmemiz gerektiğinin; bütün 
bunları yapabilmek için gelmekte olan 
realiteyi daha derin hissetme cehdimizi 
geliştirmemiz gerektiğinin; ilhamlarımıza 
daha çok kulak vermemiz gerektiğinin 
bilincine varmaktır…(MYP/C:250) 

*** 

 Kıyam etmek; Zaman’ın, o zaman 
olduğunun; Mekân’ın, bu Mekân 
olduğunun; bütün imkânların verilmiş ve 
verilmeye devam edilecek olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:250) 

*** 

 Kıyam etmek; kefelerimizi dengeleyen 
Sap’ın, son derece güçlü ve sabit 
olduğunun; bu Sap’a sıkıca sarılanları 
salimen yürütür olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:250) 

*** 

 Kıyam etmek; Güneş’in doğmak üzere 
olduğunun; O’nu görecek olan gözlerin, 
gözbebeklerindeki parıltıdan, yavaş yavaş 
kendilerini belli etmeye başlamakta 
olduklarının; beşerin attığı her adımın, 
aldığı her nefesin dahi artık onu o doruğa 
taşımakta olduğunun; kutsalı hissetmemiz 
gerektiğinin, fark etmemiz gerektiğinin ve 
tezahür ettirmemiz gerektiğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:250) 

*** 

 Kıyam etmek; kapatılmış olduğumuzun; 
Dünya’nın bize kapatılmış olduğunun; 
Âlemlerin de kapatılmış olduğunun; 
açılışımızın da aynı sırayı takip edecek 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:251) 

*** 

 Kıyam etmek; önce kendimize, sonra 
Dünya’ya, sonra Âlemlere açılacak 
olduğumuzun; kendimize açılışımızın uzun 
bir yolculuk olduğunun, çünkü Dünya’yı ve 
Âlemleri kapsar olduğunun; Dünya’ya 
açılışımızın uzun bir yolculuk olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:251) 

*** 

 Kıyam etmek; kendimizden geçerek 
ancak Dünya’ya ulaşabilir olduğumuzun; 
âlemlere yolculuğun ise, kendimizden ve 
Dünya’dan geçmedikçe gerçekleşmez 
olduğunun; Dünya beşerinin, henüz bu 
yolculuğun farkında olmadığının bilincine 
varmaktır…(MYP/C:251) 

*** 

 Kıyam etmek; bir girdabın işleyiş tarzını 
fark ettiğimizde yaratmaya başlar 
olduğumuzun; yaratmadıkça da, yaradılışa 
katılamaz olduğumuzun; yaradılışın 
mükemmel ahengini hissedebilirsek 
varlığımızı yeniden var edebilir 
olduğumuzun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:251) 

*** 
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---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (51)--------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Tabii ki, detayda, bütün din 
mensuplarına, hangi dinden olursa olsun, bizim 
bu alan içerisindeki anlayışımız, sevgimiz, 
hoşgörümüz, birleştirici vasfındadır… Beşeri 
zihinle yani yanlı zihinle bakarsanız, tebliğlerde 
ifade ettiği gibi, beşeri zihin, ayrıştırır, böler, 
parçalar, kategorize eder ve biriktirir… Beşeri 
zihnin, sadece Dünya fizik âleminde 
olmamızdan dolayı sahip olduğumuz bu zihnin, 
çok önemli özellikleri bunlar, marazi özellikleri... 
Nerede çıkıyor bu maraziyet ortaya?.. 

Fizik ötesi âleme çıktığınızda marazi 
görüntü, fizik âlemin koşulları içerisinde makbul 
özellik... Fizik alemin o esir edici, illüzyon 
ortamından, aşağı çekici girdabından kendimizi 
kurtarma niyeti ve gayreti içerisinde biraz 
kendimizi fizik ötesine çektiğimizde, beşeri 
zihinle meseleye baktığımızda, ortaya duygular 
çıkıyor… Hatta o duygular, tesirlerin etkisi ile 
duygusallıklara dönüşüyor, marazi duygular... 
Duyarlılık yerine duygusallığa düşüyoruz… Ve 
dolayısıyla yaşanan, fiziki, sosyal hatta doğal 
afetlerin hepsini biz belirli nedenlere, sebeplere 
ve başlangıç noktalarına bağlamak ihtiyacı 
duyuyoruz... O zaman, ayrıştırıcı, bölücü, 
parçalayıcı zihnin marifeti çıkıyor ortaya… Daha 
da parçalıyor, bölüyor, yok ediyor… Ve bu zihnin 
meydana getirdiği parçalanmışlıklar, taraflılıklar 
meydana getiriyor… Her taraflılık, sahiplenme 
ve kontrolü ele geçirme içgüdüsü ile çatışma 
ortamları oluşturuyor… Ve bu çatışma ortamları, 
tabii ki, her sertleşilen an, içerisinde yeni bir 
sertliği oluşturuyor… Bütün bu kontrolü ele 
geçirme ve sahiplenme duygusu, korkudan 
meydana geliyor... Onun için burada korkunun 
en güçlü denge bozucu olduğunu ifade ediyor... 

Korku, yeryüzündekilere ilave olarak 
yepyeni savaşçılar yaratıyor diyor... Bu ne 
demektir?.. Yeryüzünde, zaten özellikle 
programlanmış ve onun için enkarne olmuş 
savaşçılar var yani enkarnasyon sebebi 
savaşmak... Onların da maksadı, kendi anlayış 
realite düzeylerinde bir kusuru, bir sükûneti elde 
etmek ama bunu savaşarak yapıyorlar... Yani 
sükûneti bozarak sükûneti elde etmek gibi bir 
yolları var... Yang enerji dediği, biz buna negatif 
de diyebiliriz, burada ortaya koyduğu vazife tarzı 

ile bu devrenin negatif, olmaması gerekenleri 
realize eden enerjisi Yang... 

Yin enerji, burada barışçı, sükûneti 
sükûnetle elde eden enerji… Dolayısıyla korku, 
sahiplenme ve kontrolü ele geçirme telaşından 
kaynaklanan çok önemli negatif bir enerji olarak 
devreye girdiğinde, çatışma, korkunun getirdiği 
savaşım ortamları çıkıyor ve her şiddet hareketi, 
karşı tarafın daha da şiddetlenmesine sebep 
oluyor... 

Hadisenin vuku bulduğu patlamadan 
hemen sonra yaptığımız yorumlarda bir gün 
öncesinin sertlik mesajının sonucu olduğunu 
yorumladık... Kusur veya kusur olmama niteliğini 
elimizde bir done olarak tutabiliyorsak, herkese 
objektif gözlem yaptığımızda iyi ve kötü 
taraflarını doyuma ulaşması gereken veya 
doyuma ulaşmamış taraflarını görmek 
mümkün... Çünkü denge orada bozuluyor... Bir 
mesajı, sert, şiddet kokusu bulayarak iade 
etmek bunu getirir... 

Yin ve Yang enerjinin çatışmasının 
aslında başka çözümlerle baş edilebilir bir 
mesele olduğunu anlamamız lazım... 

Bütün bu hadiseler göksel işaretlerinden 
tutun da fiziğe kadar inmiş olan ve iyice şiddet 
şeklinde de yuvalarımıza, kalplerimize, 
ailelerimizin içine kadar etkisini sokmuş olan bu 
hadiseler, Yin ve Yang dengesinin sağlanması 
için vuku bulan kozmik operasyonlar... Tabii ki 
çeken bilir... Tesir genelde etkisini bir 
merkezden başlamak üzere alansal bir yayılım 
şeklinde yayar... Bu yayılması da küreseldir de 
biz anlayalım diye alansal diyoruz… Her bir 
yanadır, öte âlemlere varan bir etki sahası 
vardır… Köprü vazifesi gören beşer zihni ile 
yayılır, bu yayılım esnasında merkeze en yakın 
olanlarla merhaleler şeklinde diğer varlıkların 
merkezden uzaklaştıkça etkileri azalır, neticede 
her varlık bundan gereken nemayı almak, 
gereken bilgiyi çıkartmak ve kendini o tesir 
karşısında çok iyi tahlil etmek zorundadır... 

Bir eprövün randımanı, bizim epröve 
göstereceğimiz hassas, duyarlı tavrımızla ortaya 
çıkar... Yani tesir ne kadar büyük olursa olsun, 
merkezde o tesiri yayan enerji ne kadar kaba ve 
etkin olursa olsun o tesir üzerinden özel bir 
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irade, gayret göstermezsek randımanı hiç de 
hoş olmaz, düşük olur... Bu neyi getirir?.. Aynı 
enerjinin tesir üretmesi yani tekrarlanan epröv 
sonucunu bize getirir... 

Bir bilgi, bütün bedenlerde sirküle 
olmadığı sürece varlık üzerinde gereken idraki 
oluşturamaz... Bir tesir genelde yataydan gelirse 
eğer, beş duyu aracılığıyla fizik bedenimizden 
başlar etkisi… Mesela bombanın patladığı anda 
kulaklarımıza çok şiddetli, alışılmamış bir duyu 
geldi… Bunun frekansı çok etkiliydi… Arkadan 
görenler için, duman geldi… Yer sarsıldığı için 
böyle bir etki, havanın etkisi, titreşen etkisi 
hissedildi… Bu tesiri aldıktan sonra 
becerebilirsek, duygularda hemen 
sönümlendirme becerisi gösterebiliriz hatta zihni 
olarak hiçbir etki oluşturmaması da mümkündür 
bu tesirin… Aslında o tesirin amacı, bütün 
bedenlerimizde sirküle olarak, bizde bir 
reaksiyonun meydana gelmesidir… Yani 
manası, maksadı budur... 

Bir tesirin dört unsuru vardır… Hedefi 
bellidir… Maksadı bellidir… Şiddeti ve kalitesi 
değişir... O tesir mademki Türk ulusunun 
toprakları içerisinde hatta İstanbul gibi bir 
merkeze dokunmuştur... Bakınız burada ne 
diyor; Türkiye Dünya üzerindeki bir eşkenar 
dörtgenin merkez noktasındadır... Merkezin 
merkezi ise bulunduğunuz mekân olan 
İstanbul’dur... Mademki biz İstanbul’da enkarne 
olmuşuz ve İstanbul mekânı içerisinde titreşim 
ayarlamaları, çeşitli enerji kesişimlerine neden 

olmaktadır, bu kesişim tezahürleri de çeşitli 
şiddetlerle ortaya çıkacaktır diyor… Demek ki; 
biz bu tesirlere muhatap olma 
mukadderindeyiz… Ama bununla muhatap olma 
mukadderinin bir sorumluluğu var üzerimizde ve 
bu sorumluluk da, ziyadesiyle bu tesirlerin 
randımanını yok etmeden varlılarımızda 
dolaştırmak… Ama bunu abartarak, suni bir 
takım kabartmalar yaparak değil, tabilik prensibi 
içerisinde yapmak gerek… Benim vücuduma 
temas etmiş olan, beş duyu ile algıladığım bu 
tesirin, duygularımda ne tezahürat meydana 
getirdiğini yani duygularımın reaksiyonlarını 
ziyadesiyle tatmam yaşamam lazım… Ve o 
duyguların meydana getirdiği düşünce formlarını 
çok iyi gözlemlemem, yaşamam ve teşhis 
etmem lazım, kaçırmamam lazım bütün bunların 
üzerinde sanki bir laboratuarda bir süje üzerinde 
deney yapıyormuşçasına kendimi masaya 
yatırmam lazım... 

Ben ne hissettim?.. Ben bu alışılmamış, 
beş duyumun etkilendiği tesirler sonucu ne 
duygular hissettim?.. Korku mu, telaş mı, panik 
hali mi?.. Bu ne denli beni kontrolden çıkardı, bu 
duygular etkisinde düşünce faaliyetim nasıl 
bloke oldu, zihinsel ve akıl melekesini kullanma 
becerim nasıl elimden alındı veya alınmadı… 
Bunlar bizim deneyimleyerek doyuma 
ulaşmamız ve bir an önce eksikleri 
tamamlamamız gereken rahmetler şeklinde ele 
alınmalı... 

(Devam edecek…) 

 

-------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (57) ------------------------------ 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

İşte bu devrede ruhsal idari 
mekanizmanın korekt kuralları beşeriyet 
üzerinde zaten uygulamasını yapacaktır ve 
yapmaktadır da... Burada önemli olan, alnımızın 
akıyla ve Yaradan’ın bize vermiş olduğu 
imkânlar çerçevesinde bu yaptığımız seçimin 
bize getirdiğinin, götürdüğünün farkına varıp ve 
bir an önce, doğru, yanlış, günah, sevap veya 
kusur, kusursuzluk gibi kavram tartışmalarına 
mahal vermeden bu seçimin getirdiği sonucun 
altından nasıl kalkarız meselesidir... 

Bizler Dünya beşeri olarak ki; Dünya 
beşerini bir tek beşer prototipi olarak 
düşünmemiz lazım… Bunun da sembolik adı, 
Âdem’dir… Bütün bu yedi milyarlık çeşitliliğin, o 

bir tek prototipe hizmet etmekte olduğu 
anlayışını edinmemiz lazım... 

Dünya beşeri, böylesine bir seçimi devre 
sonuna kadar taşıyıp getirirken ve alması 
gereken bilginin üçte birini ancak almış 
olabilmenin eksikliğinin giderilmesi konusunda 
hisleri ile ancak geldiği bir merhale olarak 
meseleyi görmemiz lazım... Yani hisseden bir 
beşeri yapı, bu gün, hisseden ve bilen bir beşeri 
yapıya nasıl geçecektir?.. Çünkü bilen kısmı son 
derece eksiktir... Ve bu eksikliğin telafisi için de 
beşeriyete devre sonunu aşırtacak sorumluluğu 
taşıyan Dünya Rab mekanizması, beşeriyetin 
kendisinden daha fazla telaş ve bocalama ve de 
imkân yaratma peşindedir... Yani bugün 
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beşeriyet, biz ve bizim gibi, inisiyasyon 
sahalarında paçaları sıvamış ve bir an önce 
uyanmanın önce kendimizde vuku bulması, 
sonra vuku buldukça da çevremize bunu 
yansıtmanın telaşı içerisindedir... Çok az ama 
böyle... Biz bunu yaparken, bunun katbekat 
çoğunlukta olan bir faaliyet Ruhsal İdari 
Mekanizma sahasında vuku bulunmaktadır... Ve 
ifadeleri ile şöyle demektedirler; 

“Burada çok büyük bir telaş, bir faaliyet, çok 
büyük bir organizasyon faaliyeti hüküm 

sürmektedir... 

Onların temsilcisi olan bizlerin uyanışı ile onlar 
da bir tür tezlerini yerine getirecekler ve her 
Ruhsal İdari Mekanizmanın titreşim seviyesi bir 
üstüne göre bir tür tezini realize edecek ve 
onlara tezlerini kabul ettirecekler... Ve her kabul 
edilen tez o tezin sahibini bir üst merhaleye 
çıkarırken, bir üstteki de bir daha üste çıkmış 
olacak ve dolayısıyla o sıçrayış devasa bir 
mahşeri meydana getirecek... 

İşte mahşer yani ezoterik ifadesi ile 
söylüyorum veya kıyam yani ayağa kalkış, bu 
devre sonuna özgü olarak böylesine külli bir 
mana taşıyor... Ve dolayısıyla hisseden insanın 
hisseden ve aynı zamanda bilen hale gelmesi bu 
manada çok önemli... 

Şimdi bizler, yaradılışımızdan ötürü yani 
Yaradan’ın bize vermiş olduğu sabitlenme 
bilgisinde var olan hissedişlerimizle 360 derece 
hatta her yönde, hem yatay, hem düşey 360 
dereceyi alırsanız küreyi meydana getiririz... Bir 
merkezden 360 derecelerimizi hem düşey, hem 
de yatay ve bunun aralığındaki tüm açılarda 
sonsuz seviyedeki açılardan ala alırsanız, küre 
meydana gelir... 

İşte bizler, bize yaratılmışlığın verdiği 
sabitlenme bilgisine dâhil olarak, bize gelen 
tesirleri algılamak yani hissetmek 
mekanizmalarımızı böylesine bir küresel 
algılama sahası içerisinden alırız... Eğer Dünya 
beşeri, her yönde olan, sonsuz 360 derecelik 
açılar altında algıladığı tesirleri yani 
hissedişlerini yani küresel bir hissediş imkânını, 
eğer kendi varlığının bulunduğu nokta merkez 
olmak üzere, bu merkezin altındaki sahadan 
almayıp da bunun üstündeki sahadan alsaydı, 
bu, az önce ifade ettiğim eksik bilgiyle, devre 
sonu ile temas etmesi mümkün olmayacaktı... 

Şimdi bunu biraz çizmem gerekiyor çünkü 
uzaysal bir geometri kullanmamız gerekiyor... 

Şimdi tek bir varlık alalım, sonra onu 
beşeriyet olarak kabul etmeye çalışalım... Şunu 
bir beşeriyet kabul edin, şöyle bir küre düşünün, 
bunun bir merkezi var ve merkeze biz bir beşer 
varlığını koyalım... Şimdi bunun tek bir birey 
olduğunu düşünürsek, bu varlık kendi merkez 
olmak üzere algılama sahası o varlık için her ne 
ise bu varlığın gelişimine bağlı olarak değişen bir 
husustur... Bir metreden, yüzlerce metreye belki 
de ülke çapında algılamaya sahip olabilme 
imkânı tanınmasına rağmen varlık hangisini 
tercih ettiyse, o noktada bu varlık algılamalar 
yapar... Şöyle bir algı, tesirleşme diyelim, hem 
algılıyor, hem tesir veriyor... Yani etken ve 
edilgen, bu varlık diğer bir düşey seviyede şunu 
yapar, yalnız bu yatay tesir alış verişi ile düşey 
tesir alışverişinin ara açıları vardır... Böyle de 
algılama yapar, böyle de hisseder, böyle de tesir 
verir, tesir alır... 

Bu varlık aynı zamanda şu açıdan da 
alır, bu açıdan da alır... Ve bu ne demektir..? 
Sonsuz açılardan, sonsuz sayıda, sonsuz 
olasılık, imkânlar ile bu varlık etki alır ve etki 
verir... Yani sebep oluşturur ve gelen tesiri 
sebep kabul ederek kendi sonuç oluşturur... Her 
sonuç aynı zamanda yeni bir sonucu oluşturan 
aynı zamanda sebep şeklinde olarak tesir alış 
verişleri yapar... Yani bu varlık hisseder, tabii ki 
bunu şu eksen etrafında böyle çevirirsek bu bir 
küre olur ve her noktaya böyle tesir alışverişleri 
gidebilir... Şimdi bu varlığın var sayalım ki 
kürede ne aşağısı vardır, ne yukarısı vardır… 
Uzayda ne alt vardır, ne üst vardır, her şey 
darmadağınıktır... Hele o jet pilotları, en tehlikeli 
şey süratle giderken bir jetin ters dönmesi, 
dönerek gitmesi, ters döndüğünde eğer duruma 
hâkim değilse en büyük tehlike aşağı ile 
yukarının karıştırılması meselesi... Yani adam 
ters dönüyor, yükseliyorum diye levyeyi bir 
çekiyor hâlbuki uçak böyle olduğu için aşağı 
gidiyor gibi... Var değil mi böyle hikayeler..? 
Bunu çok ciddi problem olarak anlatırlardı... 

Şimdi varsayalım ki, ne aşağısı var, ne 
yukarısı, ne sağ var, ne sol var... Yani düşünün 
ki bizler yeryüzünde aşağı dediğimizde hemen 
buraya bakıyoruz, yukarı dediğimizde böyle 
bakıyoruz veya biz şunu Dünya kabul edip de 
biz burada isek... Ve biz aynı zamanda 
buradayız da... Dünya’nın çeşitli açılarında, 
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burada da olabiliriz... Yani ne aşağı, ne yukarı, 
bu bizim tamamen Dünya’yı röper aldığımız için 
kullandığımız ifadeler... Yani biz, işte onun için 
buradaki yaşama sübjektif yaşam diyoruz yani 
her değer, diğer bir değere göre değer 
kazanan... Yani iyinin yanında kötü, iyi olmasa 
biz kötü diyemeyiz... Kötü olduğu için, kötüyü 

tanıdıkça iyinin ne olduğunu anlarız... İşte dün 
akşamki arkadaşlarımızın verdiği o güzel 
konuda da illüzyon, düalite meselesinde, seneye 
bunlara çok iyi dalmayı istiyorum... Dalacağız, 
düalite olacağız, uzmanı olacağız, illüzyonun 
uzmanı olacağız... 

(Devam edecek) 

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

 

“Saf olandan saf olana uzanılabilir 
ancak…” 

(QY C:211) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Böyle bir ifadeyle açıyor Sevgili Quan-Yin; 
birliğin ve beraberliğin önemini anlattığı 211 
No’lu Celse’yi… 

“Saf olandan saf olana uzanılabilir ancak…” 

Yaradılışın, Yaradan’ın saflığını, arîliğini kabul 
ediyorsak, O’nun bize ulaşabilmesi için, saf 
olmayı da kabul ediyoruz demektir… 

Saflık, adeta bir mertebedir… Dünya’mız bu 
önemli zamanda enerji geçişini yaparken, 
üzerinde yeşerecek saf ruhlara ihtiyaç 
duymaktadır… 

“Bilseniz, yeryüzünün müphemliğinin 
giderek nasıl arttığını görebilseniz...” 

“Dağların aşılmazlığının 
imkânsızlaşacağını…” 

“Ve yeryüzündeki çukurların yarılarak daha 
da aşağılara ineceğini…” 

“Ve lavların, çatlaklardan fışkırarak, 
atmosferinizde yakıcı, yok edici ve işleri daha 

da zora sokucu olacağını bilseniz…” 
“İşte o zaman birbirinize sıkı sıkı tutunmanız 

gerektiğini daha iyi anlayabileceksiniz...” 

Sevgili Quan-Yin; bu ifadelerle, acaba yalnızca 
doğal afetlerden veya fiziki hadiselerden mi 
bahsediyor?.. Yoksa bu fiziki tesirlerin aslında 
içimizden dışarı taşmakta olan tesirlerle olan 
paralelliğini de mi işaret ediyor?.. 

Dünya’mız her boyutta değişimi ve dönüşümü 
yaşarken, fiziki hadiselerin azımsanmayacak 
boyutta olması kaçınılmazdır… Fiziki olaylar 
olacaktır… Belki de içimizden dışarı taşan 
‘duygu’ selleri ve lavları, bizleri çok daha etkisi 
altına alan olacaktır… 

Bunun haberi çok öncelerden beri insanlığa 
çeşitli mesajlarla verilmiştir… Ne var ki; 
insanlığa, bu olayların sebebi ve gidilmesi 
gereken yön ve yol da daima işaret edilmiştir… 
“Yardımsız bırakılmış hiçbir zerre dahi 
yoktur…” 

Bu kez de Yaradan’ın Şefkat Eli, bizlere, 
kulakları O’nun sesini duyacak frekansta 
olanlara ‘Quan-Yin’ olarak uzanmakta ve 
seslenmektedir… 

“Saf olandan saf olana uzanılabilir ancak…” 

Yaradan’ın bizatihi eli olan Sevgili Quan-Yin; 
açıkça Dünya’nın bu zorlu zamanlarında, nasıl 
bir hal içerisine girersek ‘bizlere Yukarı’dan 
uzanılabileceğini anlatmaktadır… Saflaşırsak… 

“İşte o zaman birbirinize sıkı sıkı tutunmanız 
gerektiğini daha iyi anlayabileceksiniz...” 

diyor Sevgili Quan-Yin… 

Birbirimize sıkı sıkı tutunmak nedir?.. Korku ile 
birbirimize tutunmak mıdır?.. 

Burada Sevgili Quan-Yin; yeryüzünün bu önemli 
zamanında her seviyede ayakta kalabilenlerin 
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ve varlıklarını devam ettirenlerin, ancak 
‘insanlığın birliğini ve beraberliğini’ 
anlayabilenler olacağını açıkça ifade 
etmektedir… 

QY / C: 211 

“Sizler için çok mühim bir tehlikenin haberini 
vermek istiyorum...” 

“Birbirinize güveninizi tesis edin…” 
“Birbirinizi iyi tanıyın…” 

“Birbirinizi daha çok sevin...” 
“Çünkü en önemli gösterge; ayrışma, 

yabancılaşma ve Sevgi’nin dışında kalma 
olacaktır...” 

Bizlere haberi verilen tehlike, olacak doğal 
afetler ya da fiziki değişimler değildir… Bizlere, 
Yaradan’ın Şefkat Eli Quan-Yin; tarafından 
haberi verilen tehlike; birbirimize 
güvensizleşmemiz, birbirimizi tanıyamaz hale 
gelmemiz ve birbirimizi sevemememiz 
olacaktır… 

İnsanlığın en büyük tehlikesi artan Ayrışma, 
artan Yabancılaşma ve Sevgi’nin dışında 
giderek daha da çok kalmaktır… ‘Ayrışmama’, 
hiçbir şeyden ayrışmamayı kapsar… Herhangi 
bir safa dahil olduğunuzda, herhangi bir tarafı 
tuttuğunuzda, ayrışmış ve yabancılaşmış 
olursunuz… 

SEVGİ, diğer her şeyi içinde barındıran ve 
bununla genişleyen bir Enerjidir… Sevgi’de olan 
kişi için, hiçbir seviyede veya koşulda ayrışma 
veya yabancılaşma yoktur… 

İşte girmekte olduğumuz Yeni Çağ’ın ve içine 
gireceğimiz nispeten zorlu günlerin ilacı 
bunlardır; ayrışmama, yabancılaşmama ve 
sevginin dışında kalmama… 

İnsanlık olarak, bireysel değil, topyekun bir 
yürüyüş halindeyiz… Bizleri bekleyen günler, 
topyekunu ilgilendirmektedir… Hepimizin 
çözümü net ve tektir… Her şeyi, Hepimizi 
kapsayana teslimiyet… 

 

Yeni Çağ, SEVGİ çağıdır… 

Taşa toprağa değil, Bilgi’ye tutunanların 
Çağıdır… 

Hepimizin adeta aç ve susuz olarak 
beklediği Bilgi; içinde bulunduğumuz loş 
günlerin, ancak ‘birliğimizin ve 

beraberliğimizin’ önemini anladığımızda, 
yerlerini Aydınlığa bırakacağını görmek ve 
sezmektir… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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…) 
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MUCİZE TAŞ ARAGONİT… 

 

 

Bu ay farklı şehirlerden 17 arkadaşımız daha 
Aragonit seminerine katılarak kendileri için 
özel seçilmiş taşlara uyumlandılar... Aragonit 
taşının şifası her seviyede onlarla birlikte 
olsun… 

 

Önemli Duyuru: 

ARAGONİT DERİN KURSU ve SERTİFİKA 
PROGRAMI 

Bu ay, Vakfımız bünyesinde Aragonit 
Sertifika Programı’nın ilki gerçekleşmiştir.  

Mucize Taş Aragonit isminin, şifa tekniğinin 
ve Taşın bu amaç için kullanımının patentli 
sahibi olan Sevgi Ersoy tarafından verilen 
Derin Kurs ve Sertifika Programı adlı 
eğitimimize katılan tüm dostlarımız, bu 
sertifikaya sahip olmakta ve sertifikalı, 
tescilli birer Aragonit uygulayıcısı 
olabilmektedirler… 

 

Detaylı bilgi için: www.aragonitmucizesi.com 

 

Detaylı bilgi için: www.mbavakfi.org 

Detaylı bilgi için: www.reikihuzurvadisi.com 

 

 

 

REİKİ… 

 

Reiki Enerjisi ve Şifa Tekniği, tüm şifa 
tekniklerinin temelidir… 

Seviyelerinde yükselen kişiyi, aydınlanma 
yolculuğuna taşır… 

Reiki I. Seviye… 

Bu ay 4 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 

Yaradan’ın, Öz Bilgisi, Şefkati, Merhameti ve 
bize kadar uzanan eli olan Quan-Yin; daima 

bizimle olsun… 

Yalnızca Şefkat’le ve Sevgi ile yaşamanın ne 
demek olduğunu bizlere anlatan Sevgili 

Quan-Yin’in ışığı ile her an yıkanmak 
dileğiyle… 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 


