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

Bu ay yine Sevgi Ersoy’un Pozitif Grup 
Neşriyatı adlı çalışmasından bir bölüm ile bilgi 
paylaşımımıza devam ediyorum… 

*** 
POZİTİF NEŞRİYAT GRUBUNA 

30. Ekim. 2000 
Sevgi ERSOY 

Sevgi’yi, gerçekten istediğinde 
görebilirsin... 

Başına gelenlerin, senin kontrolünde 
olmadığını zannetme... Her şeyin senin 
kontrolünde olduğunu bil... Sen, sadece Sevgi’yi 
tezahür ettirmekte cehtsizsin... 

Dürüstlük, Sevgi’ye dönüşün 
başlangıcıdır... O, senin gerçek gücünü idrak 
etmeye doğru attığın ilk adımdır... Ona doğru 
giden yol ise, sadelik, sabır ve şefkatten geçer... 
Bu üç şeyin gerçek yüzünü görmeye 
başladığında, her şeyin seni bu üç fikre 
taşıdığını göreceksin... Onların ne anlama 
geldiğini kavraman önemlidir... 

Güneş, son derece sadedir... Salt enerji 
ile hiç bıkıp-usanmadan aydınlatır ve ısıtır... 

Toprak, şefkattir... Şefkatle bağrında 
besler büyütür... 

Gül sabırdır... Güneşin enerjisiyle, 
toprağın beslemesiyle, gelişmeyi bekler... Netice 
ise, mükemmeldir... İşte bütün bunların hepsi, 
SEVGİ’nin ta kendisidir... 

Her şey SEVGİ’ de olmak zorundadır... 
Çünkü yaradılış, Sevgi’yledir... 

Senin vazifen, zaten var olanı anlamaya 
çalışmaktır... Var olanı anlamaya çalışmak, 
çatışma ve korkuyu yeterince bırakmakla 
oluşur... Çatışma ve korkuyu bırakabilmek, 
gözleri hakikate açmaktır... Bu da, gerçek 
uyanışı yani sade bir aydınlığı, sabırlı zamanı, 
şefkatli Dünya’yı sana gösterir ki, işte bu bir üst 
olandır... 

Bütün bunların sadece kavram 
olmadıklarını anlamaya başladığında, ışığın 
içinde olduğunu fark edeceksin... 

 
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; enkarnasyon karkasını 
tezyin eden varlığın, tezyin esnasında 
hangi yerde duracağını veya tezyini hangi 
yönde gerçekleştireceğini, üst şuurun 
kendisine yaptığı telkinler vasıtasıyla 
şekillendirmekte olduğunun; oysaki 
karkasın kendisine çok geniş imkânlar 
sunmakta olduğunun; imkânın 
zenginliğinden habersiz olan varlığın, 
beşeri hayatın illüzyonuyla haşır-neşir 
olurken, bütün bu imkânları ihmâl eder 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:252) 

*** 
 Kıyam etmek; Gelişim’in, doğru görmek, 

doğru duymak, doğru düşünmek 
olduğunun; doğru görmek, duymak ve 
düşünmek için, bedenler arası 
sirkülasyonun şart olduğunun; bedenler 
arası sirkülasyonun, her bedenin pozitif 
alanlarıyla irtibata geçmek demek 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:253) 

*** 
 

 Kıyam etmek; esas geçirgen olanın pozitif 
alanlar olduğunun; çünkü akışkan olanın o 
bölgeler olduğunun; bu alanların tortusuz 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:253) 

*** 
 Kıyam etmek; verilen imkânları varlıklar 

kullandıkları takdirde yani gelişebilecekleri 
bilgisine sahip olduklarında, yolculuğa 
çıkar olduklarının; aksi durumlarda, daima 
duvarlarla karşılaşır olduklarının; bu 
duvarların, tortular olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:253) 

*** 
 Kıyam etmek; tortuların, tıpkı ne bulursa 

içine çeken girdaplar misali varlığı da 
derinliklerine indirir, nefessiz bırakır 
olduğunun, aynen oksijensiz kalan beyin 
gibi beslenemez olduğunun; 
beslenemeyen bedenlerin dumura 
uğramaya başlar olduklarının, dolayısıyla 
büzüşür olduklarının, gelişimin yavaşlar 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:253) 

*** 
 

---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (53)--------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Yukarıdaki yani gökyüzündeki denge, 
orada da var… Yin-yang dengesi, ruhsal âlemde 
de her şey denge istiyor… Tüm âlemler, Dünya 
beşeriyetinin birbirini yemesini doyuma 
ulaştırarak dengeye gelmesine bakıyor… 
Aşağısı yukarıya benzer, bugün yeryüzünde 
olan terör, gökyüzünde de var... Aynı enerjilerin 
savaşımı orada da var... Yin ve Yang enerji 
bizim anlayamayacağımız kadar uzun bir süre 
yaradılış bünyesi içerisinde devam ediyor... 
Zannetmeyiniz ki, ölür ölmez cennetlik bir 
ortamda, her şeyin süt liman olduğu, sükût ve 
sükûnetin, sürurun, mutluluğun, sevincin, 
sevginin hat safhalarını yaşayacağız… Hayır, 
Ruhsal Âlemde de yüksek mertebelere ulaşana 
kadar varlıklar birbirini yiyorlar... 

Eğer içsel meselelerimizi elden 
geldiğince halledebilirsek yani şuurlanmayı, 
kemale ermeyi, sevgi şuurunu aktive etmeyi 
ölmeden önce elimizden geldiği kadar 
geliştirebilirsek yani burada hazır olabilirsek ne 

ala… Kontrol altında tutulabilir bir gidişatın 
kontrolünü bu kolaylık içerisinde ele 
geçirebilirsek, üzerimizde biraz çalışabilirsek, 
idraklenme, şuurlanma cehdi içerisinde 
olabilirsek, oradaki bu karmaşanın bize temas 
etmesi mümkün değildir… Arasından süzülüp 
gidersiniz, ne o sizi görür, ne siz onu... 

Fakat burada hala çatışma, savaşma, 
hala negatif–pozitif ayırımcılık zihniyeti ile bir 
türlü perdenin arkasında oynanan kozmik 
oyunun bilgisini ihmal eder de sadece beşeri 
zihnin o kategorize edici savaşçı, bölücü, 
şiddete meyilli vasfı ile meseleye bakarsak, 
orada da aynı savaşıma devam edeceğiz... Yani 
ölmeden ölünüz bilgisi bu manadadır... Sanki 
ölmeden önce fizik âlemin yasalarının kapsamı 
dışına çıkmak... Dualitenin dışına çıkmak, 
ölmeden... Öldükten sonra çok zor... Öldükten 
sonra öyle bir âlemin yasaları kapsamına 
gireceğiz ki, sanki hiç direksiyona geçmemiş bir 
kişinin çok güçlü, çok hızlı, çok kıvrak bir arabayı 
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 kullanmaya zorunlu bırakılması gibi... Formula 

yarışlarına katılan bir arabaya ilk defa araba 
kullanacak olanı bindirirseniz bununla öğren 
derseniz ona hâkim olamaz... İlk defa direksiyon 
kullanacak olana çok daha ağır hareket eden, 
kontrolü daha kolay bir arabayı verirseniz daha 
rahat öğrenir... Ondan sonra süratli arabaya 
binmesi mümkün olur... Öteki dünyadaki 
deneyimler bu manadadır... Orada kontrolü ele 
geçirmek mümkün değildir çünkü orada 
zihninizden ne geçirirseniz karşınızda vuku 
buluyor ve tezahür ediyor... Böyle bir 
imajinasyonu nasıl kontrol edebilirsiniz ki... 

Bu Dünya’da yaşarken, düşüncelerimizin 
kusurlu olanlarını fark edip geri çekme 
zamanımız, hakkımız var... Buna tedriç yasası 
deniyor ama bu yasa da şimdi kalktı zaman 
enerjisi sıkışıyor ve dikkat ederseniz zaman 
içinde zaman yaşıyoruz... Ne kadar süratli 
gidiyor, hadiseler nasıl geçip gidiyor ve şükürler 
olsun ki, yüreklerimize oturmadan zihinlerimizi 
çizip geçiyor... 

Gökyüzündeki denge ile aşağıdaki 
hareket maksimum noktaya ulaşıyor... Şiddet 
onun için doruklarını yaşamak istiyor... Bir şey 
kendisini geri çekerken maksimum atağını 
yapmak ister... Bunu şuna benzetirim... Bir hasta 
ölümüne çok yakınken, bayağı iyileşme 
gösterir... Son günlerinde iyileşme gösterir, o 
son bir ataktır... Ruhi müessiriyet kendini 
çekmeden önce o bünye üzerinde bir atak 
yapar... 

Bu durum kaçınılmazdır... Demek ki, bu, 
yaradılış yasaları içerisinde var... Düşünün, bu 
yasayı çevrenizdeki fiziki bir takım hadiselerde 
gözlemleyin... Mesela bir insanın yardımlaşma 
ve dayanışma yasasını uygulamada doyuma 
ulaşmış olması için, artık yardımlaşma ve 
dayanışmanın dışında bir ihtimali bünyesinden 
uzaklaştırması lazım... Artık onun bu fiiliyatın 
dışında bir ihtimal bünyesinde yoktur… O, o bilgi 
ile bir olmuş demektir... Bu doyuma ulaşmaktır... 

Bizim zaman enerjisi kavramımız, güneş 
dünya ve astrofizik ritimlerin ölçtüğü bir gidişat 
ölçüsüdür ama bu bilgiler çerçevesinde daha 
farklıdır... Biz 365 gün, 30 gün, 24 saat gibi 
şeyleri oluşların oluşum haline gelmesindeki 
ölçüm olarak ele alırız biz ona zaman demiyoruz 
ama zamanın birimi diye biliriz... Zamanın birimi 
de böylesi küçülmeler yapıyorsa zaman 

enerjisinin sıkışması meselesidir yani şimdi 30 
saat daha kısa bir zamanda bir yılın içinde 
yaşanacaklar yaşanacak gibi düşünürsek ölçüde 
sürede kısalınca deneyim süratinin arttığı 
manası taşır... Süratlenme bu manadadır... Yani 
deneyim süratinin artması da doyumun bir an 
önce oluşması ve dengenin sağlanması 
adınadır... 

Bütün bu hadiseler, bizim şuurlarda 
uyanmamıza hizmet eden takviye hadiselerdir... 
Sanmayınız ki, o hadiseler bizlerden bağımsız 
olarak vuku buluyor da bizlerin başımıza dert 
olacak, bütün bu hadiseler bizlerin 
şuurlanmamıza hizmet eden çok ciddi makro 
seviyedeki operasyonlardır... 

Ne iyi, ne kötü var... Patlayan bombalara 
bir pencereden baktığımda şükredecek vaka 
diyebilirim, tepeden baktığımda... Hiç bunu 
demek içinizden gelir mi?.. Duygularınızı kaldırın 
onun için şükredin... Beyinlerinize koyduğunuz 
sınırları kaldırmadığınız sürece hakikatin gidişini 
yakalayamayız... Bir kozmik operasyonla 
bombada patlar, çiçekte açar... Çiçeğin açması 
ile dünyayı terk edenlerin arasında bir fark 
görmediğiniz anda siz artık meseleye çok 
yüksek bir seviyeden bakıyorsunuz demektir... O 
noktaya geldiğinizde sahne arkasındaki kozmik 
operasyonun mana ve maksadını anlamaya 
başlarız... İyilik kötülük bunun neresinde ne 
çiçeğin açması iyi ne adamın parçalanması 
kötü... Aslında hepsi iyi ve kötü realitesindekini 
bir üst realiteye taşımak için meydana getirilmiş 
gerilim alanlarıdır... Gerilim alanları bizleri ancak 
üst şuur seviyelerine taşıyacaktır... Kefeler var… 

Dünya illüzyon aleminin unsuru olan iyi- 
kötü, karanlık- aydınlık, doğru- yanlış gibi 
değerler eğer ben burada iyiyi yeteri kadar 
deneyimliyorsam bunu deneyimleyen varlıklar 
bunu yaşıyorsa burada sevgi, merhamet, iyilik, 
şefkat, hoşgörü var kötü var bunun tam aksini 
deneyimliyor... Diyor ki eğer siz, bir vicdan 
kanalı ile terazinin sapı olarak yukarıdan gelen 
bir sap ile tercihinizi yapabilmeniz için bunu 
beşeriyet olarak düşünün bu dengesizken bunu 
yapmanız mümkün değildir... Önce beşeriyet için 
düşünün… Yöneten kadroları ile politik, siyasi 
aktivitesi dominant olanların zihni, duygusal 
niyet ve maksatları ile birlikte düşünün… Bunlar 
doyuma ulaşmadığı sürece yani iki kefe 
dengeye gelmediği sürece, siz bunun sapının 
size sunacağı imkânlarla bunu mu tercih 
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 edeyim, bunu mu tercih edeyim, bu denge 

oluşmadığı sürece tercihimizi yapamayız... 
Dünya beşeriyeti daha henüz negatif yani 
savaşan enerjinin dominant hakim olacağı yoksa 
yin enerjinin mi dominant olacağının kararını 
vermemiş olup daha henüz yukarısı da bunu 
bilememektedir... Ruhsal idari mekanizma şu 
anda hangi enerjinin hâkim olacağının tam bir 
kanaati içinde değildir... 

Her anı siklus olarak alın... Şu anda 
bugün beşeriyetin düşüncesi yarının karmasını 
oluşturuyor... Şu anda söylendiğine göre yang 
enerji oldukça dominant etki oluşturmuş... Bir 
tebliğ de diyor ki; 

“Şu anda yeryüzü tatbikat sahası, okulu 
negatif hasadı yapacak durumda...” 

Onun içindir ki, bir an önce pozitif 
şuurların, bu operasyonlar sonucu boşalan 
sahaları pozitif enerji ile doldurmaları gerekir... 
“Küçücük bir duraklama döneminden sonra 

hasat kendisini iyice belli edecektir...” 
Yani daha henüz pozitif veya negatif 

hasat kararı belli değil... 

“Şu devre realite statülerinde geçişler 
meydana getirirken boşluklarda 

oluşmaktadır...” 
Bu yaşadığımız hadiselerle buradan 

buraya geçiş oluyor... Buradan da buraya geçiş 
oluyor... Yanlı zihin illüzyona tabi, illüzyonun 
etkisinde olan zihinler bu geçişleri meydana 
getiriyor... İslami bir kılıfa bürünmüş terör 
öylesine bir darbe vuruyor ki darbeyi yiyen pozitif 
kutupta bir varlık negatif kutbun etkisi altında 
yanlı zihinle meseleye bakarsa aynı karşılığı 
vermek üzere negatif düşünce, duygu hatta 
şiddete yönelik fiiller oluşturuyor... Aslında 
negatif kutba karşı tavrı kendisinin de negatif 
kutba geçmesine sebep oluyor... Bu sefer 
negatif kutuplar arası savaş ama kefe aynı 
kefe... Şu devre realite statülerinde geçişler 
meydana getirirken boşluklarda oluşmaktadır... 
Eğer biz pozitif kutup bu tebligat bilgileri ile 
hareket edebilse taklide değer emsaller 
olduğundan dolayı negatif kutuptan geçişler 
olacak aynı zamanda da... (Devam edecek…) 

 
-------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (59) ------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Herkesin bulunduğu titreşim seviyesi, 

sonsuz çeşitlilikte farklı ama genelde Dünya 
beşerini prototip alırsak, Dünya beşerinin 
titreşim seviyelerinin bir ortalaması vardır... Bu 
titreşim seviyesinin üstünü (+), altını da (-), 
burayı da (0) gibi alacak olursak, varlık kendi 
sahip olduğu gelişim düzeyinin altındaki gelişim 
düzeylerinden aldığı tesirlerle, negatifle haşir 
neşir olur... Kendine göre... Kendi titreşim 
seviyesinin üstünden gelen tesirler ile muhatap 
olduğunda da pozitif ile haşir neşir olur... Yine bu 
da sübjektiftir, rölatiftir, kendine göredir... Biz 
bunu +, -, 0 olarak kabul ettiğimiz için böyledir... 

Şimdi, genelde spiritüel bilgilerde, 
varlığın kendi titreşim seviyesi, anlayış seviyesi 
veya diğer ifade ile şuur seviyesinin üst 
titreşimleri varlık için pozitif mana ifade eder… 
Ve aynı zamanda bunun adına da vicdan 
tesirleri diyoruz... Nereden?.. Bu varlığa pozitif 
olan şu yarım kürenin üstünden gelen tesirlere 
vicdan tesirleri diyoruz... 

Tabii ki bu vicdan tesirlerinin bilgi ile 
özdeş olduğunu biliyoruz… Ve varlığın mevcut 
titreşiminin daha kaba olduğu seviyeden gelen 
titreşimlere de negatif, diğer ifade ile nefs 
tesirleri diyoruz... Bunun da karşılığı bilgidir... 
Yani demek ki varlık, ister kendi titreşiminin alt 
seviyesinden olsun yani daha kabadan tesir alış 
verişi yapsın, isterse daha üstten yapsın, hepsi 
bilgi niteliğindedir... Ve bu bilginin, bu bilgiden 
farkı yoktur... Çünkü eğer bu varlık, bu seviyede 
(+), (-), (0), varsaydığımız bir seviye varlığı 
olduğu için bu nefs oluyor... Ama bir varlık şu 
noktada ise, bunun nefs olarak kabul ettiği bu 
tesir ağı, buna vicdan olarak gelecek... Bunu 
nefsi çok daha aşağıda... Ve dolayısı ile de nefs 
veya vicdan kanalı dediğimiz bu ayrıştırmak 
zorunda olduğumuz bu Dünya fizik aleminin 
gereği olarak düalite veya rölativitenin hakim 
olduğu bu tatbikat sahasından dolayı ayrıştırmak 
zorunda olduğumuz iyi-kötü, doğru-yanlış, (+), (-
), nefis-vicdan gibi bu tür değerler tamamen 
rölatif olup varlık hangi noktada ise o noktanın 
altındakiler nefse hitap eden, nefs kanalı 
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 dediğimiz bilgi alımlarıdır… O varlığın üstünden 

gelenler de, vicdan kanalı dediğimiz 
kanallardır... Her varlığın nefs kanalı kendine 
aittir, her varlığın vicdan kanalı kendine aittir... 

Şimdi bakınız bunu hep veririz, bu 
rölativiteyi iyi kavradığımız anda Dünya’nın bazı 
illüzyonlarının içinden çıkabiliriz, yoksa 
çıkamayız... Hala biz, o iyi, o kötü, o güzel vs. 
demeye devam ederiz... Bunu dediğimiz sürece 
de Dünya’nın illüzyon ortamının kölesi oluruz... 
Ve asla istenilen şuur seviyesini elde 
edemeyiz... Ne zaman ki + ile –‘ i, vicdan ile 
nefsi, iyi ile kötüyü bir edebilirsek işte o zaman 
bu devre sonunun varlığı konumuna doğru 
gitmeye başlarız... + ile -, nefis ile vicdan, iyi ile 
kötü, siyah ile beyaz ancak an içerisinde bir 
olur... Anda bulunmadığımız sürece iyi ile kötüyü 
bir, güzel ile çirkini bir, aşağı ile yukarıyı bir, nefs 
ile vicdanı bir görmek mümkün değildir... Eğer 
anda yani şimdide toplanabilirsek, işte o noktada 
hangi tesir ile temas ediyorsak o, olması 
gerekendir ve olması gerektiği için vardır... Onun 
muadili olmadığı için yani yanında karşılaştırma 
yapılacak bir muadili olmadığı için, o, olması 
gerekendir... Ne iyidir, ne kötüdür... Bunun 
adına, tek idrak denir... Yani yanında alternatifi 
veya başka olasılığı olmayan idrak halidir... 

Günlük hayattan olsun, isterse onun da 
alt seviyesinden olsun, yaradılış içerisindeki her 
tesir varlığa hitabendir... Varlık içindir, varlıktan 
başka hiçbir şey yoktur... Bizim onu kendi 
varlığımız seviyesinden altında görmemiz nefis 
veya negatif veya kötü veya olmaması gereken 
vasfında... Onun üstündekilere aksi yönde 
görmemiz bu bulunduğumuz ortamın 
illüzyonunun bize kazandırdığı bir husustur... 

Bütün bunları 360 derece böyle küresel 
olarak aldığımızda hedef daima varlıktır... 
Varlıktan başka bir şeye hizmet eden bir şey 
yoktur... Çünkü varlıktan başka bir şey yok... 
Dolayasıyla şu manada, Dünya illüzyon 
sahasının anlayış seviyesinde bir anlayışa 
meseleyi getirdiğimizde, evet bir varlık için 
vicdan tesirleri bilgidir, varlığı üst seviyeden 
etkileştirerek yukarıya doğru cezp edici ve ona 
göre vakum yapıcıdır, çekicidir yani varlığı 
yükselticidir... Alt seviyedekiler ise nefis tesirleri, 
varlığı aşağıya doğru çektiğinden dolayı sanki 
varlığın dışındaki bir hedefi hedeflemiş gibi 
düşünürüz, halbuki o da varlığa hizmetendir... 

Nefs tesirleri, varlığı bulunduğu statünün 
altına doğru vakumlamak ister... Varlığın 
düaliteyi kavrayıp da üst tesirleri 
algılayabilmesinin deneyim fırsatıdır bu... Yani 
varlık, alt tesirleri deneyecek, bu arada alt 
tesirler ile üst tesirler arasındaki tefriki 
yapabilecek ki ‘hayır bu benim için, benim varlık 
seviyeme göre kaba tesirlerdir, düşük tesirlerdir 
ama iki gün önce yaşadığım üstten gelen tesir 
benim için çok caziptir’ farkı fark ettiğinde ancak 
buraya yönlenecektir... Yine bunun hizmeti 
varlığı burayı tefrik etmeye yöneliktir... 
Dolayısıyla da bize negatif gibi görünen, 
olmaması gereken gibi algıladığımız her tesir, 
olması gerekeni anlamaya hizmet etmesinden 
dolayı son derece rahmet yüklüdür yani bilgi 
yüklüdür... Bunun da kaynağı sonsuz 
yukarısıdır... Yukarıyı burada anlayın ama 
çelişmiyorum, anlaşılsın diye yukarısı diyorum... 
Yani pozitiftir... 

Yalnız bunu ben söylerken sırf sözde 
kalmasın diye söylemiyorum, bunu anlama 
yönünde lütfen tefekkür, çok ciddi tefekkür... 
Mesela bundan sonraki tatil sürecimizi mesaj 
alıp verme şeklinde değerlendirmemiz 
gerektiğini söylemiştik, lütfen bunları düşünün... 
‘Ya nasıl bir şey, negatif, pozitif nasıl bir olur..? 
İyi, kötü yok dendi, nasıl olur..? An içerisinde 
niçin iyi yok..?’ Çünkü an içerisinde karşılaşılan 
tesirin, muhatap olunan tesirin daha önceki 
muhatap olunan veya daha sonraki muhtemel 
hayal edilen muhatap olunacaklarla mukayese 
imkânınız yoktur... Biz iyi ve kötüyü, 
karşılaştığımız tesirin daha önceki deneyimleri 
ile mukayese ederek yargılar, hüküm verir ve iyi 
veya kötü deriz... 

Siz varsayın ki, şu zaman, şu an, zaman 
ve mekân kesitinden önceki bütün 
deneyimlerinizi sıfırlayın, hiçbir deneyiminiz 
yok... Ben karşınıza çıktım, daha önce hiçbir 
erkek ile karşılaşmadınız, hiçbir insan ile 
muhatap olmadınız, erkek, dişi neyse... Hiçbir 
beşeri ilişki deneyiminiz yok, hiç kimse sizi 
kandırmadı, aldatmadı, yanıltmadı, hiç kimse ile 
beşeri bir deneyiminiz yok... Karşınıza ben 
geldim, böyle bir şeyi şimdi tasavvur ediyoruz, 
bütün deneyimlerinizin yok olduğunu düşünün... 
Ve size soruyorum, ben iyi miyim, kötü 
müyüm..? Hiçbir doneniz yok, bu sorunun 
cevabını dünya beşeri ortamında ancak hemen 
hafıza ortamında düşünce faaliyetinin ki onu 

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 

6 

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999 
 sonradan öğreniriz, o ruhi bir meleke değildir, 

beşeri bir melekedir... Düşünce aksiyonu hemen 
tarar ve geçmişten örnekler yakalarsa onlarla 
beni karşılaştırırsınız ‘siz iyiye benziyorsunuz’ 
dersiniz... Bu iyiye benziyorsunuz veya kötüye 
benziyorsunuz, iyi ve kötüsünüz demeniz için 
sizin geçmişe ait 1. Birikiminiz, deneyiminiz 
önce, 2. Deneyim sonucu bir bilginiz, o bilginin 
hıfz edilmiş depolanmış hali ve o deponun şu 
zamanda tarayan bir düşünce fonksiyonunuzun 
olması lazım... Eğer bu yoksa benim hakkımda 
iyi-kötü, güzel-çirkin, yakışıklı-çirkin gibi 
herhangi bir kanaatte bulunmanız mümkün 
değildir, böyle bakarsınız bana... Çünkü 
geçmişteki bütün hatıranızı silin... 

Geçmişi sildiğimiz anda zaten gelecek 
hakkında bir imajinasyonunuz olmaz... Gelecek 
geçmişteki deneyimlerinizin yeniden imaje 

edilerek geleceğe yaratılmasında 
kullanılmasıdır... Gelecek diye de bir şey yok 
aslında ve dolayısı ile de siz anda olduğunuzu 
şu anki varsayımınızla düşünün hiçbir konuda 
iyi-kötü diyemezsiniz... Mesela geçmişte hava 
koşulları hakkında hiçbir deneyiminiz yok, 
yağmur yağmamış sizin algıladığınız, şimşek 
çakmamış, güneş yok, bulutu da bilmiyorsunuz 
birdenbire sizi böyle bir ortam içine koydular, bir 
bakıyorsunuz ki gökyüzü simsiyah bulut... Biri 
size soruyor ‘Bu neyin ifadesidir, iyi mi, kötü 
mü..?’ ‘Bu çok kötü bir hava’ diyemezsiniz... 
Çünkü iyisini bilmiyorsunuz... Biz bulutlu bir 
havanın kötü olduğunu sübjektif olarak 
söylerken güneşli havanın pırıl pırıl etkisinin 
bilgisine sahip olduğumuz için söyleyebiliriz... 
 (Devam edecek) 

 

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

 

ALGININ DEĞİŞİMİ 
28 Nisan 2014 QY Celse 319: 

“Kişinin, algısını değiştirebilmesi; özgüvenin 
ve zarafetin, mevcudiyetinde somutlaşması 

ile alakalıdır...” 

“Algı değişimi, kişiyi, var olma kalıplarının 
ötesine taşır...” 

“Ve onun da ötesi olan, sonsuzluğa uzanma 
algısı intibalarına ulaştırır...” 

Artık, Dünya’nın ‘algı değişimi ile’ değişeceğini 
biliyoruz… Gandhi, yıllar önce ‘Dünyayı 
değiştirmek istiyorsanız, kendinizi değiştirin…’ 
demişti… Nice bilgelerin ağzından dökülen bu 
sözcükler, bazılarımız için çok manalı da olsa, 
bu değişimi nasıl yapacağımızı bilmiyoruz... 
Sevgili Quan-Yin; Yaradan’ın dişil Eli, son 
celsesinde, bu değişimi nasıl 
yaşayabileceğimize dair anahtarlar sundu… 
“Kişinin, algısını değiştirebilmesi; özgüvenin 
ve zarafetin, mevcudiyetinde somutlaşması 

ile alakalıdır...” 
Özgüven ve Zarafet… 
Bu öyle bir özgüven, öyle bir zarafettir ki, bizleri 
var olma kalıplarımızın ötesine taşır… 
Öyleyse bu özgüven ve zarafet, bildiğimiz 
şekildeki özgüven ve zarafet değildir… Bir 
yasanın uzantısı olan ve İnsan’ın asıl öz 
kimliğine ait olan bu nitelikler, birer ışık şeklinde 
bizim varlıklarımızın derinindedir… Burada 
‘mevcudiyetinde somutlaşma’ ifadesiyle, bu 
ışıkların, bizim oluş halimizde adeta 
cismanileşmesi, vücut bulması anlatılmıştır… 
Somut olarak, özgüven ve zarafet varlığımda 
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 görülebilmeli… Ancak o zaman algım değişebilir 

ve ben kendimi yepyeni bir dünya algısı, yepyeni 
bir yaşam algısı içerisinde bulabilirim… O 
zaman adeta kendime yepyeni bir var olma 
biçimi edinmiş olurum… 
Artık ben, eski ben olamam… Varlığımın 
derinlerinde bir ışık şeklinde olan Özgüven ve 
Zarafet, mevcudiyetimde somutlaşmıştır… 
Böylece, bilinen hiçbir var olma kalıbı artık 
benim sınırlarımı oluşturamaz… Algım ise bana 
dayatılan değildir, daha önce hiç bilmediğim bir 
şeydir… 
Ancak o zaman ‘onun da ötesi olan sonsuzluğa 
uzanma algısı intibalarına’ ulaşılabileceğini 
söylüyor Sevgili Quan-Yin… Burada oldukça 
belirgin birtakım aşamalar var… Öncelikle kendi 
var olma kalıplarım içerisinden çıkabilmeliyim… 
Tebliğin devamında: 
Sevgili Quan-Yin; elinde, dar sokağın 
derinliğinden bize doğru uzattığı bir Lotüs Çiçeği 
tutuyor... 
Ve bu Lotüs’e dikkatlice bakmamızı söylüyor... 

Ve diyor ki; 
“Lotüs’ün hoş kokusunun içinde 

aynileşebilirsiniz...” 
“Ne ile aynileşeceğinizi iyi bilmelisiniz 

çocuklarım...” 
“Şu anda duyduğunuz bu hoş koku 

titreşimleriyle aynileşirken; zarafetin ve 
özgüvenin varlıklarınızda somutlaştığını fark 
ederken; var olma kalıplarınız, bu fark edişin 
içinde eriyerek sizin sonsuza uzanabilmenizi 

sağlayacaktır...” 
Burada yepyeni bir kavram olan ‘aynileşmek’ 
kavramı, mutlak bir şekilde o şeyle titreşmek 
manasında ele alınırsa, Sevgili Quan-Yin 
bizlere, titreşeceğimiz şeyin Lotüs’ün hoş 
kokusu olduğunu söylüyor… 
Lotüs, QuanYin’in İnsan’ın orijinal ışığının, 
şeklinin formu olarak gösterdiği bir çiçek olarak 
alınabilir… Lotüs, Dünya çamurundan açan 
aydınlanmadır… Sevgili Quan-Yin; Zarafet’in 
İnsan’ın orijinal bir niteliği olduğunu tüm 
bilgilerinde vurgular… Kabalık, sertlik ve 
duyarsızlık bizim sonradan kendi yarattığımız 
‘varoluş kalıplarıdır…’ Orijinal varlığımıza ait 
ışıklar değildir…  

Lotüsün yaydığı kokuyla, diğer bir ifadeyle en 
hassas ve ince titreşimleri ile uyumlanabilirsek, 
zarafet ve özgüven bizde somutlaşabilir… Bunu 
fark etmeye başladığımız anda ise, eski var 
olma kalıplarımız eriyecektir… 
Ancak o takdirde, sonsuzluğa uzanma algısını 
yaşayabiliyoruz… 

“Bu sonsuza uzanış, tekrar bedenlerinize 
geriye döndüğünüzde somutlaşmış olan 

zarafet ve özgüven, algılarınızdaki değişimi 
netleştirecektir...” 

“Size sunulanla titreşmediğiniz takdirde, 
devreye giren düşünce sarmallarınız 
yaratmaya başladıkça, siz de olmaya 

başlayacaksınız...” 
“Olduğunuz her şey; suç olarak, suçluluk 
olarak, tehdit olarak, korku olarak, endişe 

olarak tezahür edecek ya da kurtarma, 
kurtuluş olarak sahte titreşimlerle 

varlıklarınızda sahte kalıpları yaratacaktır...” 
Sır, bize sunulanla titreşebilmektedir… Aslında 
bize sunulan Lotüs’tür; onun yaydığı 
titreşimdir… Diğer bir deyişle Dünya hayatının 
bu zorluğu içerisinde Özgüven ve Zarafet’le pırıl 
pırıl parlayarak yükselebilmektir… Bizlere 
Yaratıcı tarafından sunulan bu özelliklerle 
uyumlanmadığımız takdirde, kendi yaratımımız 
olan ‘düşüncelerimizle’ titreşmeye başlıyoruz… 
Düşüncenin bizleri götüreceği yerler ise; suç 
olarak, suçluluk olarak, tehdit olarak, korku 
olarak, endişe olarak tezahür edecek ya da 
kurtarma, kurtuluş olarak sahte titreşimlerle 
varlıklarımızda sahte kalıpları yaratacaktır... 
Bize sunulan Orijinal Lotüs, İnsan’ın öz 
titreşimleridir… Özgüven ve Zarafet, 
bilmediğimiz, bizler için şu anda içi boşalmış 
kavramlardır. Hakiki Özgüven ve Zarafet, 
Lotüs’le aynileşen olarak, dünya çamurunun, 
yani dünyadaki ‘tüm zorlukların’ üzerine çıkmış 
bir Özgüven ve Zarafet’tir… Hatta, dünyanın tüm 
zorluklarının üzerine, bu Özgüven ve Zarafet’le 
çıkabilmektir.  
Burada Özgüven ve Zarafet’in birlikteliği, 
özgüvenin bildiğimiz gibi diğerlerine karşı 
durabilmek veya kendi duvarlarımızın arkasına 
en mükemmel şekilde saklanmak olmadığını 
gösteriyor.Özgüven, ancak Zarafet’le birlikte 
açılım yaptığında, gerçek bir Özgüven’dir… 

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 

8 

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999 
 Orada suçluluk yoktur, suç yoktur, tehdit yoktur, 

endişe yoktur… 
Kurtulan, kurtaran veya kurtarmaya muhtaç olan 
yoktur… 
Tüm var oluş, Kurtuluş’un kendisidir… Lotüs’ün 
kokusu ile titreşendir… 

 
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… 
 
 
 
 

MUCİZE TAŞ ARAGONİT 

 
Bu ay farklı şehirlerden 41 arkadaşımız daha 
Aragonit seminerine katılarak kendileri için 
özel seçilmiş taşlara uyumlandılar. Aragonit 
taşının şifası her seviyede onlarla birlikte 
olsun… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mucizelere Açılan Kapı: 
Aragonit 

Mucize Taş Aragonit’i, 2007 yılından beri 
kullanıyorum. Fakat şaşırtıcı bir şekilde her an 
yepyeni özellikleriyle tanışıyor ve Yaradılışa 
hayran kalıyorum… 
Mineral krallığı, İnsan, Bitki, Hayvan ögelerinin 
tamamlayıcısı olarak Dünya hayatımızın sistemi 
içerisinde yer alır. Aragonit’i ve daha nice 
minerali, yeryüzündeki varoluşumuzda bize 
destek olan güçler olarak görmeliyiz… 
Bu sabah, Mucize Taş Aragonit’le belki de 7 
yıldır olmadığı gibi bir iletişime girebildim… 
Gecem, sıkıntılı geçmişti. Aklımı yoğun olarak 
kurcalayan ve belirli bir yönde karar almamı 
gerektiren bir durum algılıyordum. Üzgündüm, 
bunun sonucu olarak da bazı kararlar alma 
aşamasında olduğumu hissediyordum. Sabah ilk 
işim boynumdaki Aragonit’e sarılmak oldu.  
Burada, yıllardır Aragonit ile yoğun çalışmalar 
yapan birisi olarak, bir konudaki fikrimi ifade 
etmek isterim… Zaman zaman doğrudan 
Yaradan’a veya Üst Benliğimize 
başvurabileceğimizi, bunun için bir mineral gibi 
bir aracıya ihtiyacımız olmadığını savunanlar 
olabiliyor. Bu doğru olmakla birlikte, Aragonit gibi 
bizi Yaradan’a ‘yaklaştıran’ nimetler, o an için 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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 içinde bulunduğumuz duruma çok daha spesifik, 

çok daha detaylı ve bizim beşeri bilincimizle 
algılayabileceğimiz seviyede bir ışık tutabiliyor. 
Bu durumda Aragonit’i Yaratıcımızın bize 
uzanan eli olarak görebiliriz. Daha net bir şekilde 
gitmemiz gerektiği yönü, bize bizim 
algılayabileceğimiz gibi işaret eden bir eli… 
Bugün bu sabah bana olan da buydu. 
Boynumdaki Aragoniti çıkartıp da cevap duyma 
niyetiyle, kendime şifa yapmaya başladığımda 
Aragonit doğrudan 1. ve 2. Çakra arasındaki bir 
bölgeye giderek orada çalışmaya başladı. Bu da 
bana, 1.ve 2. Çakranın fonksiyonlarını 
düşündüğümüzde sorunumla ilgili büyük ipuçları 
veriyordu. Sonrasında yaklaşık 1 saat boyunca 
Aratgonit taşım o bölgeye şifa yapmaya devam 
etti. Bu esnada zihnime çeşitli ilhamlar gelmeye 
başlamıştı. Şifa biterken, vücudumun o 
bölgesinden büyük bir ağırlık kalkmış gibiydi. 
Sanki orada taşıdığım büyük bir yük gitmişti… 
Yüzümde ise kocaman bir gülümseme vardı. 
Adeta içimdeki çocuğun etrafındaki tüm kabuklar 
silinmişti ve içimdeki çocuk orijinal haliyle 
parlıyordu. Büyük bir neşe çıkmıştı içimden. 
İçinde bulunduğum koşul, her ne şekilde 
sonuçlanırsa sonuçlansın, o neşe 
bozulmayacaktı. Karşımdaki kişiye karşı büyük 
bir anlayış doğmuştu. Artık sonucun önemi 
yoktu. Kararların bile önemi yoktu. Fakat 
duygusal da değildim. Gerçekleri görüyordum… 
pembe bir dünyada değildim. ‘Hem çok seven, 
hem de dürüst…’ dedim kendi kendime. 
‘O zaman ne yapman gerektiğini bileceksin.’ 
Aragonitin sezgisel olarak bana bu cümleyi 
ilham ettiğini duydum… O içimdeki çocuk, hem 
çok seviyordu, hem de her şeyi söyleyebilecek 
ve her karara korkusuzca varabilecek kadar 
dürüsttü. O olduğu sürece olaylara bakan, ne 
yapılması gerektiğini hep çok iyi bilecektim ve 
içim de çok rahat olacaktı… 
Yaklaşık 1.5 saat içerisinde Aragonit, adeta 
gerçekliğimi değiştirmişti… Hemen harekete 
geçtim ve artık çok daha büyük bir anlayış 
beslediğim karşımdaki kişiyle temasa geçtim. 
Benden yayılan öyle bir netlik ve sevgiydi ki, 
onun tavrı ne olursa olsun değişmezdi. Sonuç 
adeta beklediğimden bile daha şaşırtıcı oldu… 
Aramızdaki duvarlar yıkılmıştı. Muhteşem bir 
gün geçirdim… 

Seni çok seviyorum ve sana çok saygı 
duyuyorum Sevgili Aragonit… 

Özge Esirgen, Çevirmen/Editör/Yazar 

 

REİKİ 

 

Reiki Enerjisi ve Şifa Tekniği, tüm şifa 
tekniklerinin temelidir… 

Seviyelerinde yükselen kişiyi, 
aydınlanma yolculuğuna taşır… 

Vakıf Merkezimizde ve Reiki Huzur Vadisinde 
Reiki I, II ve III.seviye, ayrıca Reiki Öğretmenlik 
Eğitimleri verilmektedir. Ayrıca Derin Reiki 
Kursları gerçekleştirilmektedir. Tarihler için 
websitemize başvurabilir, telefonla iletişime 
geçebilirsiniz… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@mbavakfi.org.tr
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MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999 
 Magnified Healing 

Quan-Yin 

 
Merkez Bilgi Alanı Vakfı, Magnified Healing 
Tekniğinin Türkiye temsilcisidir. Bu ay 4 kişi bu 
tekniğe Sn Sevgi Ersoy tarafından uyumlanarak 
Magnified Healing Kwan Yin Ailesine katılmış 
oldular.  

Magnified Healing ‘bin misli yükseltişmiş şifa’ 
enerjisi anlamına gelir. 5. Boyut enerjisidir. 
Kişinin bilincini değiştirip dönüştürmeye ve onu 
Yeni Çağa hazırlamaya odaklıdır. 

Detaylı bilgi için vakfımızla iletişime 
geçebilirsiniz.  

 

 

 

 

 

MELEKLERLE TANIŞMA 

 
Bu ay, 15 katılımcıyla birlikte ‘Meleklerle 
Tanışma’ çalışması gerçekleştirdik. Sn. Sevgi 
Ersoy’un verdiği eğitimde, Meleklerimizle çok 
daha yakından nasıl temas kurabileceğimizi, 
bizlere her an yardım etmek için bekleyen, 
doğumumuzdan itibaren bizlerle olan 
Meleklerimizden nasıl destek alabileceğimizi 
öğrendik… 

Detaylı bilgi için Vakfımızla temasa 
geçebilirsiniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@mbavakfi.org.tr

