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

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

*** 
Sevgiyi, gerçekten istediğinde 

görebilirsin... 
Başına gelenlerin senin kontrolünde 

olmadığını zannetme... Her şeyin senin 
kontrolünde olduğunu bil... 

Sen, sadece sevgiyi tezahür ettirmekte 
cehtsizsin... Dürüstlük, sevgiye 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; İrfan olmanın, Bilgi’de bir 
olmak olduğunun; O projektör 
tutulduğunda, bütün ücralar tarandığında, 
irfanların teker teker parlayacak 
olduklarının bilincine varmaktır… 
(MYP/C:255) 

*** 
 Kıyam etmek; Bilgi’de bir olmanın, 

deryanın dalgalarına yapışıp onunla 
çağlamak, savrulmadan inmek ve çıkmak 
olduğunun; kaymak fakat düşmemek 
olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:255) 

*** 
 Kıyam etmek; Dünya’nın fetreti’nin şimdi 

olduğunun; Adam’ın, fetretin içinden ağır 
bir yürüyüşle yeryüzünü adım adım 
arşınlıyor olduğunun; sakince yürüsün 
dersek, bir kere ilk adımların ürkütücü 
atılmış, son adımların çığırından çıkmış 
zaten istesek de değiştiremez olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:255) 

*** 

 Kıyam etmek; Dünya’nın uzayda zıplayıp 
tekrar uzaya oturmasının, Derya’nın 
bulanıp tekrar adamı bağrına basmasının 
uzun ve zor bir yolculuk olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:255) 

*** 
 Kıyam etmek; Tedris’in, zamanını 

tamamlamamış olduğunun; Tedris’in, 
dakikası dakikasına kendisini tamam 
edecek olduğunun; arızalar olabilir; bu, 
yolculuk durdu demek değildir olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:255) 

*** 
 
 
 
 
 
 
 

 
---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (55)--------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Aşağıdaki bu şiddet, aslında gökyüzüne 

hizmet ediyor... Çünkü aynı denge gökyüzünde 
de muteber... Gökyüzü, ruhsal âlem, ruhsal idari 
mekanizma, Tanrı... Yaradan’ın böyle bir 
doyuma ihtiyacı var... Nasıl olur, o mükemmel, 
mutlak iyilik, mutlak güzellik, mutlak tamlık 
diyeceksiniz… Yaradan’ı karşınıza bir obje gibi 
aldığınızda, bu söylediğim o Yaradan’ınıza halel 
getiriyormuş gibi gelebilir, biliyorum… Ama öyle 
anlamayalım... Yaradan, varoluşun tümünü 
kapsayan, tek olan, sonsuz olan bir olgu... Var 
olmuş olan her zerreyi içinde barındıran sonsuz 
bir bütün... O bütünün içinde yang enerji de var, 
yin enerji de var… İyi de var, kötü de var… Eğer 
kötüyü kabul ederseniz, o zaman Yaradan kötü 
müdür?.. Çünkü kötü de onun bünyesinde ama 
yüksek bir pencereden baktığınızda ne iyi, ne de 
kötü var... Sadece olması gereken var... 
Bombayı patlatacak olan da olmalı, o bombadan 
zarar görecek olan da olmalı, ondan ders alacak 
olan da olmalı... Bütün bunların, iyisi ve kötüsü 

yok... Patlatanla patlatılan en yukarıdan 
baktığınızda aynı merkeze hizmet ediyor... 
Hepsi belirli bir kozmik gidişin gereğini meydana 
getiriyorlar... Dengeyi sağlıyorlar... 

“Bir şey kendisini geri çekerken, 
maksimum atağını yapmak ister...” 

“Bu durum kaçınılmazdır...” 
Hastaları örnek vermiştim, ölmeden önce 

bir iyileşme dönemi yaşarlar... Yaşarlar ve 
giderler...  Burada şunu ifade ediyor... Şiddetin 
bu dönemde aşırı bir şeklide aktive olması, geri 
çekilmesinin işaretidir... Ama tabi ki, bu arada da 
onunla muhatap olanlarda ciddi imtihan 
vesileleri, ciddi sabır, şuur kontrol eforları 
imtihanları oluşturuyor... 

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

ılımlı, daha sevecen bir enerjinin hükmü 
altına gireceğinizin habercisi...” 
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 Yin enerjiden söz ediyor... Ilımlı, elastiki, 

uyum içerisinde, sevecen, hüküm vermeyen, her 
şeyi kucaklayabilme becerisi gösterebilen 
enerji... 
“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...” 
Demek ki; Dünya böyle bir mukaddere 

doğru gidiyor... Barış mukadderi... Yin enerjinin, 
barışçıl enerjinin hüküm süreceği bir sürece 
gidiyor Dünya... Barış hareketleri ise, giderek 
büyüyecek... Demek ki, böyle bir karma 
oluşturmuşuz... Oluşturduğumuz sebepler, barış 
hareketlerinin büyümesini, henüz yukarıda 
gösteriyor, biz şimdilik görmüyoruz... 

Sebepler sonuca doğru giderken, 
hazırlık, gelişim ve sonuç yaşıyorduk… 
Oluşturduğumuz sebepler, fiziki hareketler, 
duygu hareketleri, zihinsel faaliyetler, yukarıya 
işareti vermiş… Barış hareketleri giderek 
büyüyecek işareti almış yukarısı, onu indiriyor 
aşağıya... Diyor ki, sizin şu an fark etmediğiniz, 
Dünya genelindeki insanlığın oluşturduğu 
sebepler var… Zihin faaliyetleri, duygu 
faaliyetleri, fiziki hareketleriniz, bunlar yukarıya 
geldi ve kaçınılmaz sonuca gittiğimizi ifade 
ediyor… O da, barış hareketleri giderek 
büyüyecek diye ifade buluyor.... 

“O zaman, Dünya üzerinde hüküm sürecek 
realitenin kendini iyiden iyiye haber vermesi 

şeklinde...” 
Yukarısı, bu imajı, bu enformasyonu 

almış bizden... Auradan almış, niyetlerden 
almış… Allah kalbe nazar eder... Allah’ın kalbe 
nazarı bu şeklide ifade ediliyor... Sizin 
kalbinizden gelen tesirlerden anladık ki, Dünya 
üzerinde hüküm sürecek realite kendini iyiden 
iyiye belli ediyor... 

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

de…” 
Bu da, beşeriyetin hala yukarıya yeteri 

kadar bir kararlılık işareti veremediğini 
gösteriyor... 

Allah, her şeyi bilir, olmuş, olmakta olan 
ve olacak olan her şeyi bilir... Bilir ama nasıl... 
Beşerin kalbinden çıkanlarla ancak bilmesi, 
Allah’ın yüceliğine halel getirmez... O, o kadar 
yücedir ki; kendi koyduğu yasalarla, seçme 
özgürlüğü yasaları ile öylesine bir özgürlük, 
öylesine yüce bir adalet koymuştur ki, o sizin 
kalbinizden çıkacak olan nihai işareti bile 
önceden bilmezlikten gelir, onu sizin iradenize 
teslim etmiştir... Bu, Yaradan’ın yüceliğini 
gösterir, zafiyetini, acizliğini göstermez… O 
iradenize teslim ettiği bir değere müdahale 
etmez, bekler ki, o irade altında ne 
enformasyonlar vereceğiz... 

Kargaşa, terör, savaş, şiddet, çok süratli 
olup bitebilir de, yayılıp çok uzun sürebilir de... 
Yarabbi senin elinde değil mi bu..? Bitir şunu... 
Yok, o çok zaaf içerisinde, çok zayıf, çok 
yalvaran, el açan, yakaran realitelerin dua 
şeklidir... Ama bu bilgi ile meseleye baktığınızda 
hiç de öyle bir şey yok... Onun içindir ki, o dualar 
hiç kabul olmaz... Yalvarmak da devam 
edilmemeli... Hiç müdahil olunamaz 
mekanizmalara... Mekanizmalara yani 
Yaradan’ın ilahi muradı yönündeki işleyişine 
müdahil olabilmek için, bu şuura erişmeli… 
Tebligat bilinci dediğimiz bilince erişmek lazım… 
Mekanizmanın nasıl işlediğini bilemediğimiz 
sürece, o mekanizmaya müdahil olamayız, 
müdahale edemeyiz... 

Rabbin yasaları ile bize verilen özgürlük 
sınırı çok geniştir... Diyor ki, bilinçlenin, bilgiyi 
idrak edin, bir olun bütün bu mekanizmalara 
müdahil olun... Yani alın yazınızı oluşturun, 
yaşamınıza müdahale edin... Kaderinizi siz 
oluşturun... Mukadderim ne ise o olur 
dediğinizde, el açan dilencilerden bir farkımız 
olmaz... Cebim para dolu fakat onun farkında 
değilim, dileniyorum... Ama Rabbin bereketi 
cebinde var, haberin yok... Mekanizmalar yani 
Yaradan’ın, yaratılışın işleyiş mekanizmalarına 
müdahale olma hakkımız var… Ve dolayısıyla 
bu hakkı elde etmenin yolu, bilinçlenmekten, 
idraklenmekten, şuurlanmaktan geçiyor... Bu 
bilgiler üzerinde tefekkür ettiğinizde 
bakacaksınız ki, birçok şeye müdahale 
edebiliyorsunuz... Demek ki, yukarının bilmediği 
bir şey var, bu terör, şiddet, bitebilir de, yayılım 
çok uzun sürebilir de... 
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 “İnsanlık, yeni realiteye çok az kişi ile de 

girebilir, yeryüzünde yeterli insan kalabilir 
de...” (Devam edecek…) 

 

 

-------------------------------------- TEBLİGAT BİLİNCİ (02) ------------------------------------ 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Sonsuzluk içindeki hareketi hissetmek ne 
demek?.. Zor çünkü beşeri bir şuura tabiiyiz… 
Korteks denilen çok sınırlı bir beyne, mantale 
sahibiz… Ve bu korteks, ancak Dünya’ya 
sabitlenmemiz için özellikle o koşullara 
sokulmuş bir beyin yapısı… Onun için 
sonsuzluğun dahi başlangıcı ve sonu olmalı… 
Bilim, – sonsuzdan + sonsuza kadar der… Siz, 
sıradan bir korteksten yani üst beyinden başka 
bir imkânı olmayan insana sonsuzluk 
dediğinizde, mutlaka nereden nereye kadar 
sorusunu üretir… Öğrendiğinde huzur bulur 
çünkü onun güven duygusu öyle tatmin olur… 
Yoksa kendini boşlukta hisseder… Biz boşlukta 
olma programımızla Dünya’ya gelmedik, 
mutlaka, güven, duygu tatmin olmalı… 
Sonsuzluk ve giriftlik bizler için yabancılaştırılmış 
birer kavramdır… 

Sonsuzluk içindeki hareketimi 
hissedebiliyorum diyor… Yani Dünya ötesi, 
eskatoloji dediğimiz Dünya ile yaradan âlem 
arasındaki ara devrenin bilgisidir, geçiş 
bölgesidir, bizim sonsuz gidiş gelişlerimiz 
eskatoloji biliminin dâhilindedir… Yani biz 
Dünya’ya ceninle ana rahminden gelir, vefat 
eder, eskatolojinin ilgilendiği bu ara bölgeye 
gideriz tekrar gelmek üzere… Bizim öte 
âlemimiz fiziğe çok yakındır… 

Dünya ve ruhani âlem yani Bâtıni ve 
zahiri âlem dediğimiz âlemler arasında, beş 
duyu ile algılanan saha ile beş duyu ile 
algılanamayan saha arasında bizler gider 
geliriz… Bizim bütün Dünya tekâmülü okuluna 
evvel dediğimiz, bizlere sonsuzluk kadar geride 
kalan başlangıç noktası ile ebed diyeceğimiz 
sonsuzluk mertebesindeki bitiş noktası giriştir, 
sonra gidiş- geliştir… 

Yaradan’a asla kavuşamayacaksınız… 
Dönüşünüz banadır der, kavuşacağınız banadır 
demez… Gidersiniz, gidersiniz, varacağınız 
kendinizden başka bir yer değildir… Onun için 
kendine dön, kendini bil, Tanrı’nı bil denmiştir… 
Bütün ezoterik öğretilerin, felsefelerin içerisinde 
kendini bil, tanı vardır… Çünkü kendini bilen 

Rabbini bilir… Bütün dinler bizim kendimizi 
bilebilmemiz, farkındalığı elde edebilmemiz için 
bize sunulmuş çok kıymetli bilgiler içerir… 

Beni Dünya’ya yolluyor da, sonra da 
kendini bil diyor diyebilirsiniz… Çünkü kendini 
bilmenin tek yolu, madde ile bu kaba seviyede 
deneyim yapmaktan geçer… Biz Dünya’da 
yeteri kadar madde ile haşır-neşir olmuyorsak ki, 
olunuz, içinizdeki sesin ihtiyaç olarak hissettiği 
her türlü deneyimine giriniz ama içinizin sesinin 
işaret ettiği, nefsin sesi ile karıştırmayınız… 
Çünkü o alemlerin Rabbindendir diyorsa ki, nefs 
tatbikatı yap, yapınız ama nereye kadar o 
tatbikat sonucu zaafınızı tanıdığınız noktaya 
kadardır... 

Nefs tatbikatı şart koşulmuştur… Çünkü 
Dünya tatbikat okulunun prosesinde vardır… 
İslam’da der ki; nefsinize zulmetmeyiniz ama 
bunu nereye kadar yapacağımız çok önemli bir 
sırattır... Zaafımı tanıdığım andan itibaren bana 
zulümdür… Kendi kendimizin cehennemini 
oluştururuz yani günah vasfına bürünür 
yaptığımız tatbikat… Ama zaafımızı tanımak için 
nefsin tatbikatına ihtiyaç vardır yoksa 
tanıyamayız… 

Zaaflarımız demek, bizim yeryüzündeki 
cazibe odaklarına karşı dirençsizliğimiz, 
zayıflığımızdır… Yeryüzündeki okulda ne kadar 
cazibe odağı varsa, bunlara karşı varlığımızdaki 
zayıflıkların hepsi bizim baş etmemiz gereken 
noktalardır… Hatta bir tebliğde diyor ki; Sakın 
oraları yamamayınız çünkü yamadığınız zayıf 
noktalarınız bir gün mutlaka patlayarak karşınıza 
devasa olarak çıkacaktır diyor… Oraları 
yamamayın, örünüz diyor… Öyle bir örünüz ki, 
diyor, ondan sonraki zaman ve mekân 
kesitlerinde karşınıza zaaf olarak çıkmasın… 
Onun için bizim ödül ve ceza koşullandırmaları 
altında mistik korkularımız sebebiyle zaaflarımızı 
denemekten kaçındığımız durumlar, bizim için 
tedrisin eksik kalacak pasajlarıdır… Yani 
varlığınızın derin içinden, denemek ihtiyacında 
olduğunuza dair bir his geliyorsa, mutlaka onu 
hallediniz… Mesela madde, şan, şöhret, 
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 cinsellik, haysiyet vb. hepsi olabilir… Etik açıdan 

mahsurludur, günahtır gibi basınçlar, bunları 
denemekten alıkoyan bir takım tahakkümler 
varsa üzerinizde, baskın etkiler varsa ve siz o 
korkuya bağlı olarak onları denemekten sürekli 
imtina ediyorsanız, tekâmülünüzde çok ciddi 
aksaklıklar olacaktır… Yani realitenizin sizden 
talep ettiği icapları mutlaka yerine getirmek 
zorundasınız... 

Her realite bir sonrakinin hazırlayıcısı 
vasfındadır… Eğer biz o içinde bulunduğumuz 
realitenin icaplarını yerine getiremezsek bir üst 
realiteye çıkamayız… Nefs tatbikatlarından 
sakınmayın, yoksa kendimizi tanıyamayız… Siz, 
yüzleşmediğiniz bir varlık yapınızı, teşhis eder, 
fark eder, tahkik eder ve üstesinden gelmeye 
çalışırsanız ondan kurtulabilirsiniz… Kendisine 
büyüklerinden verilmiş koşullandırmalarla ‘Ben 
kimsenin malına mülküne bakmam’ diyor, 
denedin mi ? Hayır, iddia ederim ki bakarsın, 
fark etmediğin bir şeyin üzerinizdeki etkisini 
kaldıramazsınız diyor… 

Göstermelik erdemlilik kadar tehlikeli bir 
şey yoktur… Çevremizi, kendimizi kandırabiliriz 
ama yukarısı şah damarımız kadar yakın… Miş 
gibi görünemeyiz… 

Bir tebliğ de diyor ki; Sizler birer şuurlu 
varlık olarak duvarları olan göz göz evler 
gibisiniz ama her evin içindeki ışığı yandaki ev 
göremez, bilemez ama evlerin çatıları yok… 
Yani tepeden görülüyoruz… Işığımızı yakma etik 
kurallardan Rabbin bilgisi ile yaşama 

kapasitesine kadar ışığımızı görüyor, niyetimizi 
biliyor, yalanlarımızı biliyor… 

Samimiyet çok önemli… Samimiyet 
demek; Bağlanmamış ağız, tıkanmamış kulaklar, 
körelmemiş göz demektir… Bu üç unsurun olup 
olmadığına bakın ve deyin ki, ben samimi bir 
varlığım… 

Diyor ki, aslında orjinali sunarken 
nefsimin ne kadar sun dediğini tespit 
edemiyorum diyor… İşimiz çok zor, kıldan ince 
kılıçtan keskin… 

Orijinal cümle size nasip olmuş, size 
kadar ulaşmış, kaynağı belli siz onu almışsınız, 
sindirmişsiniz diyelim, yalnız karşınızdaki 
realitenin o sözü kaldırıp kaldırmayacağına emin 
olmanın sorumluluğu var… Diyor ki, sizin bu bilgi 
akarı vazifenin merkezinde olanlar olarak üç 
tane tehlikeniz var… Bunlar; enaniyet, sebebiyet 
ve hüccet… Bunlar, üç tane kuyu… 

Enaniyet demek, bireysel olarak kendini 
diğer varlıklardan üstün görmek… Vazife 
kisvesine bürünmüş ve bir bilgi akarının altında, 
en yakınında bulunanlar olarak söz ediyor… 
Kendini, yüksek, yüce, diğerlerinden farklı, üstün 
görmeye başladın mı, enaniyet başlıyor yani bir 
tür mistik ego, kuyu… Bakıyoruz çevrede 
meselenin biraz derinine inen diğer insanlardan 
farklı cümleler eden arkadaşlarda bu 
hissediliyor… Ben planın görevlisiyim demek, 
çok yanlış… Vicdan yok demektir… 
(Devam edecek) 
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 --------------------------------- SEVGİLİ QUAN-YİN DİYOR Kİ; --------------------------------

 
ACIYI TANIMAK… 

19. Mayıs. 2014 - QY / Celse: 322 

Acıyı tanıyabilmek için; ızdırapla, canımızın 
yanması arasındaki farkı görmemiz gerektiğini 
söylüyor... 

“Canınızın yanması; bizzat etkinin bedeniniz 
üzerindeki tesirine bağlı olarak ortaya çıkan bir 
emanasyondur...” diyor... 
Ve bunun, tamamen varlığın deneyimleri 
sayesinde öğrenilmiş olduğunu ve öğrenilen bu 
bilginin, otomatik bir şekilde varlıkta tezahür 
ettiğini söylüyor... 

“Izdırap ise; tesir ile varlık arasındaki etkileşim 
sırasında ortaya çıkan bir merhaledir...” 
“Tesirin varlığa yolladığı şiddetle alâkalı bir 
konudur…” diyor... 
“Canın yanması; etkinin varlıkta yarattığı 
sonuçlar...” 
“Tıpkı kişinin elini ateşin içine sokması gibi...” 
“Izdırap ise; elini henüz sokmadığı ateşin, 
kendisini yakacak olduğunu hissetmesi gibi, 
varlığı saran ve etkileyen hususlardır…” diyor... 
“Birinci husus; varlığın elini ateşin içerisine 
sokması hususunun varlık üzerindeki şiddetli 
tesiri, varlığın sinir sistemiyle alâkalı bir 
konudur...” 
“Sinir sisteminin çok etkilenmesi, daha az 
etkilenmesi ya da çok az etkilenmesi olabilir...” 
“Varlık, bu kademelerde durumu hissedebilir...” 

“Oysaki ızdırap, sinir sistemiyle alakalı bir 
husus değildir...” 
“Izdırabın, aldığı etki ve etki neticesindeki varlık 
üzerindeki açılımı konusunda tefekküre muhtaç 
durumlar vardır...” 
“Bu sebeptendir ki; varlık, ızdırap üzerinde çok 
durmalıdır...” 

 

“Bu mekanizmanın işleyişi hakkında bilgi sahibi 
olarak, mekanizmanın kontrolünü ele geçirici 
ceht içinde olmalıdır...” 
“Zira yeryüzündeki mutluluk olarak 
adlandırılan husus, buna bağlıdır...” 
“Bunu hissettiğiniz anda, yolculuğunuzun 
hızlanmaya başladığını da görebileceksiniz...” 

Ey Âlemlerin İçinden; Âlemlerin Üzerine; 
Rahmetlerle Yağan Rabbim!.. 

Sana hamdolsun... 

 
Rabbimizin, Öz Bilgisi, Şefkati ve Merhameti 

olan Quan-Yin hep bizimle olsun… 
Yalnızca, Zarafetle, Sadakatle, 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 sekiz arkadaşımız daha Aragonit 
seminerine katılarak kendileri için özel seçilmiş 
taşlara uyumlandılar… Aragonit taşının şifası 
her seviyede onlarla birlikte olsun… 

*** 

ÇANDIR SEVGİ PARKI AÇILARAK 
ASIL SAHİPLERİ OLAN KÖY 
HALKINA TESLİM EDİLDİ… 

 

 
 
 

Merkez Bilgi Alanı Vakfı olarak, yaklaşık 
on yıldır bizi bağrına basmış olan Çandır köyü 
halkına bir hediye vermenin zamanının geldiğini 
düşündük… Bu hediye, köy halkının hakiki bir 
ihtiyacının karşılayıcı olmalıydı… 

Köylümüzün bizi davet ettiği nişan ve 
düğün törenlerinde görüyorduk ki; çıplak kuru 
toprak üzerinde kurulan plastik masa ve 
sandalyelerde oturulup, yeniyor, içiliyordu… Ve 
büyük bir kamyonun arka kasası sahne olarak 
kullanılıyor, köyün müzisyen sanatçısı orada 
çalıyor, söylüyordu… 

Davetliler ise, o kuru toprak üzerinde 
müziğin ritmine ayak uydurmaya çalışırken, 
ortalık toza dumana bulanıyordu… Ancak 
yaşadıkları mutlu anlar, onlara bu olumsuz 
koşulları hissettirmiyordu… 

Bütün bu gözlemlerimiz sonucunda, 
köyümüze bir park yapma fikri doğdu… Adını 
da, “Çandır Sevgi Parkı” koyalım dedik… 

Ekim. 2013 tarihinde Orman Bölge 
Müdürlüğünün bu iş için tahsis ettiği 2,5 dönüm 
bir arazi üzerinde derhal faaliyete başladık… 
Hızlı bir çalışma ile parkı, açılış tarihi olan  
11. Mayıs. 2014 tarihine yetiştirdik… 

Vakıf başkanımız Sn. Nurettin Ersoy’un 
açılış konuşmasında vurguladığı ana tema, 
“Gönül almanın, sevindirmenin kozmik önemi” 
idi… 

“Halkın rızasını almak, Hakkın rızasını 
almak demektir…” Onun için “Halka Hizmet, 
Hakka Hizmettir…” denmektedir… 

Bizim bu Dünya’ya Gönüller almaya 
geldiğimizi ve en değerli ibadetin Gönül almak, 
Gönülleri Hoş etmek olduğunu aklımızdan 
çıkartmamalıyız… 

Parkımızı ve açılış törenimizi sizlere 
fotoğraflarla anlatmak galiba daha iyi olacaktır… 
İşte parkımız ve açılış törenimiz… 

 
 
 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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Sevgili Ali Gücenmez Kardeşimiz; 
Senin hayrına yapılmış olan bu çeşmeden 
akan her damla, bir gönlü hoş edecek… 

Çıkan ses ise; “yolun açık ve Işıklı olsun” 
diyecek… 

Biliyoruz ki; 
O yürüdüğün yol, Işık’lı olandır… 

Biliyoruz ki; 
Çıktığın o yol, sonsuz ama 

Seni Senle buluşturacak olandır… 
*** 
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