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

Bu sayımızda da yine sevgili eşim Sevgi 
Ersoy’un bir yazısı ile bilgi paylaşımımıza devam 
ediyorum… 

*** 

Sevgi ERSOY 

KULAĞIMIZDAKİ KÜÇÜK FISILTI… 

Zaman zaman kulağımıza küçücük 
fısıltıların geldiğini duyarız… “Bu işte bir terslik 
var, böyle olmamalı…” diye… 

Yozlaşma, başıbozukluk insana 
yakışmayan her şey… Sanki bütün fitneyi, 
fesadı bir arada toplayan zamanı yaşıyoruz… 
Hatta bazılarımızın kulağına bu küçük fısıltı “Kaç 
buralardan, bu bataklıkta işin ne…” der.  

Bazılarımız, küçücük cüsselerimizle 
devlerle bile savaşmaya kalkarız… Kimimizin 
ışığı öylesine matlaşır ki, değil çevresini görmek, 
kendisini dahi aydınlatamaz hale gelir… En 
korkuncu da, diğer uğultuların arasından bu 
küçük fısıltıyı ayırıp çıkartamamaktır… İşte o 
zaman, yolsuz, yönsüz ve kaybolmuş hissederiz 
kendimizi… Hâlbuki yol, önümüzde dümdüz 
uzanan, açık ve seçik olandır… Yön en sade ve 
en bilinendir… Kaybolmuşluk ise, imkânsız 
olandır… Çünkü herkes o rahmet altındadır ve 
ona eşit uzaklıktadır… Yeter ki yardım istemeyi 
bilelim… O yardımın varlığını hatırlayalım… 
Şunu da bilmek gerekir ki, yardım isteyebilen, en 
iyi yardım etmeye namzet olabilendir… Bazı 
yollardan geçmeden, o yolların bizleri 
ulaştıracağı seviyelere erişemeyiz… Yapmamız 
gereken, daima küçük fısıltılarla başlayan hatta 
haykırışlara varan içimizdeki sesi duymak ve 
duymak isteyen insanlarla da paylaşmaktır… 

Kendisini yoğun Dünya işlerine kaptırmış 
bir kişi ile önceleri iletişim kuramayabiliriz… Aynı 
şey, topluluklar için de geçerlidir… 

Paylaşmak, sadece sözle veya fiziksel 
herhangi bir eylemle olmaz… EN GÜZEL 
PAYLAŞMA, MANTAL PAYLAŞMADIR… 

Kendimizi bir arıtma aracı gibi 
düşünebiliriz… Yani içinde yaşadığımız, fizik 
plana ait bütün enerjileri bir paratoner gibi 
üzerimize çektikten sonra, kendi filtremizden 
geçirerek onu pozitif enerjiye çevirme yetimizi 
kullanabilirsek eğer, bu muhteşem enerjiyi tekrar 
geriye püskürtebiliriz… 

İnsanla, hayvanla, bitkiyle, dağla, taşla 
bütün kâinatla yapılan bu paylaşım, bizleri daha 
geniş kapasiteli dolumlara ve doyumlara 
ulaştırabilir… Bütün bunlar tamamen, sevgi 
enerjisi frekansına girmemiz ile ortaya çıkan 
neticelerdir… 

SEVGİMİZ OLMAZSA HİÇBİR ŞEY 
YAPAMAYIZ… 

Kendimizi bir arıtma aracı gibi düşünelim 
derken, bu işin sadece sevgi enerjisi ile 
gerçekleşebileceğini unutmamalıyız… Eğer var 
gücümüzle varlığımızda o enerjiyi hissedip bütün 
hücrelerimizden kâinata yayabiliyorsak ya da 
böyle bir niyet içerisinde olabiliyorsak, kendimizi 
epeyce yol kat etmiş sayabiliriz… Şunu 
unutmayalım ki, bütün güçlükler, SEVGİ 
ENERJİSİ KARŞISINDA ERİYİP YOK 
OLACAKTIR… 

 

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; Vazife’nin, şümul 

olduğunun, oradan veya buradan 
baktığında, aynı zaviyenin tespiti 
olduğunun; Vazife’nin, tavırda netlik, sözde 
sadakat, haldeki hali bulmak olduğunun; 
Vazife’nin, kolları uzun, sırtı pek olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:254) 

*** 

 Kıyam etmek; yüksek yamaçlarda 
yürürken ayakları kaymasın diye 
vazifedarın nefesini dahi ayarlar 
olduğunun; yorgunluğun, vazifedarı 
terletmez olduğunun, terlese de, 
yorgunluktan terledim demez olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:254) 

*** 

 Kıyam etmek; Vazife’nin, tertemiz 
ellerimizden inci taneleri gibi dökülen 
olduğunun, dilimizden damlayan parlak 
kelimeler olduğunun, göz bebeklerimizdeki 
tebessüm, kalbimizdeki heyecan 
olduğunun, ateşin koru yüreğimizi 
sardıkça, onun büyür, onun genişler de hiç 
anlamaz olduğumuzun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:254) 

*** 

 Kıyam etmek; Vazife’nin, bedende dirlik 
düzen olduğunun; vazifedarın, hoşluğu, 
huzuru ve sabrı bilen olduğunun, diline 
gelen zehri çiğneyip yutup, kendini ele 
vermeyen olduğunun, aydınlık olduğunun, 
aydınlatmayı seven olduğunun, ebedi 
halvette olduğunun, ebedi halvetin edebini 
bilen olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:254) 

*** 

 Kıyam etmek; Vazife’nin nahoşluk sevmez 
olduğunun; vazifedarım diyenin sırtından 
sıyrılıp gider de, kimseler ne görür, ne bilir 
olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:254) 

*** 

 Kıyam etmek; Vazife’nin şümul 
olduğunun, zaviyeler tutturulurken, 
şümulün zorlanır olduğunun, şümul 
zorlandıkça, zaviyenin hizalanır olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:254) 

*** 

 Kıyam etmek; zannederiz ki, basit bir taş, 
basit bir taşın üstüne binmiş, zaten bunu 
yapan elin de basit olduğunun; bilir miyiz, o 
elin, Hakk’ın eli olduğunun; o taşın, Hak 
olduğunun, Hakk’ın Hakk’a binişi 
olduğunun, Hak’tan Hakk’a geçiş, Hak’tan 
Hakk’a yürüyüş, hepsinin Hakk’ın halk 
edişi olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:254) 

*** 

 Kıyam etmek; Vazife’nin, vuslat 
olduğunun, o pınardan içilmedikçe vuslatın 
olmaz olduğunun; Vuslat’ın, ebedi yolculuk 
olduğunun; Vazifedarın, ağzını tutup, 
gözündeki ışıltıyla konuşan olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:254) 

*** 
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---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (54)--------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Zaten o karma yaratmama noktasına 
gelebilmek, dengenin esasını teşkil ediyor... 
Boşluklar demek; buradayken, kendinin burada 
olduğunu zannederken, bir şiddet etkisi 
karşısında, karşı tarafa aynı şiddet değerleri 
üreterek negatifleşen bir varlık, bu fiiliyatı 
yapamıyor, burada da kalamıyor, ortalarda, 
boşlukta kalan bir duruma geliyor... Yani iki cami 
arasında beynamaz... Bu da istenmeyen bir 
durum… 

“Boşlukların derhal yüksek realite 
varlıkları tarafından pozitif enerji ile 
doldurulmaları icap etmektedir...” 

“Bu konuda serbest şuur sirkülasyon alanları 
sizlerin dolaşım mekanlarınızdır...” 

“Bu konudaki bilgiler iyi kavranmalı ve 
varlıklar ile ve de varlık gurupları ile bu yol 

vasıtası ile gereken irtibatlar, intibaklar, birlik 
ve beraberlikler kurulmalıdır...” 

Bize öyle bir mekanizmanın imkânı işaret 
ediliyor ki, bizim gidip de, terör odakları ile 
negatif kutup varlıkları ile temas etmemiz 
istenmiyor, bu mümkün değil... Gidip onlara iyilik 
ve sevgi aktaramayız... Sizin elinizde öyle bir 
silah var ki, serbest şuur sirkülasyon alanı onlara 
şuur sahası vasıtası ile öyle ekiler 
yollayabilirsiniz ki, onların şuur sahalarındaki 
negatifi mümkün olduğu kadar nötralize etme 
imkanı vardır... 

“Üst titreşimlere hamlederken 
elinizden tuttuklarınızı da oraya doğru 

hamlettiriniz...” 
“Hadisat, son derece geniş açılı ve çok 

pencerelidir...” 
“Mümkün mertebe esneyerek her pencerenin 

hakkını veriniz...” 
“Terör, şiddet ve savaş şu an en tepede...” 

“Barış istekleri ise, artık yumuşak, daha 
ılımlı, daha sevecen bir enerjinin hükmü 

altına gireceğinizin habercisi...” 
“Şu an yaşanan, dengenin oluşabilmesi için 

oluşan kargaşa, tıpkı terazinin dengeye 
gelirken kefelerinin sallanması gibi...” 

İşte dengeye geldiği anda yani yang 
enerji, savaşı ile doyuma ulaştığı anda, yin 
enerji, barış gayretleri ile doyuma ulaşması yani 
barıştan başka bir ihtimali bünyesinde 

taşımadığı zaman tercih yapılabilecek... O 
zaman yeryüzü yin enerjiye kendini teslim 
edecek... Yoksa daha henüz bu tatbikat 
doyumları yapılmadan, hiçbir beşeri zihnin 
formülü ile bizim barışa ulaşmamız mümkün 
değildir... 

Barıştan yana pozitif değerlerle, şiddet 
kullanma fikri yan yana durmaz... İyi niyetlilikle, 
dövme eylemi, hürriyetleri elden alma fikri yan 
yana durmaz... İyi niyetli olan dövemez, döven 
iyi niyetli olamaz... Pozitif uygulama yapan, 
negatif fikir üretemez… Negatif fikir üreten, 
pozitif eylem yapamaz... Onun için diyor ki, 
bedenin yaptığına duygu eşlik etmeli, zihin onu 
desteklemelidir... Bu çelişkilerin ortadan 
kalkması lazımdır... 

Ters çalışan bir mekanizmadan söz etti... 
Bedenin yaptığına duygu eşlik etmeli yani bir 
tesir geliyor bana dokunuyor, bedenim bir 
hareket yapıyor, duygum onu destekliyor, aklım 
sonra onu destekleyecek, ters bir çalışma... 
Demiyor ki; aklın yaptığından duygu oluşmalı, 
oluşan duygu hareketi desteklemeli demiyor… 
Tavsiyesi nasıl ters... Burada şunu söylüyor… 
Aklın duyguyu, duygunun bedeni çalıştırdığı 
doğru bir çalışma şartı yok... Negatif kutup 
varlığı isen, ziyadesiyle o kutbun gereğini yerine 
getirmelisin… Pozitif kutup varlığı isen, o kutbun 
gereğini yerine getirmelisin... Yani eğer sizin 
bedeniniz bir etki altında kalıyorsa, buradan 
çıkacak duygu ne ise, onun, cesaretle, 
sönümlendirmeden, örtmeden, aldatmadan 
tezahür ettirilmesi gerekir diyor... Bu duyguda 
hangi düşünce üretiyorsan, serbest bırak, üret, 
bunun sonucu olarak negatif ürettiysen, üret, bu 
hareket, zihninde, duygunda pozitifse üret... 
Artık sizin muhatap olduğunuz tesirlerin bütün 
bedenlerinizde sirküle olmasına engel olmayın... 

İçinde yaşadığımız bu günlerde, insanlık 
olarak, muhatap olduğumuz ve bundan sonra da 
daha da ciddileşerek muhatap olmaya devam 
edeceğimiz hadiseler dönemini yaşıyoruz... 

İçinde bulunduğumuz günleri aydınlatıcı 
bir tebliğ çalışıyorduk... Şu öldüren, parçalayan, 
bölen, acılar oluşturmak için organize olan ve 
aramıza enkarne olmuş bu varlıkların yaptıkları 
ne mana taşıyor ve bizler niçin bunlarla 
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muhatabız... Mademki bu olaylar bizimle temas 
ediyor, bizden almak istediği ve vermek istediği 
bazı değerler var... Bu olaylar karşısında 
tavrımız ne olmalı, bu, bilgiler sayesinde elde 
edilen bir meseledir... Olayları sönümlendirmek, 
engellemek, aynı şiddette karşılıklarla mani 
olmaya çalışmak mı çözümdür... Olaylar 
karşısında duyarsız kalıp teröre prim vermeme 
beşeri zannı içerisinde normal hayatımızı idame 
ettirmek mi doğrudur yoksa o olaylar karşısında 
aşırı tepkisek davranıp feryatlar içerisine girmek 
mi, kabuğuna çekilip kapıları kilitleyip oturmak 
mı gibi bir sürü çeşitleme içerisinde çözüm var... 
Bunların hangisi doğrudur?.. Tavsiyeleri bu işin 
yetkin ağızlarından dinliyoruz... Kimisi hayata 
devam edin, ondan etkilenmenizi isteyen terörle 
etkilenmeyin diyor… Bu, nefes aldırıcı bir çözüm 
olarak sunuluyor fakat öteki taraftan bu işin 
bilimini yapmış, derinliğine ve gerçek bilgisine 
sahip kişiler hayır diyor bu konuda etkilenmek 
lazım... Bütün varlığımızda olayın etkisini 
yabana atmadan, sönümlendirmeden, örtmeden 
yaşamak lazım... Bir psikiyatr uzmanı dedi ki; 
Ben olay mahallinde gözlem yaparken, birçok 
esnafın dükkânını açarak hiçbir şey olmamış gibi 
davranması beni şaşırttı… O olay karşısında hiç 
tavsiye edilmeyen bir durumdur dedi... Olayın 
etkisi altında feryatlarla ağıtlar mı yakalım, bu 
noktada bizden istenen dengenin sağlanması... 
Ne aşırı bir kahroluşa gitmek ne de hiçbir şey 
yokmuş gibi davranmak, ikisi de uç nokta, denge 
bozucu... Bizlerin dengeyi sağlayıcı formülü 
bulması lazım... 

“Bu, yin ve yang dengesidir...” 

Dünya dualite aleminin iki ucu... Yin ve 
yang dişil ve eril prensipler olarak ele 
alındığında, o olur… Yin ve yang, savaşan enerji 
ile barış isteyen enerjidir... Yin dişil, yang eril 
enerjidir... Cinsiyetle özdeşleştirmeyin... Biri 
Yaradan ilkelerine uyum adına var oluş şeklidir, 
diğeri Yaradan ilkelerine aykırı olma yönünde 
var oluş ilkesidir... Biri Yaradan yönünde gidişat 
içinde olan enerjidir, diğeri Yaradan’ın ters 
yönünden gidişat yönünde olan bir enerjidir... 
Demek ki bu yaşadığımız olaylar, yin ve yang 
dengesidir... 

“Bir şeyin hüküm sürmesi için önce denge 
gereklidir...” 

Dengeyi burada doyum olarak 
algılamalısınız... Doyuma ulaşma... 

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

Savaşı isteyen siklus... Çünkü bu yang 
realitenin doyuma ulaşması gerekli... Mademki 
siklus yang enerji, savaşan enerji, savaşı da 
isteyen siklus, doyuma ulaşmak için... Onu 
deneyimleyecek sonuna kadar... Çünkü Dünya 
tekâmül okulu, dualitenin hâkim olduğu yani 
ikilemin hâkim olduğu bir tedris olduğu için, 
mutlaka burada taraflardan her ikisinin de yeteri 
kadar doyuma ulaşması icap etmektedir... Her 
iki taraf da yeteri kadar doyuma ulaştıktan sonra 
bir nötralizasyon haline geliyorlar… Denge, 
ondan sonra şuursal irade devreye giriyor… 
Hangi tarafı seçiyorsa o tarafı hüküm süren hale 
getiriyor, aktif hale getiriyor... Bunu da tabii bir 
siklusun bütün öğeleri olarak düşünürsek, kendi 
içimizde de bunu düşünmemiz lazım... 

Biz de, kendi içimizde yin ve yang 
dengelerinin oluşması için yin ve yang kavgası 
içinde olan varlıklarız... Çünkü biz bütün 
realitelerin hepsini bünyemizde taşıyan varlık 
tipleriyiz yani hepimizde bütün realite unsurları 
var... Bunlardan çok aşağı alt realite 
unsurlarımız gelişim düzeylerimize bağlı olarak 
pasifize edilmiştir, yok edilmemiştir... 

Hangi varlık ne kadar deneyime doymuş, 
reenkarnasyonlar boyu bu deneyim birikimini 
yapmış ve tekâmül dediğimiz, şuurlanma 
dediğimiz vasfa doğru yükselmişse, aşağı 
titreşimlerdeki realite düzeylerinin özelliklerini 
kontrol altına almış ve susturmuş bir vaziyettedir 
ama yok etmiş değildir... Ancak bu varlık üst 
realite özellikleri ile deneyimlerini yaparken, alt 
realite özelliklerinin mevcudiyetini de bünyesinde 
taşır... Çok sıkıştığı zamanlarda o realite 
özelliklerinden biri veya birkaç tanesini alır, 
şuurlu, kontrollü bir şekilde bulunduğu ortamın 
icapları gereği kullanabilir... Onun için 21. 
yüzyıla girmiş ve devrenin eşiğinde bulunan ve 
oldukça da şuurlu tezahürler olan bizlerin, 
öldürme gibi çok geri realite özelliğini tamamen 
terk etmiş olduğumuzu düşünmeyiniz... 
Çoğumuz öldürme ve öldürmeme arasında 
karasızlıklar yaşadığımız anları hatırlarız... 21. 
yüzyıla giriyoruz ve böyle bir üstün şuurun 
realize olacağı bir süreci yaşarken, 
çoğunluğumuzun böyle olduğu ne acı bir şey... 
Öldürme ile öldürmeme arası seçime zorlanış... 
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Kimisi bir enkarnasyondaşı için bu 

muhakemeyi yapıyor, kimisi bir hayvan için bu 
muhakemeyi yapıyor, kimisi bir bitki için 
yapıyor... Bir sinek için yapılması bile, bir insan 
için yapılması kadar önemli ve sorumluluk 
getirici... Ölmekte olan bir çiçeği alıp, yeni bir 
saksıya dikip, vitamin verip, canlanması için 
göstermediğimiz ceht... Mesele bir hayatiyetin, 
dünyaya tezahür etmiş ruhsal bir müessiriyetin 
devamına siz engel oluyorsunuz... 

“Sizler yang bir siklus yaşadınız...” 
“Savaşı isteyen siklus...” 

“Bu yang realitenin doyuma ulaşması 
gerekli...” 

Yukarıdaki yani gökyüzündeki denge ile 
aşağıdaki hareket, maksimum noktaya 
ulaşıyor... Şiddet, onun için doruklarını yaşamak 
istiyor... 

(Devam edecek…) 

 

-------------------------------------- TEBLİGAT BİLİNCİ (01) ------------------------------------ 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Zaman ve mekân enerjileri en uygun 
zeminlerde bir araya geldiğinde varlıklar 
meydana geliyor… Yani zaman enerjisi bizim 
anladığımız dünyasal zaman anlamından 
(krono) ayrı bir kavram… Bambaşka bir şey 
bu… Zamanı ölçümlerle anlarız fakat bu zaman 
enerjisi kavramı, bir enerjidir… 

Zaman enerjisi, Yaradan enerjinin 
bizatihi kendisidir… Yaradan enerji, aslında beş 
enerjiden mütevellittir… Bunlar, Bilgi enerjisi, 
Zaman Enerjisi, Hayat Enerjisi, Mekân Enerjisi, 
Sevgi Enerjisidir... Bu beş enerji en uygun bir 
ortak alanda bir araya geldiğinde, ruh enerjisi 
meydana gelir... Bunun adına birin enerjisi, 
kozmik enerji diyebilirsiniz… 

Bu tek olan enerji yani Yaradan enerji, 
kendi içerisinde en uygun bir ortak alanda bir 
arada bulundurduğu bu beş enerjiden zaman 
zaman birini ön plana çıkararak, hangi mevzu ile 
ilgili faaliyette bulunuyorsa, o enerjiyi devreye 
sokar… Mesela, yaratma eylemine girdiği vakit, 
o beş tane bir arada olan enerjiden Zaman 
Enerjisi dominant olarak ön plana çıkıyor… 
Yalnız hiçbir zaman bu enerjiler, tek başlarına 
müstakil bir şekilde faaliyet göstermiyor… Hiçbir 
enerjiyi tek olarak müstakil olarak ele almayın... 

Yaratma eylemi esnasında Yaradan 
enerjiye tebligatlarda üstün enerji denir… 
Yaratma eyleminde, Zaman Enerjisi aktif 
olurken, Sevgi Enerjisi onu destekliyor… Bilgi 
Enerjisi, Mekân Enerjisi ise onun bünyesinde… 

Sevgi enerjisi devreye girdiğinde, (bizim 
anladığımız sevgi değil), Zaman Enerjisi, Hayat 
Enerjisi hepsi onun takımı olarak ama sevgi ön 
planda… 

Bizler de bu beş enerjiyi bünyemizde 
barındırıyoruz… Çünkü onu bünyesinde 
barındıran üstün enerjinin uzantıları olarak 
bizlerde de yine o beş enerjinin sulandırılmış 
versiyonları var… O üstün ve yüksek ve tek olan 
enerji neyi yarattıysa, ona yarat dedi… Yani o 
üstün enerjinin dışında olup onun tarafından 
yaratılmayan hiçbir zerre yoktur ki, ona yarat 
denmemiş olsun… Aynı zamanda yaratılmış 
olan her unsurda yarat emrine tabi olarak 
yaratma kapasitesi vardır… Yani bir mineral alın, 
kristal olmadan önceki hali ile kendini kristale 
dönüştürmesi bir yaratmadır… O basit bir kaya 
parçası mineralken kalkıp kendini kristalize ettiği 
anda ortaya devasa bir şuurlu varlık meydana 
çıkıyor… Kaya hali ile kristal hali arasında şuur 
farkı vardır… Biz onun kristal şuur halinden 
yararlanırız… Çünkü şuurlandığı anda, kristalize 
olduğu anda, o saflaşmış, varlık yapısını 
değiştirmiştir… Moleküllerin diziliş, şekli tekâmül 
etmiş ve daha uygun ışığı geçiren ve enerji alış 
verişlerini yapabilen, enerjiyi bünyesine alabilen 
ve etrafa neşredebilen, hatta üstün bir şuurun 
üzerindeki tasarrufundan dolayı da bunu şuurlu 
halde de yapabilen bir varlıktır… 

Aslında o kaya, yarat emrine tabi olarak 
kendi kendine yaratıyor, ondan sonraki enerjiyi 
alışı ve belirli emeller uğruna yayışı yaratma 
eylemine hizmettir… Siz ona bir enerji 
yüklüyorsunuz, o enerjiyi bir varlığa intikal 
ettirerek yaratma eylemini yayılma şeklinde 
yapıyor… 

Yaratmak, yayılmaktır… Eğer 
yayılmıyorsanız, Yaradan’a hizmette 
yetersizsiniz demektir… Yaratma eylemini, 
yaratılmış olup da size yarat denmişliği tam 
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aktive edemediniz demektir… Yayılmamız 
lazım… Şuurlu olmalıyız… 

Zaman, bir enerjidir… Bir sürecin ölçüsü 
değildir… Zamanı enerji olarak idrak etmek 
Dünya beşeriyetinin okulu bitirme idrakidir… 
Hakimiyet realitesinin mevzuudur… Zaman nasıl 
bir şeydir düşünün… 

Bir sufi bilgide der ki; Dünya tatbikat 
sahasında imajinasyon ile tezahürat arasına 
zaman girmiştir… Fizik ötesi alemde, 
imajinasyon ile tezahür arasında zaman 
yoktur… 

Bizler, zamanı, burulmuş hali ile illüzyonu 
yaratan ve orjinalitasinden uzaklaşarak 
dejenerasyona uğramış hali ile yaratmayı 
kullanırız… Çünkü öte alemde imajinasyon ile 
tezahür arasında zaman yok, imajlarımız hemen 
tezahür eder… Bizim anladığımız zaman enerjisi 
yok… Orada tahayyülle tezahür arasında zaman 
yoktur derken, Dünya’daki tedriç dediğimiz 
zaman yoktur… Orada, tahayyülde, tezahürde 
zamanın kendisidir… Zamandan başka bir şey 
yok ki… O da An’dır... 

Süreci kavramadığımız sürece, zamanın 
baskın kavramından kendimizi kurtaramayız… 
Geçmiş - şimdi – gelecek üçlüsünden kendimizi 
kurtaramayız… Süreci kavramamız lazım… 

An kavramı bizim anladığımız manadaki 
an kavramı değildir yani anda bulunmak, bir 
anda oldu gibi değildir… An, bir günü de, ayı da, 
yılı, siklusu da kapsayabilir… Varlık ile o sürecin 
farkındalık ilişkisinden kaynaklanır bu... An 
demek, varlığın dünya şuuruna tabi olan geçmiş- 
şimdi- gelecekle bağını keserek farkındalığını 
yayabildiği sahanın adıdır an… Ben eğer iki 
dakika konsantrasyon içerisinde durup da 
farkındalık yayılımı yapabiliyorsam, anım iki 
dakikadır ve orada zaman enerji olarak 
hissedilir… Siz o iki dakikanın birinci dakikanın 
başı sonu, iki dakikanın başı sonu olarak 
algılamazsınız… O iki dakikanın tümünü 
başlangıç ve bitiş olarak hepsini algılarsınız… 
Bu yarım saat, bir saat olur… Mesela ciddi bir 
meditatif hale girdiniz, o bir saatin başlangıcı, 
sonu yoktur sizin için… O yaşanır ve o bir 
andır… Orada zamanın enerji olarak hissedildiği 
bir andır… Zaten uyandığınızda bir saatin 

geçtiğine inanamazsınız… O bir saatin geçmişi, 
başı, sonu yoktur… İşte o ana aşağı yukarı 
diyebileceğimiz zamanın enerji olarak 
hissedildiği an kavramıdır ve yaradan ile gerçek 
ilişkinin olduğu zaman dilimidir… 

Zamanı enerji olarak hissetmek, bizim şu 
anki şuurumuzla kavrayacağımız bir mesele 
değildir… 

Isparta müftüsü ile tanıştık derin 
sohbetlere daldık… Dedi ki; Tanrı nezdindeki 
benim kıymetim, Tanrı’nın benim nezdimdeki 
kıymetim kadardır… O da bir yerden duymuş… 
Eğer Tanrı kavramı, Tanrı anlayışı karşısında 
ona bir üstünlük, bir ilahilik, erişmezlik atfederek 
ona layık olma veya onun nezdinde değerli bir 
varlık olma gayreti ve hevesi içindeysek, onun 
sizin gözünüzdeki değeri o değerle özdeş 
olacaktır… Biz, Yaradan hakkında ne kadar çok 
anlayışımızı, kavrayışımızı geliştirirsek, bizim 
onun nezdindeki gelişimimizde paralel 
olacaktır… Karşımıza sonsuz ve girift olan, 
anlaşılması bu beşeri şuurla mümkün olmayan 
bir yapı ile karşı karşıyayız… Bu öyle bir yapı ki; 
bütün mevcudatı içinde barındırıyor… 

Bir tebliğ, Tanrı ile bizim ilişkimizi 
anlatıyor… Bir vücut var, başı, kolları, bacakları 
ve gövdesi var… Sizler bir vücudun 
organlarından dahi değilseniz… O organları 
teşkil eden hücreden başka bir şey değilsiniz 
Dünya beşeriyetinin tümü olarak... Eğer siz bu 
sonsuzluk gibi algılayacağınız gelişim 
yolculuğunda ancak teşkil ettiğiniz organı 
tanımaya gayret ediyorsunuz… O organın hangi 
gövdeye ve o gövdenin hangi başa ve 
dolayısıyla vücudun tamamına hizmet ettiği sizin 
için çok uzak bir merhaledir… Formel hale 
getirmiş ki, anlayalım diye... Biz onun bir 
organının hücresiyiz… O hücre olarak, Dünya 
beşeriyeti olarak organı tanımaya çalışıyoruz… 
O organın hizmet ettiği bir vücut var, onun 
bütününü kavramak ne mümkün… 

“Sonsuzluk içindeki hareketimi 
hissedebiliyorum…” 

“Zamanın ve mekânın da durağan olmadığını 
hissedebiliyorum...” 

(Devam edecek) 
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--------------------------------- SEVGİLİ QUAN-YİN DİYOR Kİ; --------------------------------

 

ÖZGÜRLÜK 
Bu dönemde yeryüzünde yaşayan bir 

varlık olarak, her an Özgürlüğe olan 
susamışlığımızı hissetmiyor muyuz?... 

İçimizde bir ses, her şeyi aşarak, 
sonsuzluğa, İnsan Olmanın Onuruna ulaşmak 
istemiyor mu?.. 

Yüksek varlıklar ve Yüksek Bilgi, 
sunduğu özgürlükle belli olur… Şu an Dünya 
insanlığı, aslında sadece Özgürlüğün 
peşindedir… 

QY Celse 71: 

“Kendinizi çıkmaz sokaklardaymış gibi 
algılıyorsunuz…” 

“Oysaki bulunduğunuz yer sokak değil…” 

“Bir odanın içindesiniz…” 
“Bu odaya girdiğinizde kapıyı öylesine 

kapadınız ki; sımsıkı…” 

“Şu anda, kendinizi çaresizmiş gibi 
hissediyorsunuz…” 

“Bazen odanın içinde oyalanıyorsunuz, 
unutuyorsunuz…” 

Bu oda, insanlığın şu anda içinde 
bulunduğu her türlü durumu ifade eder… 
Hissettiğimiz duygular, yaşadığımız deneyimler, 
ilişkilerimiz ve hatta inançlarımız, bizim içinde 
bulunduğumuz odaları tarif eder… 

Bizler, şu an her şeyin, adeta son 
demlerini sahneler olduğu bir dönemde 
olduğumuzu hissediyoruz… Güven 
boşluklarımız artıyor… Bir hakikati bulma ve 
görme ihtiyacımız da aynı şiddetle beliriyor… 

Sn. Sevgi Ersoy’un pozitif neşriyat grubu 
çalışmalarında belirttiği gibi: “Unutmayınız ki; 
artık insanlığın ihtiyacı illüzyon bataklığı 
değil, somut gerçeklerdir…’ 

“Oysaki çaresizliğiniz, derinlerden sürekli 
olarak sizi uyarıyor…” 

“Ara sıra başınızı kaldırarak pencerelerin 
varlığını kendi kendinize 
soruşturuyorsunuz…” 

“Oysaki esas soruşturmanız gereken, 
kapının mevcudiyeti…” 

Her ne kadar içinde bulunduğumuz bu 
durumdan kaçınmaya çalışırsak çalışalım, 
kendimizi hapsettiğimiz bu dar Dünya algısından 
çıkma vaktimiz gelecektir… İçinde 
bulunduğumuz yaşamı, ‘pencerelerden giren’ 
süreksiz veya kısa süreli ışıklarla aydınlatmaya 
çalışmak yerine, kapıyı bulmalı ve yepyeni bir 
varoluşa kucak açmalıyız… Yıllarca insanlığa 
uzanmış olan yüksek enerjilerin, nebilerin, 
ermişlerin ve bilgelerin uyarılarını tam olarak 
hazmetmeli ve kendimizi yepyeni bir özgürlüğe 
doğru kanatlandırmalıyız… 

“Şu anda öyle bir safhadasınız ki, ancak, 
kapının yerini tamamen kaybettiğiniz için, 
yeni bir kapı açmak durumundasınız…” 

“İşte, altın kürek ve altın kazmanın size 
getirisi bu olacaktır…” 

“Fakat kapının yeri hakkındaki 
soruşturmanız, tamamen kendinizle alakalı 

bir husustur…” 

“Kapının yeri hakkındaki bilgiyi, siz tespit 
edebilirsiniz…” 

“Diğer bireylere bu konuda yapacağınız 
soruşturma, cevapsız kalacaktır…” 

“Kapının bizatihi altın kazma ve küreği elinde 
tutanlar tarafından açılabileceğini 

bilmelisiniz…” 

Altın kazma ve kürek Bilgiyi ve Bilgeliği 
kullanabilmekle ilgilidir… Altın bozulmayan bir 
metaldir; hiçbir şart onu bozamaz… Bu 
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durumda, hiçbir şeyden etkilenmemenin, 
yeryüzündeki hiçbir tesirle değişmemenin, 
bozulmamanın sembolüdür… Dünya’nın 
bilgisinin hâkimi olmak demektir… 

Sevgili Quan-Yin; bu bilgisinde, 
Dünya’nın bu döneminde kendisini vazifeli 
hisseden, geçişe hizmet edeceğinin bilincinde 
olan sezgili varlıklara hitap etmektedir… 
“Bilgi’nin, esaretin sonu demek” olduğunu 
biliyoruz… Sevgili Quan-Yin; içinde 
bulunduğumuz odadan yani bilinç seviyesinden 
çıkabilmemiz için Yüksek bir Bilgi’yi kullanmak 
durumunda olduğumuzu anlatıyor… 

Bunu da, ancak hissedenler, 
hatırlayabilenler ve sahip çıkanlar 
gerçekleştirecektir… 

Devamen Sevgili Quan-Yin diyor ki: 

“Bir his ki; o his, içe doğar, kalpte yerleşir ve 
ışık olarak gözlerde parlar ve neşe olarak 

hareketlerde belirir…” 
“Ve o neşedir ki; insan soyunun yeryüzünde 
ilk belirmeye başladığında attığı adımlardaki 

pırıltıdır…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“İnsan, neşe üzerine inşa edilmiştir…” 
“Bu binayı, yine insan kendi elleriyle 

değiştirmek suretiyle, o genişliğini dar bir 
odaya çevirmiştir…” 

Neşesiz olunan, çaresizlik hissedilen 
hiçbir an ya da deneyim, İnsan’ın özüne ait 
değildir… “İnsan, neşe üzerine inşa 
edilmiştir…” Şu an içimizden haykırışlarla 
yükselen özgürlük ihtiyacı, insan soyunun 
yeryüzünde ilk belirdiğinde ortaya çıkan neşe ve 
pırıltı içindir… Onuruyla yaratılan İnsan, kendi öz 
bilgisini aramaktadır… Hakikaten ‘arayanlar’, 
ellerinde altın kazma ve kürek bulunan ve 
beşeriyetin içinde bulunduğu bu odadan yepyeni 
bir Bilgiyle, yepyeni bir kapı açarak çıkacak 
olanlardır… 

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 41 arkadaşımız daha 
Aragonit seminerine katılarak kendileri için 
özel seçilmiş taşlara uyumlandılar. 

Aragonit taşının şifası her seviyede onlarla 
birlikte olsun… 

REİKİ 

 

Reiki Enerjisi ve Şifa Tekniği, tüm şifa 
tekniklerinin temelidir… 

 
BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 

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… 

Magnified Healing 

Quan-Yin 

 
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.  
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MODERN İNSANIN MANEVİ 
YAŞAMI 

Vakıf Başkanımız Sn. Nurettin Ersoy, Vakıf 
Merkezimizde ‘Modern İnsanın Manevi Yaşamı’ 
konulu konferanslar vermektedir... Gelişen 
Dünya’da yaşam kalitesi ve imkânları değişen 
insanın, manevi yaşamı da bu değişime ayak 
uydurmak durumundadır… Hızlanan zaman, 
bize yepyeni deneyim sahaları açarken, ruh 
varlığı olduğumuzu hatırlamak giderek daha da 
büyük bir uyum, kıvraklık ve bilgelik 
gerektirmektedir… 

Bu konferanslarda, Yeni Çağ İnsanını 
tanımlayan en önemli kavramlardan biri olan 
‘Özgürlük’ üzerinde durularak, Modern İnsanın, 
modern yaşamına, kalbinde taşıdığı ışıkla nasıl 
uyum sağlayacağı paylaşılmaktadır. 

Konferansların devamı için iletişime 
geçebilirsiniz… 


