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

Sevgi Ersoy’un diğer bir Pozitif Grup 
Neşriyatı adlı çalışmasından bir bölüm daha 
sunuyorum… 

*** 

KULAĞIMIZDAKİ KÜÇÜK FISILTI… 

Zaman zaman kulağımıza küçücük 
fısıltıların geldiğini duyarız… “Bu işte bir terslik 
var, böyle olmamalı…” yozlaşma, başıbozukluk, 
insana yakışmayan her şey… Sanki bütün 
fitneyi, fesadı bir arada toplayan zamanı 
yaşıyoruz… Hatta bazılarımızın kulağına bu 
küçük fısıltı “Kaç buralardan, bu batakta 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, imkansız 
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 HİÇ BİR 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; tekâmül şartlarının beşerin, 

bedenine, beynine, duygusuna uygun 
olduğunun; uygun olmayanın, yavaş yavaş 
bu ihtiyaçtan sıyrılanların meselesi 
olduğunun; iç potansiyelin, dış potansiyelle 
dengelenmek istemekte olduğunun; bütün 
hâl, harekât ve mevzuatın buna göre 
ayarlanmış olduğunun; gidişatın sâlih, 
gidilen yolun düz olduğunun; imkânların 
açık olduğunun; bilincine varmaktır… 
(MYP/C:256) 

*** 

 Kıyam etmek; vazifemizin çok ağır 
olduğunun; bindiğimiz, saltanat kayığı 
olmadığının; kâinat aracı olduğunun; 
gözlerimizin çok daha açık, kulaklarımızın 
çok daha delik, kalplerimizin çok daha 
geniş olması gerektiğinin; bir söylerken, iki 
dinlemek, iki söylerken, çok daha derin 
düşünmek gerektiğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:257) 

*** 

 Kıyam etmek; kesafetin öylesine derin 
olduğunun ki; beşer, adeta Umman’ın 
tutsağı halinde olduğunun; şuur kıskaçları 
kendilerini deneyim olarak takdim 
ederlerken, burgulu zaman, burgularıyla 
düzeneklerini hazırlamaya devam eder 
olduğunun; bu düzenekler, zaten seçilmiş 
olan Dünya’yı, iyice seçilmiş kılar 
olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:262) 

*** 

 Kıyam etmek; üç hamlenin bizi bu 
düzeneklerden kurtaracak olan olduğunun; 
Sıyrıl, Sıçra ve Yerleş; sıyrılanın, sade ve 
net olan olandır; sıçrayanın, algıda 
sıçrayan olduğunun; net olanın, zamanda 
hemfikir olan olduğunun; algıda sıçrayanın, 
kesafetin perdelerini aralayan olduğunun; 
bilincine varmaktır…(MYP/C:262) 

*** 

 Kıyam etmek; eski zamanın pençeleri 
şuurlarımızı zapt ederken, aynı zamanda 
çengelleriyle de kendisini sabitlemişti daha 
derin beslenebilmek için olduğunun; ondan 
kurtulabilmek için, ona yeni hedefler 
göstermekte olduğumuzun; oysaki algı 
sıçraması demenin, ondakini kullanarak 
ilerlemek demek olduğunun; yani vampir 
çengelleri beslemeyerek, süzülerek 
sıyrılmak, hedefin çengeller olmadığını 
anlamak, çengellerin örtmeye çalıştığı ışığı 
bulmak demek olduğunun; bilincine 
varmaktır…(MYP/C:262) 

*** 

 Kıyam etmek; bütün safhaların, kendi 
zorluğunu yaşar olduğunun; sıyrılmadan 
sıçranmaz olduğunun; sıçranmadan 
yerleşilmez olduğunun; bizlerin, henüz 
sıyrılma safhasında olduğumuzun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:262) 

*** 

 

 

---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (56)--------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Yukarısı ihtimaller sunuyor... Her şey 
bizim elimizde... İrade bizde... İnsanlık, yeni 
realiteye yani yin enerjinin hâkim olacağı, hüküm 
süreceği, sevgi, şefkat, hoşgörü, sevecen, ılımlı 
bir kişilik yapısının hâkim olacağı bu yeni 
realiteye çok az kişi ile de girebilir, yeryüzünde 
yeterli insan kalmayabilir de, her ihtimal var... 
Çok az kişi ile girmek ne demek..? Terör yayılır, 
şiddetlenir ve devam ettirilirse bizler tarafından, 
çok ciddi nüfus kayıpları meydana gelebilir... 
Tabi sırf nükleer savaşla değil, ruhsal idari 

mekanizmanın operasyonları var… Hastalıklar, 
doğal afetler gibi… Bütün bunlardan sakınmanın 
elimizde doneleri var... Bu söylediklerim sizlerde, 
hüzün, telaş, endişe yaratmasın… Yani bu 
bilgiler olmaksızın o olayların içerisine girip 
karanlığı yaşamaktansa, kısa bir süre karanlığı 
yaşayıp hemen feneri elimize almamızda yarar 
var... Elimizde o karanlığı aydınlatacak 
fenerlerimiz var... Bütün bunlardan arınmanın 
metafizik formülleri var... Ve bunu büyük bir 
imanla size sunuyorum... 
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“Bütün bunlar şu kavşakta belli olacaktır...” 

Rabbimiz, kendi koyduğu yasaya ters 
düşmez… Bunun için, iradeye teslim edilmiş 
olan bilgi tatbikatlarını, iradelere teslim olarak 
devam ettiriyor... Bu kavşakta sizler belli 
edeceksiniz, bu yayılım artar mı, Dünya 
üzerinde nüfus azalır mı veya yeterli sayıda kalır 
mı?.. 

“2000 yani siklus başı faaliyeti bu kavşak 
itibarıyladır...” 

Demek ki; biz şu an bu kavşağın 
içerisindeyiz... Farkında mısınız nasıl bir kozmik 
sorumluluk yükleniyor bize... Bunun altından 
kalkmanın formülü var... 

“Bu, enerjilerin savaşıdır...” 
“Yang enerji savaşmaya çalışırken, yin enerji 

barışmaya çalışmaktadır...” 
“Şiddet, sükunetin habercisidir...” 

Niye..? Doyuma ulaşmalı... Bu bilgi ışığında bu 
ifade mana kazanıyor... Öyle bir kozmik 
mekanizma işleyiş halindeki, doyuma 
ulaşmadan şiddeti nötralize edemiyor... 
Doyacak... Bir suyu kaldırmışsınız tepeye, bu su 
akacak... Birleşik kaplardaki o su, boşalacak, bu 
taraf geçecek, bir daha böyle, bir daha böyle ve 
birleşik kaplar terazi olacak... Siz o suyu orada 
potansiyel enerji olarak tutarken, bunun dengeye 
gelmesini bekleyemezsiniz... Suni bir dengeye 
geliş beklerken, orada bir birikim su varsa o 
dengeyi bozacaktır... Onun için tasın potansiyel 
enerjileri yin ve yang olarak her ikisinin de 
ziyadesiyle doyuma ulaşması, boşalması 
lazım... İşte o zaman denge meydana gelecek... 
Denge meydana geldikten sonra irade devreye 
girer… Hangi kefe hüküm sürmesine karar 
vermişse, o kefe hüküm sürer hale getirir... 

“Siklus yangdır...” 
“Yang enerji, sükûneti savaşarak sağlamak 

ister...” 

O da sükûnet istiyor, denge istiyor fakat 
savaşarak, onu doyuracak... 

“Şu an insanlığın elinde kefeleri 
dengeleyecek sağlam bir terazi sapı 

yoktur...” 

Bu tebliğler yüksek mertebe tebliğleri 
olma hasebiyle, bütün insanlığın problemine ışık 
tutucudur... Bu dünya insanlığını muhatabı 
olduğunu gösterir... 

“Birçok kanal bu sapı oluşturmaya 
çalışmaktadır...” 

“Kefeler öylesine hareketlidir ki, dengeyi 
kurabilmek için adeta yukarı aşağıya 

inmiştir...” 

Bir terazi düşünün yin ve yang enerjiler 
var... Bu enerjilerin doyuma ulaşıp da dengeye 
gelmesi için mutlaka ruhsal idari mekanizmanın 
ilhamlarına, müdahalesine ihtiyaç vardır... Bu 
müdahale, sadece bilgi akışı, ilham akışı 
şeklindedir... Fiziki bir müdahale şart değildir... 
Bilinçle edildiği anda dua, mekanizmaya müdahil 
olur... Sadece büyük bir acz içinde ne olduğunu 
bilmeden yalvaran, yakaran olmak müdahaleci 
olmayı getirmiyor... Müdahaleci olacak bir 
duanın mutlaka bu bilgiler ışığında bir bilinçle 
yapılması lazım... 

Yarabbi ben biliyorum ki; bu yin ve yang 
enerjiler dengeleri oluşması için, doyuma 
ulaşması lazım… İlle fiziki faaliyetlerin olması 
gerekmez… Onların fiziki müdahaleleri 
yapmadan önce benim onları doyuma ulaştırıcı 
bir vazifemin olduğunu biliyorum... Doyuma 
ulaşmak, sanmayın ki, ille bombalarla olur... 
Doyuma ulaşmak bambaşka bir savaş... 

Bu teraziye mutlaka bir sap lazım... Bu 
sap, ruhsal idari mekanizmanın, bilgi, ilham, 
sezgi vasıtasıyla bilginin akıtıldığı ve dengelerin 
oluşması için ışık tutulduğu bir saptır... Bu 
dengeler için, çok mu uzayacak şiddet, yoksa 
çabuk ve yayılmadan mı bitecek… İnsanlar çok 
mu ölecek, yoksa yeteri kadar insan kalacak mı 
seçeneklerinden en uygun olanı bizim 
oluşturmamız için bir sapla bize ilham 
verilmektedir ve verilmeye devam edilecektir... 

Şu an insanlığın elinde kefeleri 
dengeleyecek yani yin ve yang enerjinin en kısa 
sürede dengeye gelerek hangisinin hüküm 
süreceğinin iradesini koymanıza o ortamı 
hazırlayacak bir ilham sapı henüz insanlığın 
elinde yok diyor... Işık tutucu, yol gösterecek sap 
yok... Var ama zayıf yani yeteri kadar aydınlatıcı, 
külli, global bilgiler akmıyor... 

Birçok kanal bu sapı oluşturmaya 
çalışmaktadır... Yani bu vakıf gibi akarı olan 
birçok topluluklar, irtibatlar kurarak bu sapı 
oluşturmaya çalışıyor... Yani bilgi kanalları 
oluşturuluyor... Nasıl dengeye gelecek, nasıl 
doyuma ulaşacak... 
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“Birçok kanal bu sapı oluşturmaya 

çalışmaktadır...” 
“Kefeler öylesine hareketlidir ki; dengeyi 

kurabilmek için adeta yukarı aşağıya 
inmiştir...” 

Saplar olarak, bilgi akarları, ilham 
akarları, sezgi akarları aşağıya inmiştir... 

“İlahi yasalar müdahaleden ziyade iç 
ilhamları icap ettirmektedir...” 

Yani Yaradan’dan müdahale 
bekliyorsanız, beklemeyin… Çünkü o Yaradan’ın 
müdahale etmezmiş gibi görüntüsü, acizliğinde 
değil, kendi koyduğu ilahi yasalardan dolayıdır... 
Çünkü o yasalar, müdahaleden ziyade iç 
ilhamların oluşmasını icap ettiren yasalardır... 
Tanrı’nın müdahalesi, içimize verdiği ilhamlar, 
sezgiler şeklinde verdiği bilgilerdir… Başka ne 
müdahale bekleyebilirsiniz ki... Tanrı’nın eli, 
gözü, kulağı olmak kolay değildir... Hem sen 

onun eli, gözü, kulağı ol, sonra gel başım dertte 
de... O ancak sana göz, kulak, el olma 
taahhüdünü realize etmen için kolaylaştırıcı 
ilhamını, kolaylaştırıcı yol göstericiliğini, 
karanlıkları aydınlatıcı ışığını, yolunu açıcı 
imkânlarını sunar... Belki de en büyük 
müdahalesi, sen o ışık ile yolda giderken, sana 
güçlük verecek taşları o yol üzerinden 
ayıklanmasına da sebep olur... 

“Her biriniz ilhamlarla donanmaktasınız...” 
“İlhamlarınız hareketlerinize yansıyacak...” 

“İlhamlarınız, duygularınızda gözyaşı 
olacaktır...” 

“Bazen isyan, bazen korku, bazen Dünya’yı 
terk etme isteği olacaktır...” 

 (Devam edecek…) 

 

 

-------------------------------------- TEBLİGAT BİLİNCİ (03) ------------------------------------ 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Hüccet, kendisini çok fazla enaniyete tabi 
kılmamış, mütevazı ama bilgisiyle kendini 
yüceltmek peşinde… Benim bilgim en büyük 
bilgi, en yüksek bilgi, üstün bilgi dedi mi, hüccet 
kuyusuna düşüyor… 

Biri, kendi varlığı ile üstünlük taslıyor… 
Buna enaniyet tuzağı diyoruz… Diğeri de, bilgi 
ile insanlara üstünlük taslıyor… Bu iki özellik, 
diğer varlıklar üzerinde sebebiyet oluşturuyor… 
Sebebiyet oluşturmayınız diyor… Ne demek 
sebebiyet oluşturmak… Enaniyet’e ve Hüccet’e 
sinsice yakalanmış varlıklar, bilgisini ölçmeden, 
biçmeden, tahkik etmeden, ya verir ya da 
vermez… Sen anlamazsın deyip, talep eden 
kişiden saklamak… Uyarabiliriz temelin var mı, 
varsa ölçülü vereceksin… Ya da sormuyorsun, 
realitesini tahkik etmeden onun hakkında bir 
intiba edinmeden bilgiyi yapıştırıyorsun… 
Birinde vermemek, diğerinde aşırı vermek… 
Öyle bir bilgi veriyorsun ki; adam allak bullak 
oluyor… Zaten hayatta o, inançları, itikatları ile 
ayakta duruyor, sen onları sarstın mı onu 
mesnetsiz bırakırsın… O, başı, sonu belli 
olmayan sonsuzluğa gelemez, ben ne 
yapacağım der, sebebiyet veririz… 

Bu bilgi verme konusunda bu anlayışlar 
ışığında kendi sorumluluğunuzla her şeyi 

yapmaya hakkınız var… Bu üç unsurun 
çukuruna düşüp düşmediğinizi tahkik etmeniz 
lazım… 

Diyor ki, ancak sizden talep eden elini 
uzattığında, bir tane koyunuz… Ve bir defa 
bekleyiniz… Öteki elini uzattığında iki tane 
koyup, iki defa bekleyin, üç defa bekleyin, bu 
şeklide tedrisi devam ettirin… 

Bu sadece tebliğlerde değil, İsa 
öğretisinde de, İncileri domuzların önüne 
atmayın’ der… Bu hem inciye yazık, hem 
domuza yazık manasında bir ifadedir... 

“Sonsuzluk içindeki hareketimi 
hissedebiliyorum…” 

“Zamanın ve Mekânın da durağan olmadığını 
hissedebiliyorum…” 

Bunu, hem kendi anlatamaz, hem de biz 
anlayamayız… Bedenin dışına çıkmış ruh 
halinden beşeri şuura indiğinde bütün orada 
yaşanılanların anlatılması mümkün değildir… 
Ancak şekle bürümesi lazımdır… Şunun gibi 
diyecek bir şey yok ki…  

Mesela Dünya’nın bir ucunda bir meyve 
yediniz… Ağaçlarda şöyle meyveler var 
dediniz… Size sorarlar, nasıl bir şey… Bir 
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benzeri varsa, diyebilirsiniz şeftalinin tatlısı veya 
mayhoşu gibi, mutlaka şekle büründüğünde 
bizim beşeri şuur kavrar… Eğer bunların hiç 
birisine benzemeyen bir şeyse, anlatılamaz… 
Beşeri şuur mutlaka bildiğini bilir, şahit olduğunu 
bilir ve kavrar… Onun için dua ediyoruz bize 
bilmediğimizi bildir diye… Yani Dünya’da 
karşılaştıklarımız, algıladıklarımız bizi doyurdu, 
onlar hakkında da ve onun ötesinde de 
bilmediklerimizi bildir diyoruz… 

Eminim, zamanı ve mekânı burada enerji 
olarak algılıyor... Mesela bir vizyonda, trans 
esnasında not alıyordum, kısık derin bir sesle 
yayılıyorum diyordu… Bu nasıl bir şey anlat 
dediğimde, anlatılamaz diyor… Öyle bir 
yayılıyorum ki; hem aşağıya, hem yukarıya, içe, 
dışa, ileri, geri… Yayılmak nasıl bir şey, 
ilerliyorum diyor, her tarafa birden… Hem içe, 
hem dışa ilerlemek nasıl olur… Küreselden de 
öte bir durum… 

“Bütün mesele bu ikiliyi yani zaman ve 
mekânı aynı anda yakalayıp tutarak o gidişi 

temin edebilmek…” 

Bizler zaman ve mekân enerjilerinin bir 
araya gelmesi ile oluşmuş varlık topluluklarıyız… 
Zaman enerjisi, mekân enerjisi ile bir araya 
geliyor ve beni yaratıyor… Yaradan’ın yaratma 
eylemi sevgisiyle oluyor… Sevgi enerjisi de var 
ve bana hayatiyet veren hayat enerjisi de var… 
Zaman zaman bana verilmiş bu enerjiler benim 
bünyemde de yarat emri ile benim hizmetime 
sunulmuş… Mekânımla yani bedenimle başka 
mekânlarla temas ediyorum, deneyim 
yapıyorum… Bunu yaparken, sevgim az veya 
çok devrede… Sevgim bu mekânımı kullanırken 
aşırı oldu mu, diğer mekânlar üzerinde ciddi 
etkiler meydana getiriyorum… Bir de Yaradan 
vasfını katarsam yaratmak yayılmaktır ifadesine 
uygun olarak, diğer mekânlara şuursal olarak 
yayılıyorsam, yaratma yapıyorum… Başka bir 
mekânla birleşiyorum… İki kişi bir araya 
geldiğinizde, üçüncüsü benim taahhüdüne 
dayalı olarak ciddi bir alansal gelişme 
sağlıyorum… Yaratma eylemi yapıyorum… 

Fiziksel manada, heykel, resim, yemek vb… 
Ama bizim seviyede, şuurlar arası iletişim 
kurmak demektir… Buna, sevgimizi, mekânımızı 
katarsak, şu anda yaptığımız gibi bilgi enerjisini 
de katarsak, hayat enerjisi de var, işte beş 
enerjiyi kullanıyoruz… 

Zaman zaman sevgi enerjisi ön plana 
çıkıyor, birbirimize aşkımızı dile getiriyoruz… 
şuursal yayılımlar yapıyoruz… Zaman enerjisi 
devreye giriyor… Hayat enerjisi ile şifa 
veriyoruz… Şifa vermek, belirli bir gruba veya 
ekole ait bir özellik değildir… Yaratılmış olan her 
varlık, şifa verme yetisi ve imkânı ile 
donatılmıştır… Siz biraz sağlığınızı yitirdiğinizde, 
bir ağacın aurasına yaslandığınızda, şifa 
alırsınız… O ağaç der mi şifacıyım… Sadece 
onun tabiatına teslim edilmiş olan yetenek ve 
bilgi, bizim irademize teslim edilmiştir… İnanan, 
emek veren, tekniğini öğrenenler kullanır, bu bir 
ayrıcalık değildir… 

Bütün mesele, bu ikiliyi aynı anda 
yakalayıp tutarak gidişi temin edebilmek… İşte o 
zaman hakiki zamanı yakalayabilme imkânımız 
olacak sanıyorum… 

Yani farklı bir boyut kavramı ortaya 
çıkıyor ki, bu da farklı zaman ve mekânı bize 
getiriyor… 

Ve yine zaman ve mekânı dengeleme 
meselesi önümüze çıkacak ve onun yeni boyutu, 
böylece sonsuz boyut kavramı geliyor 
önümüze… 

Zaman enerjisi Yaradan enerji, mekân 
enerjisi hem kendi bedenimiz, hem diğer 
bedenler ve bunların bir araya geldiği 
mekânlar… Bunlara, boyut da diyebiliriz… Biz 
şimdi fizik mekândan söz edelim, öte âlemde 
planlar şeklinde karşımıza çıkar… Eğer biz 
zaman enerjisini enerji olarak hissedersek yani 
yaradan enerji olarak hissedersek ve bunu 
mekânların yaratılmasında ve mekânların ihya 
edilmesinde kullanır hale gelebilirsek, zamanın 
ipini mekânın sapına bağlamaya başlarız… 

 (Devam edecek) 
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Sevgili Quan-Yin; Sevgili Quan-Yin; Sevgili 
Quan-Yin… 

Bütün Çağrılarımızı duyan Kozmik Anne 
Şefkati… 

Sevgili Kuan Yin’in öğretisi ve meditasyonu 
tamamıyla kalp odaklıdır… Kalbin odaları 
içerisinde yapılan kozmik bir yolculuktur… 

Bu odalar, bizlerin Tanrı’ya uzanış 
yolculuğunun çok önemli merhaleleri olarak 
ele alınabilir… 

Kalbin orta odasında, bizlerin ‘ilahilik’ anlayışını 
oluşturan İlahi Alevler vardır…  

 

QY / Celse: 101 

Sevgili Kuan-Yin; 
“Alevlerin merkezi, niçin kalbinizin orta odasıdır 
biliyor musunuz..?” diyerek bizlere önemli bir 
soru yönelttiğini söylüyor… 

“Kalbinizin orta odası, varlığınızın yeryüzüne 
merkezlendiği önemli bir hattır…” diyor… 

“Ruhunuzun, en süptil alanlarından, kaba 
titreşimlere doğru akışı esnasında çeşitli 
bağlantılarla tezahüratları oluştururken; Dünya 

bedenleri, bu bağlantıları, merkezlenmiş olarak 
kalplerinin orta odasında bulabilirler…” 

Bizler, tüm manevi hayata yönelişlerimizi bir 
arayış ve özlem duygusuyla yaparız… 
Geldiğimiz yeri arar; zaman zaman, o bağı 
tekrardan kurmak için büyük bir istekle dolup 
taşarız… Aradığımız yer, kendi ruhumuzdur… 

Yukarıda Sevgili Quan-Yin’in ifade ettiği üzere, 
ruhumuzun, yeryüzündeki tezahüratını 
oluşturmadan önceki süptil (ince titreşimli) 
halidir… Ruhun, beden formunu alacak kadar 
kabalaşmadan önceki halidir… Sevgili Kuan Yin 
bu tebliğinde, bizlerin ruhumuz ile olan 
bağlantıları en güçlü şekilde hissedebileceğimiz 
‘merkez’in kalbimizin orta odası olduğunu 
söylemektedir… Burada önemli olan orta odanın 
ne ifade ettiğini anlayabilmektir… Burası, 
kalbimizde, İlahi Alevlerin bulunduğu 
merkezdir…  

Öyleyse Dünya bedenlerimiz, ruhumuzla olan 
bağlantıları, ancak İlahiliğin içinde bulabilir… 
İlahi Alevler İlahi Sevgi, İlahi Güç ve İlahi Bilgelik 
olarak üç katlıdır… 

İlahi Sevgiyi, İlahi Gücü ve İlahi Bilgeliği 
hissetmeden, Ruhumuzla kavuşamaz, Tanrı ile 
bütünleşme yolculuğunda ilerleyemeyiz… 

“Ruh, kendini yeni tekâmül ortamlarına 
açarken, bağlantıların kendisi için önemli 

olduğunu bilir…” 
“Dikkate alır…” 

“Fakat bu biliş, enkarnasyonların 
yoğunlaşması neticesinde örtülür, kapanır ve 

hatta şifrelenir…” 

Bu bilgiye göre, Dünya (yeryüzü), ruhun 
kendisini açtığı bir ‘tekâmül ortamıdır’… Bir şuur 
kapasitesi olan ‘Ruh’, kendi iradesiyle yeryüzüne 
‘deneyim yapmak ve tekâmül etmek için’ iner… 
Fakat bu bilişi ve iradesi art arda dünyaya gelip 
gidişleri esnasında ‘örtülür, kapanır ve hatta 
şifrelenir…’ 

“Şu anda insan, yeryüzündeki bu dejeneratif 
yolculuğu sırasında, şifreleri koyanı, 

tamamen kendisinden uzakta, çok farklı bir 
merci olarak algılamakta…” 

İşte bu noktada, bize anlatılan bu Bilgi’nin en 
can alıcı noktalarından biri açıklanmaktadır… 
İnsanın, şifreleri koyanı, tamamen farklı bir 
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merci olarak algılaması… Bunun sebebi, 
açıkça tebliğde belirtildiği üzere, ‘dejeneratif 
yolculuktur’. Bizler şu anda yeryüzü insanlığı 
olarak ‘dejeneratif’ bir yolculuk içerisindeyiz. 
İnsanın yeryüzünde asıl var oluş sebeplerini 
tamamen unutmuş bir durumdayız. 
Varlığımızdaki şifreler tamamen, ruhumuzu ve 
manevi âlemle olan bağlantımızı unutmamızın 
şifreleridir.  

Dikkatimiz, hedeflerimiz ve yönelimlerimiz 
tamamen madde odaklı. Şuur ve irade sahibi bir 
Ruh varlığı olarak, ‘dikkate aldığımız’ bağlantıları 
kurarak, yeryüzüne çok önemli sebepler için 
indiğimizi ve en önemlisi de ‘bir tekâmül 
ortamında’ bulunduğumuzu unutmuş haldeyiz…  

Bu unutmadan ötürü, bizlere çeşitli çıkmazlar, 
kilitler oluşturan engelleri, açmazları ‘çok farklı 
bir merci tarafından’ yaratılmış olarak algılıyoruz. 
Sorumlu tuttuğumuz, bazen yaşam şartları, 
bazen başka birileri, en tepede ise bizzat 
Yaratıcımız oluyor… 

“Onu, kendi yapmaktan, kendi olmaktan 
uzaklaştıran bu durum, insanın orijininin 

kendisine ne kadar farklı, derin ve 
ulaşılamayan mesafede olduğunu 

gösteriyor…” 

“Şu anda yeryüzü sakinleri, kendilerini yalnız 
ve kaybolmuş hissederlerken, bakacakları 

tek yerin, kalplerinin orta odası olduğunu bir 
hatırlayabilseler…” 

Sorumlu arayışımız ve çaresiz halimiz, kendimizi 
yalnız ve kaybolmuş hissetmemizin en büyük 
sebebidir. Bu nedenle de yeryüzünü zor, içinden 
çıkılmaz; nereden, nasıl ve neden var olduğu 
bilinmez bir yer olarak algılıyoruz. 

Burada Sevgili Kuan Yin bakacağımız tek yerin; 
‘kalbimizin orta odası’ olduğunu, yani İlahi 
Alevlerin bulunduğu, ruhumuzun yeryüzüne olan 
bağlantısını kurduğu yer olduğunu belirtiyor.  

Ancak İlahi Varlıklar olduğumuzu ve her şeyi 
değiştirecek olanın biz olduğunu, insanın kendisi 
olduğunu hatırlarsak bu şifreleri çözebiliriz… 
Ancak, tüm bu şifreleri koyanın kendimiz 
olduğunu ve bunun tamamen bir yaradılış 
‘mekanizmasına’ ait sonuçlar olduğunu kabul 
edersek, İlahi yolculuğumuza sağlam adımlarla 
çıkabiliriz… İlahi Sevgi, Güç ve Bilgelik ile 

titreşmeye başladığımızda, ruh varlığımızı 
hatırlamaya başlıyoruz ve şifrelerimizi çözüyoruz 
demektir… 

 

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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İÇE YOLCULUK 

VE 

HAKİKİ DÖNÜŞÜM 

 
 

KENDİNİ BULMA ÇALIŞMASI… 
Haziran ayı boyunca Reiki Huzur Vadisi içsel 
dönüşüm ve derin tefekkür çalışmaları ile geçti. 
İçe yolculuğun asla bitmeyen, merhaleleri 
tükenmeyen bir yolculuk olduğunu hissetmeye, 
yaşamaya başladık… 

 

Çalışmamızın özü:  

Yerken Yemek, Uyurken Uyumak, O 
An Her Ne ile Muhatapsak Onu 
Yaşayabilmek ve Meditasyon 

Yaparken de Gerçekten Meditasyon 
Yapmaktı… 

 

 

 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
 

 

Yıllar süren meditasyon, evrensel enerji ve Bilgi 
çalışmalarından sonra, varlığın aslında tam 
olarak dönüşmeye hazır olduğu bir vakit 
geliyor… Bu aslında, daha önce yüzleşmekten 
kaçındığı her şeyle, bir anda yüzleşebileceği bir 
vakittir. Aslında tüm çalışmalarını, tüm içsel 
adımlarını, yüzleşme yaşayacağı an için güç 
toplayarak yaşıyor. Dönüşüm olmadan önce, 
mutlaka bir yüzleşme safhası yaşanıyor…  

Ancak kendi kendisiyle yüzleşebilen varlık, ilk 
kez, kendi kendine gidişatını değiştirebileceğini 
görüyor. Böylece dönüşüm ona dışarıdan 
dokunan değil, onun kendi fark edişi oluyor. 
Dışarıdan herhangi bir tesirin ancak bir yere 
kadar kendisi üzerinde etkisi olabileceğini fark 
edince, dönüşümü de kendisiyle bütünleştiriyor 
ve sonsuzluğa ilk adımını atmış oluyor… 

Tüm Bunları bize fark ettiren Sn.Sevgi Ersoy ve 
Nurettin Ersoy Hocalarımıza duyduğumuz 
sonsuz minnetle… 

Önümüzdeki aylarda, Bültenlerimizde bu derin 
tefekkür ve çalışmalarımıza ait paylaşımları 
yapmaya devam edeceğiz… 
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MUCİZE TAŞ ARAGONİT 

 

Bu ay farklı şehirlerden 25 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… 

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… 

Haziran ayında 11 kişi Reiki I, 2 kişi de Reiki III 
uyulmaması alarak 10.000’lerce kişilik Reiki 
Ailemize katılmış oldular… 

 

2-23 Temmuz 21 Günlük Reiki 
Meditasyonuna Çağrı 
Bütün Reiki Âşıklarına Selam ve Sevgilerimizle; 
Bugün bizler için çok önemli bir gün... Dünya’nın 
hiçbir yerinde görülmemiş olan bir meditasyonu, 
bu muhteşem topraklarda tam on bir yıldır 
yapmak bizlere nasip oluyor... 
Yirmi bir gün boyunca hiç durmadan yaptığımız 
bu meditasyon, bizler merkez olmak üzere bütün 
Dünya’ya ve insanlığa yayılıyor... 
02.Temmuz.2014 – 22.Temmuz.2014 tarihleri 
arasında yolu bu dağlara düşen, daha doğrusu 
yolunu bu dağlara düşüren herkesi aramızda 
görmekten çok mutlu olacağız... 
22 Temmuz gecesi, toplu olarak, Reiki Huzur 
Vadisinde olan herkes ile saat 00.00’da 
başlamak üzere, sabahın ilk saatlerine kadar 
sürecek olan kapanış meditasyonumuzda bütün 
kalpler, Sevgi, Şefkat, Merhamet, Şifa, Bolluk-
Bereket ile atacak... 
Traditional Reiki Grand Master Sn. Sevgi 
Ersoy’un sabah açılışta yaptığı duasına bütün 
kalbimizle katılıyoruz... 
“Reiki meditasyonumuz, bizlere, ailelerimize, 
bütün insanlığa ve Sevgili, Dünya’mıza, 
doğamıza, hayvanımıza, bitkimize, insanımıza 
hayırlar getirsin ve yirmi bir gün boyunca ve 
sonsuza kadar yeryüzünden Sevgi hiç eksik 
olmasın...” 
“Ülkemiz huzura kavuşsun... Dünya’mızdaki 
bütün savaşlar, artık yerlerini, sükûnete, huzura 
bıraksınlar... Açlık, yoksulluk, yeryüzünden 
tamamen yok olsun... Kuraklık ve Dünya’mızdaki 
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bozuk iklim koşulları bir an önce, Dünya’mıza 
inen her mantrayla dengeye gelsin... Toprak, su, 
hava, ateş, Reiki enerjisinin bu dört mantrasıyla 
yirmi bir gün boyunca titreştikçe, yeryüzünde en 
yüksek arınma zuhur etsin...” 
“Hepimize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar...” 
Sevgi Ersoy 

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… 

 

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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