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

Sevgili eşim Sevgi Ersoy’un başından geçen bir 
olayın nasıl da bir içsel irdeleme fırsatına 
dönüştüğünü sizlerle paylaşmak istedim bu ay… 

*** 

7. Haziran. 2009 

Haftanın 7. günü Pazar… Mudanya 
körfezinde nostaljik bir vapurun, Turan Emeksiz 
vapurunun içindeyiz… Bu vapura adı verilmiş 
olan o genç delikanlının yolu ışık olsun… Ölümü 
ile nelere vesile oldu, bildiğimiz ve bilmediğimiz, 
kim bilir?.. 

Aynı şekilde yıllar sonra, 7. Haziran. 
2009, haftanın 7. Günü, suyun 7 feet altında bir 
araya gelen 7 kişi ve onlara eşlik eden 
diğerleri… Kim bilir, bildiğimiz ve bilemediğimiz 
nelere vesile oldular… Mucize Taş Aragonit yine 
bizleri şaşırtmaya devam ediyor… Biz ona saygı 
duydukça, onu sevdikçe, coşuyor, coşuyor... 

24. Mayıs. 2009 akşam saat 21.30… 
Yürürken ayağım kayıyor ve kulağıma, o ana 
kadar bedenimden hiç duymadığım bir ses 
geliyor, derinden ama tok bir ses... Çat… Önce 
oraya gözlerim kilitleniyor, hayretle tenimin 
beyazlaşarak morarmaya başladığını 
görüyorum… Aynı anda şişiyor, terliyorum ve 
midem bulanıyor… Acıdan bahsetmeme gerek 
yok çünkü tarif edemem… Hızla arabaya ulaşıp 
ayağımı yüksek bir yere kaldırıyorum ve derhal 
Aragonit taşını, kırıldığını tahmin ettiğim yere 
asıyorum… Önce ağrı, beni çok zorlayacak 
kadar şiddetleniyor, ardından azalıyor, ayağım 
uyuşuyor ve rahatlıyorum… 

Acildeyim… Tekerlekli sandalyede 
doktorun gelmesini bekliyorum… Ağrı sıfır… 
Taşıma, Aragonit’ime bakıyorum… Sol ayağımın 
başparmağından dış kısmına, tarak kemiğimin 
üzerine doğru asılı duruyor… Pırıl pırıl parlıyor… 
Sevgiyle ve minnet duygularımla taşa doğru 

akıyorum… Bir süre sonra onun titremeye 
başladığını görünce, içim sevinçle doluyor, 
yalnız olmadığımı anlıyorum… 

Doktor, çekilen röntgenle içeri giriyor… 
Zannederim ameliyat olacaksınız diyerek eşimi 
de yanına alıp odadan ayrılıyor… 

Gözlerimi taşıma dikiyorum; ben ameliyat 
olmak istemiyorum; çabucak bu durumdan 
kurtulmalıyım; yapacak çok işim var diyorum… 
İki gün sonra çıkacağım televizyon programını 
düşünüyorum… O hafta boyunca her gün 
vereceğim seminerler ve televizyon 
programları… 

Kapı açıldı, hocam dedikleri 40 
yaşlarında bir doktor içeri girdi… Filmi ver dedi 
arkasındakine… Duvardaki ışıklı panoya taktı… 
Ben bunu alçıyla hallederim diyerek ayağımı 
sarmak için davrandığında Aragonit’i gördü… 
“Bu da nedir?..” deyip elini taşıma uzattı... 
“Aman doktor, dokunma…” dedim… Taşımı 
hemen korumaya aldım… Durumu anlattıktan 
sonra, “Tamam tamam, şu anki rahatlığını buna 
bağlıyorsun demek ki…” diyerek başını salladı… 

Gece saat 12.00 de sol ayağım alçılı, 
başparmağımdan tarak kemiğime sarkan 
Aragonit’imle tekerlekli sandalyede, acil tabelası 
altında, beni eve götürecek arabanın gelmesini 
bekliyorum… Kapının önünde yoğun bir 
hareketlilik var… Hastalar, hasta yakınları, sanki 
bütün İstanbul’un başına bir şeyler gelmiş… 
Gelen geçen ayağıma bakıyor… “Vah vah çok 
canınız yanıyor mu?..” diye soranlar bile var… 

Hiç canım yanmıyor, sadece şaşkınım… 
Bu koca alçıyla ben ne yapacağım?.. Önümdeki 
günlerde beni neler bekliyor?.. 

İlk 24 saat içinde, uyum, elastikiyet, 
sabır, hoşgörü, minnet, kadir-kıymet bilme, 
şükretme, yetinme, empati ve sevgi dersleri 
konusunda yoğun ve hızlandırılmış bir kursa 
tabii tutulduğumu anladım… 
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Basit bir tarak kemiği kırığı muhteşem bir 

hayat dersine dönüşürken, bambaşka 
döngülerin içine girip çıkıyor, kendimle birlikte 
çevremi de halden hale sokuyordum… Neyse ki, 
hepimiz sınavın farkındaydık ve sözleşmişçesine 
tuzaklardan uzak duruyorduk… 

İlk gece soyunamadığım elbiselerimi zar 
zor çıkarttıktan sonra, dolaba ulaşamadığım için 
fırlatıp attığım yerden eşimin onları nazikçe 
toplayıp askıya asışı hala gözlerimin önünde… 
Çocuklarımın “Anne, sen eskiden de her saat 
başı tuvalete gider miydin?..” sorularına 
alınmayıp aksine şakaya vuruşum da aynı 
şekilde aklımda… 

İlk şoktan sonra zihnim karşılaştırmalarla 
dolmaya başladı… Engellilerin, hayatları, 
çektikleri zorluklar, yakınlarının özverileri, detay, 
detay…  Arkadan, bu sorunu nasıl avantaja 
çeviririm merakı sarmaya başladı… 

Bütün kışın yoğunluğundan sonra bu son 
günler iyice sıkışık bir hal almıştı… Bazen 
gideceğim yere, zıplayarak, duruma göre koltuk 
değneğiyle veya tekerlekli sandalye ile hatta 
kucakta ulaşıyordum… Günlerim hızlı filmler 
gibiydi… 

Oysaki olaydan sonraki ilk tepkim; “Ben 
inzivaya çekiliyorum…” demek olmuştu… “Bütün 
çalışmalarımı iptal ediyorum, ne güzel içsel bir 
arınma yaşarım, böylece bu dönemi verimli 
geçiririm…” Meğer verim hayatın içindeymiş… 
Tabi ki, o an bunu bilmeme imkân yoktu… 

Birinci hafta dolduğunda, yine doktorun 
karşısındaydım ayağımdaki Aragonit’imle… 
Merak içinde bekliyorum, acaba ne oldu?.. 

Bu bir hafta içinde yapmadığım 
kalmamıştı… Üç televizyon programı, birisi 

Bursa’da olmak üzere… Her gün dersler ve 
seminerler… İnziva bir yana, sanki zemberekten 
boşalmışçasına oradan oraya koşuyordum… 
Tekerlekli sandalye yetmediği yerde zıplıyorum, 
o da olmadı, kucaklıyorlardı beni… Böylece bir 
hafta geçmişti… 

Doktor; “Röntgen gelsin görelim…” 
diyor… 

“Doktor bey, durumum nasıl?.. Kaynama 
var mı?..” diye soruyorum filmi incelerken… 

“Böyle giderse sana rapor yazabilirim…” 
diyor… 

“Ancak haftaya bir daha görmeliyim, öyle 
karar vereceğim…” diyor… 

Bir hafta ne kadar da uzun… 
Basamadan sürekli çevremdekilerden bir şeyler 
isteyerek… Her sorana olayı defalarca 
tekrarlayarak, hiçbir zaman da kendi hikâyemi 
tamamen bitiremeden onların başlarına gelen 
kırık maceralarını dinleyerek… 

(devam edecek…) 

 

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; burgulu zamanın vampir 

çengeller olduğunu hiçbir zaman 
unutmamak gerektiğinin; bu çengellerin, 
burularak girişinin, aynı burguyla 
çıkacağının ifadesi olduğunun; her 
burgunun, şuurlarımızda kendine en uygun 
yivleri açmış olduğunun; bu yivlerden de 
kurtulabilmemiz için, mutlaka sıçramak 
gerektiğinin bilincine varmaktır… 
(MYP/C:262) 

*** 

 Kıyam etmek; kılıf değiştirmedikçe 
sıçradım diyemez olduğumuzun; zor 
zamanın zor yolcuları olarak, 
değiştireceğimiz kılıfın, âlemlerin kılıfı 
olduğunun; çözeceğimiz her bir çengelin, 
âlemlerin zincirleri olduğunun; 
yerleşeceğimiz yerin ise, âlemler üstü 
âlemler olduğunun; bilincine varmaktır… 
(MYP/C:262) 

*** 

 Kıyam etmek; dik tırmanışın ilk 
merhalesinin bir düzlük olduğunun; dar ve 
kaygan olduğunun; esas telefatın burada 
olduğunun; çünkü sıçrayanların çoğunun 
yerleşemez olduğunun; bilincine 
varmaktır…(MYP/C:262) 

*** 

 Kıyam etmek; Zaman’ın, bizi alıştırmak 
için daha da hızlandıracak olduğunun; işte 
o zaman telefatların daha da çoğalacak 
olduğunun; çünkü sıçrayanların, 
marifetlerini daha da arttırmaları gerekecek 
olduğunun; bilincine varmaktır… 
(MYP/C:262) 

*** 

 Kıyam etmek; en ufak bir şüphenin dahi 
telefatın baş müsebbibi olacak olduğunun; 
endişe, şüphe, imansızlık, güçsüzlük ve 
telefatın daima birbirini takip edecek 
olduğunun; soyların yok oluşlarının her 
zaman bu sırayı takip etmiş olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:262) 

*** 

 Kıyam etmek; bizi yaşatacak olanın 
emniyet olduğunun; sahiplerin iş başında 
olduğunun; sıyrılabilmemiz, 
sıçrayabilmemiz, yerleşebilmemiz için ta 
yanı başımızda olduğunun; bilincine 
varmaktır…(MYP/C:262) 

*** 

 Kıyam etmek; en uzun safhanın, 
sıyrılabilme safhası olduğunun; sıçramanın 
an meselesi olduğunun; yerleşmenin ise, 
sıyrılmak kadar zor fakat kısa olduğunun; 
bütün bunların hayalini kurmamak 
gerektiğinin; yaşamaya hamletmek 
gerektiğinin; bilincine varmaktır… 
(MYP/C:262) 

*** 
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---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (57)--------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

O ilhamların bize verecekleri aşağı 
yukarı bunlar… Seziyoruz… Yaşadığımız duygu 
anları değil midir bunlar… Bazen çok 
hüzünleniyoruz, olaylar karşısında gözlerimiz 
doluyor… Veya bazen, bu nasıl Dünya, ben bu 
Dünya’nın insanı değilim diyecek kadar ölümü 
özler halde olabiliyoruz… Tabii ki, bu kolay değil, 
nereden geldim bu Dünya’ya demek... Aynen 
onu söylüyor, bazen isyan olur diyor, bazen 
korku, bazen Dünya’yı terk etme isteği olur... 
Zihninizde ise, mantık ile yüksek sezgiler 
arasında gidip geleceksiniz... 

Mesela orada bomba patlamış, onlarca 
kişi ölmüş, onlarca yaralı ve yüzlerce acı çeken 
insanlar var… Şimdi burada yüksek sezgiler size 
diyor ki, “Bu olması gerekendir, bu yeryüzünde 
sükûnetin olması için kaçınılmazdır…” diyor… 
Yine içinizdeki sezgi diyor ki; “O, yang enerjidir, 
doyuma ulaşmalıdır… Bu da yin enerjidir, barışı 
aktive etmelidir…” “Yang enerji o tesiri yapmasa, 
Yin enerji güçlenemez…” Yin enerjinin sükûneti 
teminen başına gelmesi gereken bir sezgi fakat 
mantık da diyor ki; “adam mahvolmuş, sen nasıl 
böyle düşünebilirsin, ağlayalım…” diyor... Yani 
mantık ile yüksek sezgiler arasında gidip gelme 
büyük ıstıraptır... Beşeri aklın emrettiğinin, 
yüksek sezgiler tam aksini söyleyebiliyor... 

Korku, isyan ve Dünya’yı terk etme 
istekleri ve mantık ile yüksek sezginin birbiri ile 
çelişen hallerini yaşamak, bizim iç dengemizi 
oluşturmak üzere gereklidir… Yani o dış denge 
gibi bizim içimizdeki kefe de yang ve yin enerjiler 
tarifine uygun olarak çalkalanmaktadır… Ve 
onların mutlaka doyuma ulaşması için, o duygu 
hallerinin ziyadesiyle yaşanması 
gerekmektedir... 

Bir bilgi yani bir tesir, bir varlığın bütün 
bedenlerinde sirküle olmadığı sürece, o varlığa 
yeterli faydayı, rahmeti sağlayamaz... Mesela bir 
tesir karşısında kaldık ki, bu bir bilgi kümesidir… 
Bu bomba olayını ele alalım… Bunun 
zihnimizdeki, duygularımızda etkisi var fakat 
bunu fiziğe indirememek... Yani fizikte sirküle 
etmediğiniz sürece bu neye benzer biliyor 
musunuz..? Üç kademeli bir ark var, bu birinci 
kademeden geliyor darlaşıyor, ikinci kademeden 
geçiyor daha da darlaşıyor, üçüncü kademeden 
akacak... Siz birinci kademeden suyu 

alıyorsunuz, ikinci kademeden geçiriyorsunuz 
üçüncü kademede tıkıyorsunuz... Yani bedeni, o 
akışın dışında tutuyorsunuz... Duygularda hüznü 
yaşıyorsunuz, zihinde düşüncelerde onu 
yorumluyorsunuz, tefekkür ediyorsunuz, 
düşünsel faaliyetlerde bulunuyorsunuz... Onun 
bedendeki tezahürü matemdir… Bir tür dünyasal 
icaplardan bedeni de belirli bir süre geri 
çekmektir... Bu sanki bir süre olaylara yenik 
düşme hissi verir ama modern psikoloji de, 
ezoterik psikoloji de bunu emreder... 

Dünya’nın her yerinde şehirleşmenin 
dışında kalan topluluklarda ağıtçılar vardır… 
Ağıt yakarlar... Hüzünlü bir olayda, ölüm 
vakalarında, cenaze gününde ağıtçılar vardır 
ağıt yakarlar… Bunu o acı ile muhatap olan 
insanlardaki bu sirkülasyondaki tıkanıklığı 
gidermek için yaparlar... Görevleri budur, duygu 
bağlarını çözerler, ağlatıcıdırlar onlar... Bazı 
insanlarca bu çok hoş karşılanmaz... Fakat 
öylesine ciddi şuur altı, duygu altı, fizik altı 
tıkanıklıklar meydana getirir ki; ondan sonraki 
hayatımızda bizim kişilik bozukluklarına, psişik 
bozukluklara, hatta fiziki bozukluklara varan bir 
takım neticeler meydana gelir... Ruh hastalıkları 
çıkar ortaya... Onun için, sirkülasyon meselesi, 
deşarj olma meselesidir... Gerekirse o his 
doğduysa ağlamalı, o his doğduysa dövünmeli... 
Bu hoş karşılanmaz diyerek rol, maske vs. 
takarak bir takım zorlanmalarla örtünmeler 
baskılamalar yapmamak lazım... 

“Bedenin yaptığına duygu eşlik etmeli, zihin 
onu tüm katkıları ile desteklemelidir...” 

Burada önemli olan bir şey var, ters 
çalışan bir şey var... Şuurlu bir varlığa göre akıl-
duygu ve beden insan tipi... Akıl bedeni, başla 
sembolize oluyor… Kalple, duygu bedeni, bir de 
hareket bedeni... Hareket bedeni içerisinde 
cinsellik ve otomatik beden alt bedenleri var... 

Şuurlu, uyanmış insan genelde şöyle; bir 
tesiri alır, akıl bedeninden geçirir, akıl bedenin 
hükmü altında duyguları oluşturur duyguların 
hükmü altında hareket bedenini çalıştırır... 
Otomatizmayı kontrol eder ve fiziki hareketi 
oluşturur... Bu çok gelişmiş insan tipidir... Akıl 
hâkimiyetinde bir insandır ve bu aklı da 
ilhamlarla beslenir... Şuurlu insan budur... Bir 
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tesir bu insanın fizik bedenine geldiğinde, bu bir 
bilgidir, fizik bedenden derhal akla çıkar, akıl 
yürütür, duygulara ve duygulardan fiziğe 
yansır... Ve en doğru, en şuurlu, en idrakli 
hareketi yapar... Burada enteresan bir ifade 
var... 

“Bedenin yaptığına duygu eşlik etmeli, zihin 
onu tüm katkıları ile desteklemelidir...” 

Mekanizmanın şuurlu insan vasfının 
dışında bir çalışmanın tavsiyesini yapıyor 
tebliğ... Mutat insan yani hayat içerisinde şuurlu 
olmayan 2 veya 3 numaralı insan tipinin 
faaliyetini tavsiye olarak veriyor... Diyor ki, bir 
tesir karşısında bir harekette bulundunuz… 
Hareketleriniz, duygularınızı etkilemeli, 
duygularınız, hareketi desteklemeli, bu da 
zihninizi etkilemeli… Zihniniz duygularınızı ve 
hareketinizi desteklemeli gibi aşağıdan yukarıya 
doğru bir sanki olmaması gereken durumu tarif 
ediyor... Aslında bu beyin 1 no’lu vasfa 
gelebilmemiz için, yukarıdan aşağı çalışan varlık 
tipine gelebilmemiz için, önce bunu ziyadesiyle 
deneyimlememiz lazım... Bu vasfa gelebilmemiz 
için, bu 2 no’lu insan vasfını oluşturmamız 
lazım... Çünkü bir de bunun yine böyle şuralarda 
kalan 3 no’lu insan tipi vardır… Bedenden gelen 
tesir akla dahi çıkmıyor... 

Eğer ben, herhangi bir hadise ile 
karşılaştığımda bir tesiri fiziki bedenime 
aldığımda, eğer duygularımla o fiziki bedenimin 
o tesir karşısındaki otomatizmasını yani kontrol 
dışı hareketini duygularımla desteklemesem ve 
zihnim de duygularımı desteklemese ben 
paramparça bir insanım... Yani 3 no’lu bir 
insanım... 

Daha henüz hareket bedeninden 
duyguya dahi çıkamayan ben şunları dahi 
çizmek istemedim... Bir tesir karşısında fiziğine 
gelen bir tesir, beş duyu ile algıladığı bir tesire 
sadece fizik bedeni seviyesinde cevap veriyor... 
Duygu yok, düşünce hiç yok... Aşağı bedenden 
bir reaksiyon gösteriyor ve orada tıkalı kalıyor... 
Önce bunu aşması lazım insanın... Genelde 
beşeriyetin büyük kısmı böyle... O kadar cüzi ki, 
bunun gerçek sirkülasyonunu sağlayan 
aşağıdan yukarı dahi olsa... 

Burada tebliğde diyor ki, hiç değilse bu 
safhayı aşmanız lazım... Yani bedenime gelen 
bir tesirin bedenimde oluşturduğu ürperti, kan 
dolaşımı, enzimlerin, hormonların, adrenalinin 
meydana getirdiği reaksiyonları duygum 
desteklemeli, devreye soktuğum duyguyu da 
zihnim desteklemeli, o da devreye girmeli ama 
tersten çalışıyor… Olsun, eğer bu kesintisiz 
sirkülasyonu, tersten çalışmasına rağmen temin 
edebilirsek, onu düze çevirmemiz mümkün... 
Daha henüz tersin dahi tıkanıklığı içerisindeyiz... 
Burada diyor ki; bedenin yaptığına duygu eşlik 
etmeli yani eğer bir tesir karşısında beden 
sıçradıysa, korkuyu ziyadesiyle duygularda 
tezahür ettirin, örtmeyin, ağlamak geliyorsa 
içinizden, ağlayın; bağırmak geliyorsa, bağırın 
diyor... Buna İslam’da nefsinize zulüm etmeyin 
der... Yani vücudunuzda meydana gelen 
tezahürleri, dışsal koşullandırmalar, 
şartlanmışlıklar yüzünden bastırmayın... 
Bedenin yaptığına duyguyu eşlik ettirin, ağlayın, 
zihin de onu desteklesin... 

(Devam edecek…) 

 

-------------------------------------- TEBLİGAT BİLİNCİ (04) ------------------------------------ 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Zamanı, enerji olarak hissettik… Ve 
yaratan enerji olarak biliyoruz… Eğer bunu 
varlığımızdan geçirebilme ve zamanı enerji 
olarak idrak etme becerisini gösterecek olursak, 
o zaman her mekânda o zaman enerjisinin 
aktive olduğunu ve o mekânı ihya ettiğini, 
şifalandırdığını, eksiklerini tamamladığını ve 
takviye ettiğini görmeye başlarız… İşte o anda, 
gerçek yaratma eyleminin fizik plandaki en üstün 
seviyesini gerçekleştiririz… 

Zaman Enerjisi yani Yaratan Enerji, iki 
fonksiyon yapıyor… Yaratmış olduğuna hüviyet 

kazandırırken, yaratılmış olana takviye 
sağlıyor… Biz yeni bir hüviyet yaratma 
durumunda değiliz ama yaratılmış olana takviye 
sağlatma bizim yetimiz ve becerimiz 
dâhilindedir… Buna enerji takviyesi, şifa 
diyoruz… 

İlahilik diye bir şey yoktur çünkü ilahi 
olmayan hiçbir şey yoktur… Bir şeye ilahi 
demeniz için, ilahi olmayanı kabul etmeniz lazım 
ki; bu bir kusurlu anlayıştır… Her şey ilahidir, bu 
da, var olan her şeyin, Tek olanın, Rahman ve 
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Rahim olanın eseri olduğunu idrak etmek 
demektir… Onun eseri olmayan var mı ki..? 

Ulûhiyete dâhil olmayan, O’nun dışında 
kalan, kendinde ondan özellikler taşımayan var 
mı ki, siz bir kısım şeye ilahlık vasfı 
veriyorsunuz… 

Tabii belirli bir zaman dilimindeki beşer 
anlayışları için ilah, sonra Allah olmuştur 
anlasınlar diye… O’nu tabi ki, O’nun üstüne 
koymuştur… Çünkü onunla bir olduğunu ona 
anlatamazsın… Ama artık 21. yüzyıla girerken, 
Allah anlayışı, Tanrı anlayışı, bizlere, birliğe 
doğru gidişi de emrediyor, icap ettiriyor… “O ve 
Ben Birim…” diyebilmek, ortaya ben Allah’ım 
diye çıkmak değil, ben O’ndanım demektir… 

O, beni yarattı ve bana da yarat dedi… 
Ben de ruhsal gelişim kapasitem kadar yaratma 
yetisine sahibim… Ama benim yaratmam, bir 
şuuru bir şuurla buluşturmam, şuursal yayılım 
yapmam, sevgi ile kucaklamam, o beş enerji ile 
bir varlıkla sirkülasyona girmem manasındadır… 
Bunu yapmak gibi bir sorumluluğumuz, 
hakkımız, yetkimiz, yeteneğimiz olduğunu, 
kapasitemiz olduğunu bilmemiz lazım… Artık el 
açan, yalvaran durumdan, el veren ve isteyen 
olmak durumundayız… 

Bir tebliğde diyor ki; “Yalvarma, iste…” 
Böyle bir yasaya tabi olacak liyakate gelmişsek, 
haddimizi çok iyi bilmemiz lazım… Bu bizi 
enaniyet, hüccet, sebebiyet kuyusuna da 
düşürebilir… Mekanizmaların müdahili olmak 
sorumluluk ve had ister... 

Bir tebliğde de diyor ki; “Sizin Birlik 
anlayışını, bu Dünya beşeri şuurunuzla 
anlamanız mümkün değildir…” Bunu da 
söylüyor… Rabbimle bir olduğu mu kavradım, 
anladım, tamamdır diyemezsiniz… Siz onun 
küçük ışıltılarını aldınız da, o halete 
büründünüz… Sen onunla bir olduğunu hakikate 
birazcık yakın kavradığında, bu Dünya’da 
duramazsın ki… “En- el-hak…” diye 
fırlayanlardan olursun… Onlar, kendilerine ait 
olan küçük ışığın sezgisini almış varlıkların 
şaşkınlığından başka bir şey değildir diyor 
Sadıklar Planı… Onun için Rabbe yolculukta 
tabilik prensibi, hazımlılık, kendini bilmişlik, 
olgunluk, bilgelik önemli unsurlardır… Onlar 
elden gitti mi, yolculuk durur… Yani enaniyet, 
hüccet, sebebiyet girdi mi, Rabbe yolculuk 
tıkanır… Dolanır durursunuz, tebliğ ifadesi ile 

turnikeye gireriz… Ne zaman kadar: enaniyet, 
hüccet, sebebiyet kuyusundan çıkana kadar 
orada dolanırız… Bunu yapmazsak, tabilik 
prensibi ile yani Hak’tan alıyorsun ama halkın 
arasında olduğunu unutmuyorsun, halk senin 
Hak’la olan bağını hissetmiyor bile… Bütün 
mesele aldığını vermekse, aldığın yere, verdiğin 
yeri yabancılaştırmaman lazım… Tabi ve doğal 
olacak ki; alan, o yabancılaşmayı hissetmeden 
alabilsin, yoksa hemen kendinin dışında ilahilik 
koyar, başlar tapınmaya… 

7000 yıldır tapındı, neye tapındığını 
bilmeden, ilahiliğin ne olduğunu bilmeden 
tapındı… Tanrı’larının ne olduğunu bilmeden 
tapındı… Hiç sorgulamadı, hiç tahkik etmedi… 
Sadece korkudan, taklitten ve boşluktan 
tapındı… Yine de tapınıyoruz, maddeye, 
namusa, şerefe, onura, titre, mesleğe 
tapıyoruz… Bunların hepsi Tanrı’mız haline 
gelmiş… Sonra da başlıyoruz, sıkıştığımızda 
hemen yardıma çağıracağımız, burnumuzun 
dibinde bir Tanrı, yalvarıyoruz, yakarıyoruz, 
ağlıyoruz… Kesin ağlamayı, kesin yalvarmayı, 
toparlanın, sadece isteyin… Fakat neyi 
isteyeceğinizi ve nasıl isteyeceğinizi bilerek… 
“Doğru isteyin, vereyim…” diyor… 

Her sonsuzluk bir boyut ve bunun içinde 
iç içe boyutlar… Şimdiki zaman ve mekân 
durumunun en uygun olduğuna inanıyorum… 
Şuur seviyemiz açısından bu olayı böyle 
kavradığımız ve düşündüğümüz için, uygun 
zamanı ve mekânı yakaladığımıza inanıyorum… 
Yapacağımız işin, zamanın ipini mekâna 
bağlamak, onu fikse edip harekete öyle devam 
etmek olduğunun…” 

Zaman enerjisini enerji olarak 
hissedebildiğimiz kadarıyla mekân ile zamanı 
bağdaştırmak… Mesela, zaman enerjisinin şu 
anki Dünya mekanı ile bağdaşacak durumu var 
mı?.. Dünya beşeriyetinin tümü bir mekansa, 
zaman enerjisinin şu anki yoğunluğu o mekana 
rezone olabiliyor mu yani bağdaşabiliyor mu?.. 
Ondan sonra en beşeri seviyede karşımızda bir 
enkarnasyondaşımız var… Onu bir mekan 
olarak düşünün… Sizin bir zaman enerjiniz, 
onun da kendine ait realitesinin zaman enerjisi 
var… Sizin ona vereceğiniz enerji, onun 
mekanını tutuyor mu, tutmuyor mu, bağdaşıyor 
mu, bağdaşmıyor mu?.. İşte kime neyi ne kadar 
vereceğinizi iyi biliniz, sebebiyet oluşturmayın 



 
 

IŞIĞIMIZ BİLGİ - YOLUMUZ SEVGİ - HEDEFİMİZ VAZİFE 
 

Cevizli Mah. Bağdat Caddesi No: 519 Bağdat Plaza Kat: 7 Daire: 10 Maltepe / İstanbul 

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999
demenin kozmik mekanizmasını anlatıyor… 
Zamanın ipini mekâna bağlamak... 

Her varlığın kendi realitesine ait ve 
dolayısıyla kendine ait bir zaman enerjisi var… 
Yaradan enerji, o varlıkla kapasitesi oranında 
temas eder… Hepimizinki farklıdır… Eğer biz bir 
mekânsak, Rabbimizden gelen zaman 
enerjisinin bu mekânla mutlaka bağdaşması 
lazım… Zamanın ipine mekânın sapına 
bağlamak bu manadadır… Tam varlığının 
kapasitesine uygun enerji ile varlığı muhatap 
etmek manasındadır... Vazifedarların tam 
zamanında, mekânlara, insan zihinlerine neyi ne 
kadar vereceğini bilebilmenin koşuludur bu… 
Kime neyi ne kadar vereceğimizi nasıl 
bileceğiz?.. Endişelerinizden kurtulduğunuz 
anda bunu yapabileceksiniz diyor tebligat… 

Problem, beşeri unsurumuz olan, endişe, 
korku, telaş, olması gereken ülküsü veya 
imajlılık meselesidir... Yani kendimizin Dünya 
tortularından kaynaklanıyor… Bir insana 
sebebiyet yanlışını oluşturmak için, ya bilgiyi 
sakınırız, ya fazla bilgi aktarırız… İkisi de 
endişeden kaynaklanıyor… Birinde seni bu 
realitenden kurtarırım endişesi, diğerinde bunu 
kaldıramaz endişesi, hangisini yapacağım?.. 

Diyor ki; endişeni kaldır, endişeni kaldır 
demek; tamamen beşeri vasıflarınızı çıkarıp bir 

kenara koyun demektir... Ego, nefs yok, beklenti, 
umma yok, Rabbime karşı bir hizmet yapayım 
dahi yok… Tam bir zamanı enerji olarak 
hissetmek, anda olmak demektir... O zaman 
Rabbin sesi, Rabbin kulağı, Rabbin gözü olmaya 
başlıyorsunuz… Öyle bir hale geliyorsunuz ki; o 
zaman Rab, sizinle konuşuyor, görüyor, duyuyor 
oluyor… Bunu yapabilmek müthiş bir şey... 
Böyle olunca yani siz bir mevzuyu anlatırken, 
nerelerden gireceğinizi, ne yapacağınızı 
planlayarak girdiğinizde olmuyor… Beşeri 
şuurun endişesi, güzel mi anlatacağım, acaba iyi 
bir vazifemi yapacağım, insanlara karşı 
faydalımı olacağım diye girdiğinizde hiçbir fayda 
sağlayamazsınız… Teslimiyet önemlidir… Hiçbir 
endişe taşımayacaksınız… Zaten sizden talep 
edene o hedefe en doğru ucu uzatmanız için 
size gereken bütün hazırlıklar önceden verilir… 
Hiç aklıma gelmemişti, onları anlattım dersiniz… 
Orada zamanın ipini mekâna bağlıyorsunuz… 
Enerjiyi alıyorsunuz, hangi mekânın ne kadar 
enerjiye ihtiyacı varsa oraya bağlıyorsunuz… 
Yani akıtılan enerjiye kanal olurken, o hedef 
mekana en uygun şekilde enerji zaten akıyor… 
Vazife de, Rabbin beklediği şekilde tezahür 
ediyor… 

(Devam edecek) 

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

SESLERİ DUYMAK… 

 

Quan-Yin’in öğretisinde kalbimiz, üç oda 
şeklinde anlatılır… Bizler kalbimizin içinde 
derinleştikçe, varlığımızın yapısı hakkında 
aldığımız bilgi de o oranda derinleşir… 

Burada, kalplerimizin orta odasında, İlahi 
Alevlerin yükseldiği yerde Sevgili Quan-Yin; 
bilgisini akıtıyor… 

 

QY / CELSE: 114 

Kalbimizin ikinci odasına geçiyoruz ve üç renkli 
ilahi alevlerle karşılaşıyoruz… 
Pembe, altın ve mavi renkli alevler, ilahi sevgi, 
ilahi bilgelik ve ilahi gücün ta kendisi olarak 
kalbimizin orta odasından yükselmeye 
başlıyor… 
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Sevgili Kuan Yin; 

“Hayatınızdaki sesleri duyuşunuz hassas 
olmalıdır…” diyor… 

“Kulak verin, kulak verin…” 
“İyice, derin derin dinleyin…” 

“Ne diyor..?” 
“Merak edin…” 

Burada, İlahi Alevlerle olan temasımızdan bize 
seslenildiği için, bilgiyi ancak ilahiliği hissederek 
anlayabiliriz… 

Yaşamın ilahi titreşimlerine dalarak, her şeyde 
İlahi olan bir yan olduğunu görerek, bize 
anlatılanın derinlerine inebiliriz… 

Hayatlarımızdaki sesleri duyuşumuz, başka 
nasıl hassas olabilir ki?.. İlahi olanı 
hissedemiyorsak, hassas bir şekilde hayatı 
dinleyemeyiz, hassas bir şekilde 
deneyimleyemeyiz… Öyleyse önce Tanrısallığı, 
kutsal olanı, İlahi Sevgi, Güç ve Bilgeliğin bizim 
özümüz olduğunu derinden hissetmeliyiz… O 
zaman ‘dinlemeye’ başlayabiliriz… Kulak 
veririz… Bencilliğin fırtınasından, geçmişin 
üzerimizdeki ağır yüklerinden, geleceğin endişe 
ve hayallerinden kendimizi kurtarmış olur ve 
‘dinlemeye’ başlayabiliriz…  

Sevgili Kuan Yin; ‘Hayatınızdaki sesler ne diyor? 
Merak edin…’ diyor… 

Bu merakı oluşturabilmek için Hayatın bize bir 
mesajı olduğunu hissetmek gerekir… İlahi 
Olan’ın hayatımızdaki seslerle bize uzanıyor 
olduğunu kabul etmek gerekir… 

Bu İlahiliği hissediş, bize sakinlik ve sükûnet 
verecektir… Onu daha çok hissedebilme isteği 
getirecektir… İşte o zaman sükûnet başlar… 

Çünkü biliriz ki, bizden çok daha üstün bir Güç 
var… Bu gücü duymak için de benliğimiz 
küçülür, kendi sesimiz azalır ve O’nu duymaya 
başlarız… 

Sevgili Kuan Yin: 

“Ses; söz mü, gürültü mü..?” 
“Merak edin…” 

“Gürültü ise eğer, bu kaba titreşimi niçin 
duyuyorsunuz..?” 

“Söz ise eğer, niçin duyamıyorsunuz..?” 

Hayatımızın sesleri söz mü, yoksa gürültü mü?.. 
Gürültüden ibaretse, niçin bu gürültüye 
muhatabız?.. Niçin bu kaba titreşimlere 
uyumlandık?.. Kulağımıza kadar gürültü olarak 
gelen seslerin mutlaka bize anlatmak istediği bir 
şey vardır!.. 

Bize, kendi kabalığımızı gösteriyor olabilir… Bizi 
herhangi bir konuda sarsmak istiyor, 
uyuşukluğumuzu üzerimizden atmak istiyor 
olabilir… Sükûnetimizi sınıyor olabilir… 

Sevgili Quan-Yin; bunları merak ederek bu 
sorularla derinleşmemiz gerektiğini salık 
veriyor… 

Kulağımıza gelen söz ise eğer, niçin 
duyamıyoruz?.. Eğer kaba bir gürültüden ibaret 
değilse, bize gelen ince bir mesaj ise, öyleyse 
onu niçin duyamıyoruz?.. 

Duymak mı istemiyoruz?.. Onun bir söz 
olduğunu fark ettiğimiz halde, niçin o mesaja 
kulaklarımızı tıkıyoruz?.. Kendimizden mi 
kaçıyoruz?.. Yoksa Yaradan’ın mesajından mı?.. 

Sevgili Kuan Yin: 

“Perdeler, perdeler birbirine çok 
yaklaşmışlar…” 
“Korkmayın…” 

“Ses ne kadar yüksek olursa olsun, 
ayarlanabileceğiniz en uygun titreşim, daima 

duyabilmeniz için sizinle…” 

Yine bir müjde ile selamlıyor Quan-Yin bizleri… 
Ses ne kadar yüksek olursa olsun, 
ayarlanabileceğimiz en uygun titreşimin daima 
duyabilmemiz için bizimle olduğunu söylüyor… 

Öyleyse her sesin içinde, bize hayattan gelen 
her mesajın içinde ki bu birisinin gelip bizimle 
konuşmasından tutun da, bir kuşun ötüşü veya 
hatta bir doğal afetin kulaklarımızı delici sesi 
olabilir, ‘bizim ayarlanabileceğimiz en uygun 
titreşim daima duyabilmemiz için bizimle’…  

Ses nasıl olursa olsun; gürültü de olsa, karmaşık 
da olsa, duyamadığımızı sandığımız bir mesaj 
da olsa, aslında orada bizim duyabileceğimiz, 
alabileceğimiz bir mesaj var… 

Gelen her tesirle, hayat bize bir şey söylüyor! 
Bunu duyma kapasitemiz ise her an mevcut! 
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Tüm varlığımızla önce ilahiliği hissetmeyi, her 
şeyde onu deneyimleyebilmeyi diliyoruz… 

Bize gelen her sesin mesajını ‘merak ederek’ 
orada mutlaka bize uygun bir titreşimin 
olduğunun eminliği ile Duyabilmeyi diliyoruz!.. 

Hamdolsun… 

 

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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2-23 Temmuz 21 Günlük Reiki 
Meditasyonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 

 

 

 

 

Bu yıl, 10. kez 21 Günlük Reiki 
Meditasyonumuzu gerçekleştirdik… 

Reiki Huzur Vadisi, bir kez daha kendisini, 
kalbini ona açanlara açtı… 

Reiki Üstadı Dr. Mikao Usui’nin izinde, 21 
Gün boyunca 24 saat hiç durmadan Reiki 
mantralarını zikrettik… 

Bu yıl sadece sekiz kişi, tam 21 gün boyunca 
orada kalarak bu Kutsal Görevi üstlendi… 
Günün 24 saatini paylaşarak, her biri günde 
en az 3’er saat mantra zikrederek 21 günü 
tamamladı… 
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Reiki’nin 4 sembolünü de mantra şeklinde 
söyleyerek, zihinlerimizden özgürleşme 
yolculuğunda hiç olmadığı kadar yol kat 
ettik… 

 

Her bir sembol, enerji alanlarına arındırıcı ve 
yükseltici bir frekans yükler… 

Bu sembollerle dolan aura, etrafına daha 
yüksek ve daha ışıklı titreşimler yaymaya 

başlar… 
Böylece Hayat kökten değişir… 
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Meditasyon süresi boyunca farklı şehirlerden 
gelerek bu konvoya katılmak isteyen birçok 
dostumuz, sadece şifa almak amacıyla 
zaman zaman birkaç günlüğüne, zaman 
zaman bir haftalığına bizlere katıldılar… 

Önümüzdeki yıl, yüzlerce kişi olmak 
istiyoruz! Üzerinde oturduğumuz Toros’ların 

Reiki şifası ile dolmasını, bizleri de o Güç ile 
doldurmalarını temenni ediyoruz… 

Tüm Doğa bize katılırken, siz de katılın!... 

 

MUCİZE TAŞ ARAGONİT 

 

Bu ay farklı şehirlerden 14 arkadaşımız daha 
Aragonit seminerine katılarak kendileri için 
özel seçilmiş taşlara uyumlandılar. 

Aragonit taşının şifası her seviyede onlarla 
birlikte olsun… 

Aragonit Mucizesi Deneyimi: 
MİNE TÜRKMEN 

İki gün önce dişetimde belirginleşerek iyice şişen 
bir aft hakkında bilgi almak için diş doktoruna 
gittim. Doktor bey, dişetlerimde çok sinsice 

ilerlemekte olan bir hastalığı tespit etti. 

Öyle ki hastalık dişetlerinin altındaki kemiklerin 
çekilmesine bile sebebiyet vermeye başlamış. 

Bu hastalıkta dikkat etmem gerekenleri doktorla 
konuşup, tedavi başlangıcı için antibiyotik alıp 

oradan ayrıldım. 

Aynı akşam, aragonit ile alt batın bölgeme şifa 
yapmak için bir çalışma yaptım. Aragonit şifayı 
gerçekleştirdikten sonra başıma doğru yukarı 
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aşağı hareketler çizerek, baş bölgeme yöneldi. 
Ağzımın içinde yoğun bir enerji hissettim ve tüm 
diş etlerim büyük bir kalp gibi atmaya başladı. 
Aragoniti ağzımın önünde tutarak, şifa yapışını 

minnetle izledim. 

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… Daha sonra aft olan yanağımın dışına aragoniti 

koyup bir süre bekledim. Ağzımın içinden ve 
özellikle afttan bir şeyler taşa doğru çekiliyor 

gibiydi. Doktor muaynesinde, bir haftalık 
antibiyotik tedavisinden sonra diş etlerimin 

durumuna göre, ya bir hafta daha ilaç tedavisi 
göreceğimi ya da iyileşme kaydedilirse koruyucu 

tedaviye geçebileceğimizi söylemişti. 

Temmuz ayında 5 kişi Reiki I uyumlaması alarak 
10.000’lerce kişilik Reiki Ailemize katılmış 
oldular… 

Magnified Healing 

Quan-Yin 

 

Oysa aynı akşam gerçekleşen aragonit 
şifasından sonra, ertesi sabah aftın muazzam 
ölçüde küçüldüğüne, neredeyse yok olduğuna 

tanık oldum. 

Aragonite hayatıma kattığı her şifa ve bereket 
için teşekkür ediyorum. Aragonit mucizesini 

insanlara yeniden ulaştıran sevgili Sevgi Ersoy'a 
bizlerle paylaştığı herşey için minnettarım. 

Detaylı bilgi için: www.aragonitmucizesi.com  

 

REİKİ 

 

Bu ay 2 arkadaşımız daha Kuan Yin’in Barış 
Ordusuna katıldı! 

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

Reiki Enerjisi ve Şifa Tekniği, tüm şifa 
tekniklerinin temelidir… 

Seviyelerinde yükselen kişiyi, 
aydınlanma yolculuğuna taşır… Detaylı bilgi için vakfımızla iletişime 

geçebilirsiniz… 

http://www.aragonitmucizesi.com/
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