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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… 

*** 
Bütün bunlar olurken, 02. Haziran. 2009 

geldi çattı… Uzun zamandır beklediğimiz, 
heyecanla hazırlandığımız büyük gün… Üç aydır 
dört saatte bir tekrarladığımız, bilinç değişimi 
yapmak için, olumsuz zihnimizi olumluya 
çevirmek için söylediğimiz cümleleri, o akşam, 
bin kişinin üzerinde bir grupla yüksek sesle 
bütün insanlığın bilincine yaymak istiyoruz… 

Sahnedeyim… Yanımda eşim, tam 
ortadaki masada oturuyoruz… Arkamızda elli 
kişilik barış korosu şarkılarını söylüyor… Her şey 
o kadar mükemmel ki… Gökyüzü, bulutlarıyla 
muhteşem bir fon oluşturmuş… Doğa, bütün 
zarafetiyle bende buradayım diyor… Böyle toplu 
bilinç olaylarına, her zaman olduğu gibi yine 
katkıda bulunuyor… Gök gürlüyor, bir iki damla 
yağmur düşüyor, rüzgâr kâh eserek, kâh 
durarak, adeta sevincini belli ediyor… 

Bin kişinin üzerindeki topluluk, önümdeki 
amfide yarım daire şeklinde oturuyor... Koronun 
sesi, hücrelerimden geçerek insanların üzerine 
yayılıyor… Herkes ellerindeki beyaz balonları 
sımsıkı tutuyor rüzgâr uçurmasın diye… Bütün 
dilekler pos titlere yazılmış, balonların üzerine 
yapıştırılmış… Dört saatte bir tekrarladığımız 
cümleleri tekrarlama zamanı geliyor… 

Koro susuyor… Ay, neredeyse tam 
başımın üzerinde pırıl pırıl… Bulutlar, bir sanat 
eseri gibi… Rüzgâr, ağzımdan çıkan her 
sözcüğü bütün insanlığın bilincine yaymak için 
hazır bekliyor… Dudaklarımdan “Ey âlemlerin 
içinden; âlemlerin üzerine; rahmetlerle yağan 
Rabbim…” kelimeleri dökülürken, gök 
kükrercesine gümbürdeyerek yüzüme birkaç 
yağmur damlası yolluyor ve o anda tüm nefesler 

biraz saygı, biraz da korkuyla iyice tutuluyor… 
Gözlerimden akan yaşlar, yağmur damlalarıyla 
birlikte, bir taraftan, sevgi ile tebessüm eden 
yüzümdeki çizgilerden aşağıya iniyor… 

Rabbim o nasıl bir an..! 
Sevgi’nin gücü, en yüksek irade olarak 

tecelli ediyor ve zaman duruyor, bambaşka bir 
boyuta geçiliyor… Anda olmak işte buydu… 
İllüzyonun durması, hakikat ışığının yeryüzüne 
inişi… Herkesin aynı hedefe yönelmesi ve aynı 
amacın güdülmesi… 

Bilinçlerin arınması, “olmaması gerekenin 
olması, gereken olması ve varlıkların yeniden 
var oluşu…” buydu… 

Meditasyon cümlelerini hep bir ağızdan 
tekrar ederken, herkesi, her şeyi ve kendi 
varlığımı özgür bırakıyorum bölümüne 
geldiğimizde, aynı anda beyaz balonlar 
gökyüzüne yollandı… Martılar, balonlar, bulutlar 
sözleşmişçesine hep birlikte bir yöne doğru 
süratle uçup gittiler… Aynı anda gök gürültüsü 
yağmur damlaları ve rüzgâr yok oldu… Sadece 
benim, bütün bunlardan dolayı Rabbe olan 
hamdımın sesi duyulurken arkadan yavaş yavaş 
koro yükseliyordu ve ses bütün semayı 
doldurdu… 

Koronun başındaki genç adamın yüzüne 
bakıyordum… Geçmiş, şimdi ve geleceğin 
ifadesi, tüm netliğiyle ve en derin teslimiyetiyle 
orada odaklanmıştı… Emin, vakur ve ben varım 
diyerek eriyen… Tüyleri diken diken olan 
insanlar, ne olduklarını anlayamadan bizlerin bir 
tül gibi sahneden çekilişimizi izlerken bazıları 
gözyaşlarını tutamıyordu… 

İçimden, şükürler olsun, hamdolsun, bu 
kırık ayakla, tekerlekli sandalyede bütün bunları 
gerçekleştirebilecek gücü verdin… Hep birlikte 
mükemmel bir ahenk içinde oldu her şey… 
Herkese, her şeye teşekkürler diyerek 
tekrarlıyorum… 
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 Gecenin sonunda dostlarımızı uğurlarken 

duyduğum minnet beni sarhoş ediyor… Eşimin 
sandalyemi itişi, arkamdaki gücün ne kadar 
bütünleyici ve güvenilir olduğu hissini veriyor 
bana… O anda Sevgi’nin açılımının çoook derin 
olduğunu fark ediyorum… 

“Yaradan’ımı, yaratılmış olan her şeyi, 
herkesi ve kendi varlığımı seviyorum…” 
sözcüklerini her dört saatte bir tekrarlarken, şu 
anki duygularıma kıyasla ne kadar yüzeyselmiş 
söylediklerim diyorum… (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

 
----------------------------------------------- DİYOR Kİ; ---------------------------------------------- 
 Kıyam etmek; ki onlar; Susayanlar..! 

Görüyorlar ki; susuzlukları gideriliyor, 
açlıkları doyuruluyor, boşlukları 
dolduruluyor olduğunun; Bilgi’nin hasının 
yanıbaşlarında olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:264) 

*** 
 Kıyam etmek; Bilgi binicilerinin, Bilgi’nin 

üzerinden inmez olduklarının; Bilgi 
sürücülerinin, Bilgi’ye biner, sürer, bildikleri 
gibi gider olduklarının; Bir de, bilgiye binip, 
yapışıp kalanlar olduğunun; onların, 
tutsaklar olduğunun; Bilgi’nin neresine 
tutunurlarsa, orada donar kalır olduklarının 
bilincine varmaktır…(MYP/C:264) 

*** 
 Kıyam etmek; oysaki Bilgi’ye binip, Bilgi 

harmanında at koşturmanın var 
olduğunun; o harmanın ki; Evvel’le Ebet’in 
salındığı, bin bir başağın dağıldığı sunum 
sofrası olduğunun; o sofraya oturanların, 
bir ondan, bir ondan yer olduklarının; 
hazmeder olduklarının; yedikleriyle 
devreleri süsler olduklarının bilincine 
varmaktır…(MYP/C:264) 

*** 

 Kıyam etmek; yeni Güneş’in huzmelerinin 
tarlalarımızı yıkıyor olduğunun; her 
birimizin teker teker hasadının kalkıyor 
olduğunun; önce, Kıyam’ın, tek tek 
hepimizin olduğunun; sonra, Kıyam’ın, tek 
tek birimizin olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:264) 

*** 
 Kıyam etmek; Dünya’ya değdiğimizin, 

paramparça her zerreye yayıldığımızın; 
şimdi Dünya’nın bize değiyor olduğunun; 
her zerreden süzülerek, bir zerreye doğru 
yol alıyor olduğumuzun; bu yolculuğun, 
bize göre, uzayan veya kısalan olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:264) 

*** 
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 ---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (58)--------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Bakınız üçe ayırın vücudunuzu… Benim 

zihnim var, düşünüyorum, zihin faaliyetlerim var, 
düşünce faaliyetlerim var, geçmiş deneyimlerin 
sonuçlarını alıyorum, veriyorum… Duygu 
faaliyetim var bir de… Fiziki, otomatizmal 
faaliyetlerim var… Yani gürültüde zıplayan, 
adrenalinden dolayı kızaran, titreyen… Ben bu 
üçlünün üçünü de devreye sokmak zorundayım 
ki; ondan sonra onu doğru çalışma şekline 
dönüştürebileyim... 

“Eğer her biriniz ne istediğinizi tam olarak 
tespit eder, bunu bütün bedenlerinizde 

dengelerseniz ki; siklusun istediği asıl olarak 
budur… 

İşini çabuk bitirebilmesi için şuurlu varlıklara 
ihtiyacı vardır...” 

Demek ki; bizim, siklusun istediği savaşı, 
yang enerjinin istediği terörü, şiddeti 
bitirebilmemiz için, mutlaka şuurlu varlık vasfına 
bürünmemiz lazım... Yang enerji yanlısı mıyım, 
yin enerji yanlısı mıyım..? 

Vazife her iki koldan devam eder... Yang 
enerji de bu siklusa hizmet ediyor… Beşeriyetin 
belirli bir aşama yapması için Yang enerji de 
hizmette fakat okulun tarzına göre onun da 
kefenin bir tarafını doldurması gerektiği için, o 
tarafa biz yin olduğumuz için kötü olarak 
bakıyoruz... 

Bombayı koyan evden çıkarken ailesine 
umreye gidiyorum demiş... Onun penceresinden 
baktığınızda adam, Tanrı için en yapabildiği 
maksimum doğruyu yaptı... Tanrı’ya bir vazifesi 
var… Bu, şiddet ve öldürme bile dâhil olmak 
üzere yapması, onun için en iyisi... Onun aklı, 
duyguları, bedeni çok iyi çalışıyor ki, kendini 
dahi öldürebilecek kadar belirli bir ideolojiye 
kilitli... Yang enerjisinin güçlü varlıkları bunlar... 
Onun için yang enerji gerçekten bu devrede çok 
baskın… Neredeyse o hüküm sürecek... Yin 
enerji olarak bizler onun yaptığını yapabilir 
miyiz..? 

Yin enerjinin üzerimize yüklediği görev 
olarak biz barış için ne yaptık..? Niçin 
yapmadık..? O kendini öldürecek kadar yang 
enerjinin neferi… Biz, yin enerjinin neferi değiliz 
henüz... Yang enerji, kendi kefesinde aktif… Yin 
enerji de kendi kefesinde aktif olmalı... Şu anda 

yang enerjinin şiddet, terör, parçalama, bölme 
yönündeki vazife kararlılığı, henüz Yin enerjide 
yok... 

Siklus boyu beşeriyet, alması gereken 
bilginin 1/3’ni almış… Şimdi 2/3’yi telafi etme 
karmaşasını yaşıyoruz… Yükümüz burada... 
Çok büyük bir sürefor harcamamız lazım... 
Bizler, bir siklus boyu derslerimizi borçlu 
geçmişiz… Rabbimiz deneyimleri ertelememize 
hoşgörü ile baka baka geçirmiş bizleri… Çünkü 
yasalar öyle… Şimdi 2/3 gibi bir bilgiyi çok kısa 
zamanda almak zorunda kalıyoruz... Yang 
enerji, Rabbe hizmette bizden başarılı... Yang 
enerji, Rab nezdinde vazifesini daha iyi 
yapıyor... Olmaması gerekenleri sahneliyor ki, 
Yin enerjiler uyansın, hatırlasın diye… 

Biz ne kadar pasif kalırsak, Yang enerji, 
bizi pasiflikten kurtarmak için aktifleşecek... 
Sorun burada... Onun vazifesi Yin enerjiyi aktive 
etmek, uykusunu bozmak... Rabbe hizmeti bu 
manada alın… Yani yin enerjiyi silkelemek, ben 
de varım dedirtmek için Rab bize onu muhatap 
kılıyor... Bizim de kalkanlarımız, kılıçlarımız 
var... Bizim kalkanlarımız; Sevgi’miz, 
hoşgörümüz, merhametimiz… Bizim en büyük 
silahımız, bilgimiz, idrak ve şuurumuz... Biz 
onlarla ayağa kalkmak zorundayız... 

Korku, en güçlü denge bozucudur... 
Korku, yeryüzündekilere ilave olarak yepyeni 
savaşçılar yaratır... O programla enkarne olmuş 
savaşçılar var yeryüzünde, yang enerji... Ben 
yeryüzünde, yin enerjinin şuurlanması için yang 
enerji tezahür ettireceğim diyor... Savaşacağım 
ki yin enerji barışta güçlensin, sevgisini 
yükseltsin, beni görsün, ben Yin’im farkındalığını 
elde etsin... Yoksa kimin yang, kimin yin olduğu 
belli olmayan yani kurt mu, kuzu mu, belli değil... 
Kurt belli olsun ki, kuzu kurt olmadığını görsün... 

Hiç birimiz ne istediğimizi bilmiyoruz... 
Yin enerji olduğumuzun imanı en büyük 
silahımızdır... Şuursal faaliyetimizdir... Bunlar 
savaşmak isterler fakat korkak oldukları için, her 
an sinmeye hazır oldukları için, olması gerekeni 
uzatır, engeller, işin daha da çıkmaza girmesine 
sebep olurlar... 

Zihnen şu anda doruklara ulaşmak 
isteyen yang realiteye yardım ediniz... Onu 
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 bilginizle ve sevginizle şuurlu bir varlığa hitap 

edercesine ki; o şuurludur, ikna ediniz... Bize 
yukarıdan, seviniz, hoşgörünüz, yardım ediniz, 
beşeriyetin uyanışına nefer olunuz ilhamları 
nasıl geliyorsa, ona da, öldürünüz, savaşınız 
diye ilham geliyor… Bu bakımdan şuurlu varlık 
onlar... Bağlantısı var ve yeryüzündeki yin 
enerjinin aktive olması için aldığı ilhamlarla 
eylem yapıyor... Onları da besleyen ruhsal idari 
mekanizma var... 

Yukarısı aşağıya inmiştir dengeyi 
kurabilmek için diyor... O aşağı inen yukarının 
içerisinde onların yukarısı da var... Çünkü aynı 
şey gökyüzünde de var... Denge için... Çünkü 
yin ve yang dengesinin sağlanması ruhsal 
âlemde de var... Biz bir ruhsal mekanizmanın, 
planın temsilcisi olarak bir şeyler yaparken, onlar 
bir şeyin temsilcisi değil mi..? 
Her realite seviyesinde yin enerji karşıtı olarak 
yang var... Şeriat, otomatizma, duygu 
realitesinde var... Biz, bilgimizle, sevgimizle 
şuurlu bir varlığa hitap edercesine ikna 
etmeliyiz... Bütün bunları yapabilmek için 
gelmekte olan realiteyi daha derin hissetme 
cehtinizi geliştiriniz... Bir realite geliyor, 
hissetmeye çalışın ve bütün bunların o realitenin 
gelişine hizmet ettiğini hissedin... 
 
 
 

“İlhamlarınıza daha çok kulak veriniz...” 
“Zaman o zamandır, mekân bu mekândır...” 

“Bütün imkânlar, verilmiştir ve verilmeye 
devam edilecektir...” 

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

“Bu konudaki bilgiler iyi kavranmalı, 
varlıklarla ve varlık gurupları ile bu yol 

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

“Üst titreşimlere hamlederken, ellerinizden 
tuttuklarınızı da oraya doğru hamlettiriniz...” 

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

“Mümkün mertebe esneyerek her 
pencereden hakkını veriniz...” 

Serbest şuur sirkülasyonları vasıtasıyla 
yani meditasyonlarınızla, fiziksel özelliklerinizi bir 
kenara koyup, onlarla şuur bağları kurarak onları 
ikna ediniz diyor... Şuur yayılımları ile onların 
şuur alanlarına girip onları ikna etmem lazım... 
Bir bilgiler ışığında yayılıp onlara, sevgi, hoşgörü 
ve sükûnet tesirleri yollamalıyız... Bu 
çalışmalarla her pencereden bakma, hakkını 
verme vazifesini yerine getiriyoruz... Eğer biz 
bunu yapmazsak, beynimize ve düşüncelerimize 
sınırlar koyarak, o düşman, o dost gibi 
yaklaşımlarla bu iş çözülmez… Bu, yeni 
savaşçılar meydana getirir... Fizik âlemin yanlılık 
oluşturucu her türlü değerinden kendinizi 
arındırın... Amerikalı veya Türk, benim için aynı, 
insan… 
 (Devam edecek…) 

-------------------------------------- TEBLİGAT BİLİNCİ (05) ------------------------------------ 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Allah için ne yaptın demek; kendi varlığın 
üzerinde ne kadar farkındalık temin ettin, ne 
kadar uyanıklık, idrak temin ettin demektir… 
Bunun adına ibadet diyor tebliğ… “İbadet, idrake 
giden farkındalık yoludur…” diyor... Bu 
farkındalığı temin edebiliyorsam, o temin 
esnasında ne yapıyorsam ibadettir… Ne 
namazdır, ne oruçtur, hepsi, çok makbuldür 
idrake götürücü farkındalık yoludur, yapılmalı 
ama ben eğer idrake gitmek için, farkındalığımı 
geliştimek için bir karınca yuvasına bakıp da o 
karıncaların nasıl bir hiyerarşi ile vazife 
yaptıklarını, neye hizmet ettiklerini bakıp da bu 
nasıl şuurdur bu hayvanların şuuru diyorsak, bu 
ibadettir… Veya yolda gördüğünüz bir çiçeğe 

bakıp, bu nasıl açıyor, idrak etmem lazım, hayat 
enerjisi nasıl tezahür ediyor, zaman enerjisi nasıl 
açıyor… Bir yosun varmış günde 1 m uzuyor… 
Bunlara bakmak lazım, hücreler nasıldır, 
baktığını gören, gördüğünü anlamaya çalışan, 
anladığını idrake çalışan bir gözle baktığınızda 
sizin çiçeğe bakmanız ibadettir… Hayat 
içerisinde idrak etmek adına yapılan farkındalık 
gayreti, çünkü fark ettiğiniz anda idrak 
edersiniz… İdrakin şartı farkındalıktır… Eğer 
idrak etmek niyeti ile bir şeyin üstünde 
farkındalık temin etmeye çalışıyorsanız, sizin 
ibadetiniz odur ve en büyük ibadet odur… 
Karıncaya, çiçeğe baktık, en çok insana 
bakacağız, bu nasıl varlıktır, hangi realitenin 

mailto:info@mbavakfi.org.tr


 
 

IŞIĞIMIZ BİLGİ - YOLUMUZ SEVGİ - HEDEFİMİZ VAZİFE 
 

Cevizli Mah. Bağdat Caddesi No: 519 Bağdat Plaza Kat: 7 Daire: 10 Maltepe / İstanbul 
Tel: 0216 – 383 06 07 / Faks: 0216 – 441 43 99 / E-mail: info@mbavakfi.org.tr / Web: www.mbavakfi.org 

5 

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999 
 varlığıdır ben bunla nasıl bir şuur sirkülasyonu, 

bağı sağlarım, fizikten mi temas ederek 
şuurumla temas edeyim yoksa hiç fiziğine temas 
etmeden uzaktan mı..? Bu gayret ve niyet 
içerisinde olmak yaratma eylemine katılımdır, en 
büyük ibadet budur… 

Bir tebliğ de diyor ki; 
“Sizin ibadetiniz, serbest şuur sirkülasyon 

temrinleri yapmaktır…” 
Yani en yakınımızdan başlamak üzere, 

Dünya beşeriyetine yayılan şuur yayılımları 
yapmak… 

Bu, maddeci zihniyetlere ütopya gibi 
gelebilir… Ben, buradan Amerika’ya nasıl şuur 
yayarım diye… Asıl kozmik manada olağan olan 
budur… Bunun olmadığını düşünmek 
olağanüstüdür… Benim bu imkânı kullanmamam 
olağanüstüdür… Yoksa bizim söze gereğimiz 
yok… Ben size baktığım zaman, şuurumu, 
benim verebilmem, sizin de almanız lazım… Laf 
ve hıfz artık kalmayacak… Öyle bir hal olacak ki; 
unutmak asla, öyle bir hafızada, üst şuurda 
yerine oturacak ki, onu unutmanız mümkün 
değil… Cümlenin kelimesi kelimesi hatırlanacağı 
gibi, dışarıdaki bir ses, ışık, koku her şeyi ile… 
Bazı hatıralarınız öyledir, oradaki haletinizden, 
kokusundan, önünüzdeki yemeğin formunu, 
şarabın tadını, müziğin sesini… Çünkü üst 
şuurla hatırlanan anda olmuştur, en küçük detay 
kaçmaz… 

Bilim, üst şuuru yani beşeri şuur dışını 
hipnoz ile aktive ediyor… Hipnoza tabi tutmadan 
önce varlıkla konuşuyorlar… Dünya işlerinden 
konuşuyorlar… Bu arada çok ötelerde, 
operatörün dahi duymadığı bir müzik sesi var… 
Bunu ne süje, ne operatör duyuyor… Süje 
hipnozda iken o konuşmayı soruyorlar… Seninle 
çalışmaya başlamadan önce bir şeyler konuştuk 
anlat diyorlar, anlatıyor konuşmayı detayları ile 
ve o müzik sesini de anlatıyor… Yani beşeri 
şuurla algıladığımızı zannettiğimiz şeylerin çok 
büyük bir bölümünü aslında algılamıyoruz… 
Ama üst şuur bunu algılıyor… Şu anda bizim 
duymadığımız neleri duyuyor… 

Biraz daha ötesine gidin… Bizim üst 
şuurumuz, Dünya’nın herhangi bir yerindeki bu 
tür bir çalışmanın dahi bilgisini alıyor, biz 
farkında bile değiliz… 

Mesela Amerika’nın bir yerinde bu tür 
çalışmalar yapılıyor, bir şuur genişlemesi oluyor, 
derinleşen bir şuurun bütün bilgisini benim 
şuurum alıyor… Bir de bakıyorsunuz, yarın, 
öteki gün, o sindirildikten sonra bir fikir geliyor 
size, ben bunu düşünmemiştim ama hemen 
oturdu… Sezgi… Hâlbuki sen kolektif şuur 
sahasından çekip aldın… 

Uyku zannedilir ki; kaybedilmiş zaman 
dilimi… Uyku zaman kaybı değildir… Uyku bizim 
fizik ortamın tesirlerinden mümkün olduğu kadar 
arınılmış, ruhsal âlemle yoğun irtibata geçilmiş 
bir süreçtir… Bu mükemmel bir şekilde, 
planımızla, Rabbimizle derin ilişkilerde 
bulunduğumuz bir ruh halidir… Beyin 
dalgalarımız, Beta- alfa- ve gama gibi ritimlere 
geçtiğinde dünyasal beş duyu ile algılamalar 
stoklanır, Dünya ile bağımız kesilir ve öte âlemle 
zamansızlık ve mekânsızlık içerisinde bilgi alış 
verişi yaparsınız… Bunu becerebilsek eğer, 
doğru uyku uyuyabilmek, Rabbimizle buluşma 
zamanıdır… Sabaha kadar haşır neşir olunur, 
rüyalarla, vizyonlarla, sözsel olarak bir sürü 
tebliğ alınır… 

Yalnız bizler, genelde Dünya’nın 
üzerimizdeki zihinsel kirliliğinden dolayı yani üst 
beyin ile alt beyin arasındaki şuur altı denilen 
seviyenin kirlenmesinden dolayı yani yaşam 
içerisinde baş edemediğimiz şeyleri attığımız bir 
haznemiz var bizim… Ben bunu bilgisayarın çöp 
kutusuna benzetirim… Biz günlük yaşam 
içerisinde rahatımızı bozmak ihtimali olan 
mevzuları çöp kutusu olarak şuur altına atarız… 
Kaldıramadığımız travmalar, baş edemediğimiz 
tesirler yani boş verdiklerimiz, örttüklerimiz… Bir 
türlü derin uyku safhasına geçip Rab ile derin 
bağlantıyı temin edemeyiz… Ancak şuur altına 
gelir frekans ve orada tıkanır ve bu kez, 
attığımız tesirler bizi uykuda rüya şeklinde 
meşgul eder, çer-çöp halinde karşımıza çıkar… 
Biz rüyaları büyük bir çoğunlukla şuur altı 
tesirleri olarak görürüz… Korkularımız, 
endişelerimiz, psişik travmaların üzerimizdeki 
çöplerinden başka bir şey değildir… Gerçek 
rüya, Rable iletişimdir ki, onu da uyandığımızda 
hatırlamamız biraz zordur… Çok iyi bir teknik 
lazımdır, bu da vardır… Yıllarca çok iyi bir 
çalışma gerekir… Şuur altının kirliliğini aşan bir 
varlık, çok yüksek seviyelerde kominikasyona 
girer… Müşküllerinin hallinin bilgisini alır, 
taleplerde bulunur, tam bir ruhani yapı içerisinde 
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 planı ile belki bir sonraki günün taktiklerini bile 

alabilir… Ama o kadar yüksek bir şuur halinde 
bu olur ki, uyandığınızda beşeri şuur frekansına 
yani önce alfa ritmine sonra da günlük yaşam 
ritmine beyin geçti mi bütün bunlar unutulur… 
Eğer biraz üzerinde çalışma yaparsanız, uyanır 
uyanmaz ilk 30 sn. içinde yazarsanız, ona ait 
bilgiler olabilir… Bu da ciddi bir terbiye ile olur… 
Onun dışında uyanır uyanmaz uçar ama 

kaybolmaz onlar sizin şuurunuzun içerisinde 
yerini alır, açığa çıkacak zamanı bekler… 
Sindirirsiniz onu, üst şuurunuzda hazmedersiniz, 
günün birinde mutlaka şuurda bir fırsat bulur 
açığa çıkar ve size yol gösterir… Şuuraltının 
temizliği çok önemlidir... Çocuk yaşlardaki 
travmaları bertaraf etmedikçe uyanma 
umudumuz azdır… 
(Devam edecek) 

--------------------------------- SEVGİLİ QUAN-YİN DİYOR Kİ; --------------------------------
Quan-Yin için bir şiir: 

Görünen En Uzak Hedef İçin 
Her değişimin ardından yoluma bir taş daha 

koyan, 
Yolumu aynı anda hem uzatan, hem kısaltan, 

Quan-Yin; inisiyasyonumun ismi, 
Sözcüklerin tek harfi: Sevgi. 

Işığın habercisi, 
Dört yönün ve benliğimin, kimliğimin hâkimi, 

Teveccühü marifet sanırken ben, 
Hışım ve Gücüyle uykumu işaret eden, 

Biraz dikleşsem ve gözümü yukarıya diksem, 
Cesaretimi sevgisiyle büken, 

Sevgisizliğimi, merhametiyle sararken 
gösteren, 

Mum ışığında O’nu çağırırken, 
Mum söner sönmez kalbimdeki mumun 

Artık yanmış olduğunu gösteren. 
Hayal ile gerçeği birbirine karıştırdığım an, 
Hakikat denizinden bir esinti yollayıveren, 
Bir kez daha önüme kıymetler sererken, 

Kalbimi, aşkıyla dürten… 
Beni bırakmadan, bensiz de ilerleyen… 
Dost’un ötesi, Sevgi’nin kelam titreşimi, 

Sonsuz hayretlerim, 
Ebedi Beşiğim, 

Sevgili Quan-Yin, 
Hoş geldin… 

Ebediyete uzanan İnsan Yolculuğunda, otuz 
senelik nadide yaşantımdan böyle geçiyor 
Quan-Yin bugün… 
Eminim ki; yarınlarda bambaşka geçecek… 
Bana sevmeyi ve nezaketi, bu Öğreti gösterdi. 
Kalbin sınırsız sevgiye açılabileceğini, bunu bir 
ihtimal olarak kabul etmeyi Quan-Yin Enerjisi 
fark ettirdi. 
Sevginin, atılan sonsuz adımlar olduğunu, bir 
durağı olmadığını, bu öğreti ile öğreniyorum… 
Ne olursa olsun Yaratıcı tarafından  
‘sevildiğimizi’ bilmenin, zannettiğimiz gibi bir şey 
olmadığını öğretiyor Sevgili Quan-Yin… 
Aşk ile yaratılmış olmayı, ama mayamız da 
başka şeylerin de olduğunu zannetmenin 
getirdiği acıyı gösteriyor… 
Acının ötesine, bir günde geçilmediğini ve her 
aşamanın bilgeliğini gösteriyor… 
Beni ben yapan her şeyi bir kerede silip atmayı 
ve yerine bir şey koymamayı öğretiyor Quan-
Yin… 
“Ötesi, hep ötesi…” diyor Quan-Yin… 

Özge Esirgen 

Quan-Yin Taahhüdü 
Varlıkların sayısı sonsuzdur, hepsini 

kurtarmaya yemin ederim… 
Hırs, nefret ve cehalet durmadan oluşur, 

hepsini aşmaya yemin ederim… 
Öğretinin kapıları sayısızdır, hepsinden 

geçmeye yemin ederim… 
Aydınlanmış olanın yolunun eşi 

görülmemiştir, onu gerçekleştirmeye yemin 
ederim... 
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MUCİZE 
TAŞ 
ARAGONİT 
2.7 MİLYAR 
YAŞINDAKİ BİLGE 
DOST GERİ 
DÖNDÜ… 
Tarihin her 
döneminde 
kullanılmış olan 
fakat zaman içinde 
unutulan MUCİZE 
TAŞ ARAGONİT 

tekrar insanlığa kendini sunuyor… 
Şu anda 5000 den fazla kişinin boynunda 
taşıdığı bu muciz aracını daha yakından 
tanımak ister misiniz?.. 
MUCİZE TAŞ ARAGONİT’İ sürekli boynunda 
taşıyanlar; 
► O’nun koruması, şifası, bolluk ve bereketi 
ile sarılıyorlar… 
► Bağışıklık sistemleri güçleniyor ve daha az 
hasta oluyorlar... 
► Ağrılarda, kramplarda, cilt sorunlarında, 
her türlü psikolojik problemde, tüm 
tedavilerde ilacı destekleyici ve yan 
tesirlerini azaltıcı olarak mucize taş 
Aragonitten yardım alıyorlar… 
► Ayrıca bilinçaltlarını temizleyip rahat ve 
kaliteli bir uykuya kavuşuyor, hayatın 
sorunlarıyla daha kolay başa çıkabiliyorlar… 
Sadece kendileri değil, çevreleri de bu ışıklı 
değişimin farkına varıyorlar… 

Bu ay farklı şehirlerden 51 arkadaşımız daha 
Aragonit seminerine katılarak kendileri için özel 
seçilmiş taşlara uyumlandılar. 

 

 

 

Aragonit taşının şifası her seviyede onlarla 
birlikte olsun… 

Aragonit Taşı, mineral krallığına 
açılan bir kapıdır... Bu mucize 

tekniği, Sn. Sevgi Ersoy’a 
tescillenmiş bir tekniktir… 

İnsanlığa bahşedilmiş olan ‘mineral 
krallığı’ nimetlerini en mükemmel 
ve en üst seviyede kullanmamızı 

sağlar… 
Bizlere, İnsan olmanın onurunu 

hatırlatır… 
 

Detaylı bilgi için: www.aragonitmucizesi.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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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… 
Temmuz ayında 13 kişi Reiki I uyumlaması 
alarak 10.000’lerce kişilik Reiki Ailemize katılmış 
oldular… 

Magnified Healing 
Quan-Yin 

 
Bu ay 6 arkadaşımız daha Quan-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… 

 
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… 
 

Detaylı bilgi için vakfımızla iletişime 
geçebilirsiniz… 
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