
MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI-1999 

                                                                           
 

       Aylık Elektronik Dergi                         Sayı: 132                                          Aralık 2014 
 

 
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 

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

Sevgili eşim Sevgi Ersoy’un başından geçen bir 
ayak kırılma olayının nasıl da bir içsel uyanış 

fırsatına dönüştüğünü, son bölüm olarak sizlerle 
paylaşmaya devam ediyorum... 

*** 

Peki kutuplardaki ayıcığın çığlığını 
duymaya çalışırken, kendi kalbimizdeki çığlıkları 
ne yapacağız?.. 

“Kendi varlığımdan ben sorumluyum…” 

Bu cümleler bizi, Yaradan’ın ilk 
başlangıcı yaptığı andan bugüne kadar bir 
perspektif içine sokuyor… Birlik bilincinin 
tohumlarını elimize veriyor... O, şiir gibi 
sıralanışın tesirine girenlere “Ne duruyorsunuz 
artık onları ekin!..” diyor… 

Kıbrıs Genç Tv’de canlı olarak bu 
meditasyonu yaptırdığımda programdan sonra 
katıldığımız fuara insanlar ağlayarak geldiler… 
İlk söyledikleri şey; “Ne olur o cümleleri bize 
öğretin…” oldu… Sihir, sözcüklerden ziyade, 
artık şifreleri çözmeye hazır olan insanlarda… 

Önümüzdeki yıllarda insanlık bir şölene 
hazırlanıyor… Dünya’mız, doğasıyla dekoru 
oluştururken, insan kuklalar, karışmış olan 
iplerini ayırmaya çalışacaklar… Bütün iplerin 
aynı el tarafından tutulduğunu anlayanlar, yine o 
elin kurduğu terazilerle tartılacaklar… Deniliyor 
ki; 

“Tüylerle ölçüleceksiniz!..” 

Din kitapları, bütün semavi öğretiler, her 
türlü, insanı geliştiren bilgi; 

“Barışın ve birbirinizi sevin…” diyor… 
Ve yolu da şöyle gösteriyor… 

“Kendini bil, Rabbini bil, Tekâmül et…” 

En güzel kendini bilmek; 

“Kendini sevmek, bugüne kadar 
sevemediğin için özür dilemek, yapamadıkların 
için kendinden af dilemek, her şey için kendine 
teşekkür etmek…” 

Binlerce yıldır insanlar kendi gerçeklerini 
aradılar… Bunun için çeşitli yollar oluşturdular… 
Kurumlar, kavramlar ortaya çıktı… Çok yüksek 
amaçlar uğruna çok alçak işler yaptılar… 
Kestiler, doğradılar, öldürdüler… 

Bilgi şöyle diyor: 

“En süflisinden en mümbitine kadar 
denediniz, hala doymadınız…” 

Evet, doyamadık çünkü hala yaratmaya 
devam ediyoruz… Kendi yarattığımız canavar 
düşünce ve duygular, ahtapot kolları gibi 
insanlığın yönetimini ele geçirmiş durumda… 

“Oluşturduğum sebeplerden…” 

Bu sebepleri yaratmaya, ilk “ol” emriyle 
başladık… “Olmaması gerekenden olması 
gerekeni deneyimleme…” programıyla 
programlanmış olan bizler, artık programın 
değişme zamanının geldiğini biliyoruz… Çünkü 
bu bilişin bilgisine de sahibiz… Açıkça anlatılıyor 
her vesile ile… Uyanın, şunları şunları 
yaşayacaksınız, aksi durumda hammadde 
olursunuz… Yüksek enerjilerin potalarında erir 
gidersiniz… Tek yol arınmadan geçiyor… Bir an 
önce bu karmakarışık durumdan kurtulmak 
gerekiyor… 

Dünya sahnesine indirilmiş bir sürü ip ve 
ucundaki insanlar… Cüzi yani küçük iradelerle 
ayakta durmaya çalışıyorlar… O kadar 
farkındasızlar ki; ayakta durmanın, diğerlerine 
yaslanmak olduğunu zannediyorlar… Birbirlerine 
eş koşarak bağımlılıklarla birlik olunacağını 
umuyorlar ve dolanıyorlar, düğüm oluyorlar… 
6,5 – 7 milyar insanı bir araya toplayıp bir insan 
yaparsak, dışarıdaki kör düğümün asıl olarak 
içeride olduğunu görürüz… O halde çözüm 
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ararken, doğru yerlere bakmamız gerekiyor… 
Dışımızdaki bir şeyi değiştirmek istiyorsak, 
çarenin içimizde olduğunu bilmeliyiz… 

Bazı kişilere bütün bunlar komik ya da 
gerçek dışı gelebilir… Bu noktada çok dikkatli 
olmamız gerektiğine ben de inanıyorum… Fakat 
son zamanlarda bu alanda birçok deney 
gerçekleştirildiğini biliyoruz… Bilim ciddi şekilde 
pozitif düşüncenin üzerinde dururken, insanların 
toplu olarak oluşturduğu titreşimlerin doğa 
üzerinde ve birbirleri üzerindeki etkilerini 
araştırıyor… Aldığı sonuçlara temkinle 
yaklaşıyor fakat hayretini de gizleyemiyor… 
Tıpkı benim ayağımdaki kırığın 15 gün içerisinde 
kaynaması gibi… Burada mucizeyi 
gerçekleştiren aragonit taşıydı… 

Aragonit, 2,7 milyar yıllık bilgeliğini 
sevgiden ve şifadan, korumadan, bolluktan, 
bereketten yana kullanıyor… Mineral âlemi 
öylesine gizemlerle kendini açıyor ki; siz 
neyseniz o misli misli siz oluyor… Bir süre sonra 
siz de bambaşka bir varlığa dönüşüyorsunuz… 
Tıpkı bir ayna gibi… Sizi size yansıtıyor ama 
normal bir ayna gibi değil, her şeyi 
devleştiriyor… 

Minerallerin uyandırılışı, en kritik 
noktadır… Aragonit taşının mucizesinin sırrı 
burada gizlidir… O, insanlığın, hayrı, barış, 
sevgi, yükseliş ve değişimi için uyandırılmış 
olup, şölen sofrasının en önemli yiyeceği olarak 
başköşeye yerleşmiştir… 

Bu sistem kurulurken, son âdem Dünya 
toprağını adımlamaya başladığında, bütün 
görevler paylaştırılıyor… Rab, Âlemlerin içinden; 
Alemlerin üzerine; Rahmetlerle yağarken; 
hepsinin zamanını mekanlarına bağlıyor ve 
şifreleri koyuyor… Bir üstün bir alta göstereceği 
sabır, altın da üste duyacağı özlem, en büyük 
köprüyü oluşturuyor… Rab, şifrelerin, tarlanın 
belli yerlerine ekildiğini, günü geldiğinde 
kendiliğinden çözüleceğini, işaretlerin ise son 
derece dünyasal olacağını söylüyor… 

Aragonit taşı, şifreleri çözecek olan ve 
çözmekte olan en önemli dünya anahtarlarından 
bir tanesidir… Doğal bir filtre olarak insanın 
boynundan doğaya yayılırken, en büyük 
işbirlikçisine kavuşmanın heyecanını yaşıyor… 
Dünya’dan tıpkı bir fıskiye gibi fışkıran enerjisi 
kozmosa yayılıyor… En yüksek, şifa, koruma, 
bolluk-bereket, sevgi ve barışı topluyor… Tekrar 
simgesi olan taşa geriye dönüyor… O andan 
itibaren aragonit taşı kimin boynundaysa, o kişi 
kendini, bütün kâinatı boynunda taşıyor olarak 
hissediyor… 

Aragonit taşı bize sorumluluğumuzu 
hatırlatmakta en mükemmel aracıdır… İnsan, 
her şeyden; herkeste, kendi varlığından sorumlu 
olduğunu anlamaya ve kabul etmeye 
başladığında, ancak o zaman birlik bilincine 
uzanabilir… Çevrenizde eleştirdiğiniz, bu asla 
adam olmaz dediğiniz, sizden uzak durmasını 
istediğiniz kimseler veya olaylar varsa, fena 
halde virüs kapmışsınız demektir… Derhal 
arının, temizlenin… 

“Kendimi seviyorum… Bu virüsü kaptığım 
için kendimden özür diliyorum… Ben, beni 

affediyorum… Kurtuluşu seçtiğim için 
teşekkür ediyorum…” 

Bu sözcükleri kim için, ne için 
kullanırsanız kullanın, hızlı bir arındırmayı 
başlatmış olursunuz… (SON…) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 

3

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999
----------------------------------------------- DİYOR Kİ; ---------------------------------------------- 
 Kıyam etmek; yaptığımız zihinsel 

emanasyonlarla, gökyüzünden yeryüzüne 
koridorlar açmakta olduğumuzun; bu 
koridorlar vasıtasıyla bağlantılar kurmakta 
olduğumuzun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:270) 

*** 

 Kıyam etmek; her birimizin, bir cazibe 
odağı olarak, güçlü cazibe alanları 
yaratmakta olduğumuzun; birleşimler 
neticesi oluşan bu cazibe alanlarının 
bizlere, hadisatın akışı hakkında yön tayin 
etmekte olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:270) 

*** 

 Kıyam etmek; bizlere, beklentiniz, 
kendinizden olsun denirken, Olmakta 
olanla Olacak olan yer değiştirirken, 
Olması gerekenin vuku bulması, tamamen 
bizlerin dahlimizle gerçekleşebilir ikazı 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:270) 

*** 

 

 Kıyam etmek; yaydan çıkmış okları 
tutacak ellerin havada olduğunun; 
bir el oku beklerken; diğer elin, diğer okun 
nereye isabet edeceğini işaret etmekte 
olduğunun; ellerin yerlerinin sürekli 
değişmekte olduğunun bilincine 
varmaktır… (MYP/C:270) 

*** 

 Kıyam etmek; yüksek Halet’in, yüksek 
Remz’in, yüksek Telaffuz’un, yüksek 
Sükût’un bilincine varmaktır… (MYP/C:270) 

*** 

 Kıyam etmek; ruhun titreşir, bedenin 
titreşir ve emanasyonun yükselir 
olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:270) 

*** 

 Kıyam etmek; kendimizi, akmakta olan 
sele bırakmamamız gerektiğinin; sel 
girdaplarında boğulmamızın an meselesi 
olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:270) 

*** 

 

---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (61)--------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Bağışlar yapılıyor televizyonlarda, 
hepimiz şahit oluyoruz… Bilmem kaç milyar 
bağışlıyor ve babadan, dededen böyle gördük 
diyor… Çok iyi bir şey yapıyor… Ama bir 
geleneğe, bir göreneğe, bir taklide, bir 
alışkanlığa dayalı olarak yapılıyorsa yani bir 
idrake dayalı olmadan yapılıyorsa, burada ele 
alınması gereken bir durum var demektir… 

Evet, bunu genellemiyorum ama misal 
olarak söyledikleriniz çok doğrudur… Şimdi 
burada yapılan bağış, yardım, babadan, 
dededen, aileden gibi fiziğe ait empozisyon 
kaynaklarına bağlı, taklide dayalı olarak 
yapılıyorsa yani müteal bir çağrışım 
oluşturulmamışsa, yapana bir faydası olmaz… 
Faydası, onun yardım ettiklerinedir… Bir de 
çevrelerine taklide değer emsal teşkil 
etmelerinden dolayı büyük bir vazife yapmış 
olurlar… Ama bu yardımların ruhsal âlem 
gözünde değerleri görülmez… Aman ne olur 

genellemeyelim… Yapmamaktan iyidir… 
Teolojik ifadeyle, sevap işlemek adına hiçbir 
kıymeti yoktur yaptıklarının… Yani sevap 
işledikleri tam manasıyla söz konusu değildir… 
Kendilerine bir puan verilmez ve yazılmaz… 

Bakınız; “Otomatik olanın fark 
edilmesi…” lazım… “Ya ben yıllardır yapıyorum 
ama hiç düşünmüyorum üzerinde… Niçin 
yapıyorum?.. Ama böyle gördüm diye 
yapıyorum, şuurunda olarak yapmıyorum… 
Bilmeden yapıyor…” diyorsanız; niye yaptığınızı 
da bilmiyorsanız, otomatik yapıyorsunuz... 
Bunun fark edilmesi lazım… Fark edildikten 
sonra, idrake sunulması lazım… Otomatik 
yaptığınızı fark edip, ondan sonra, aynı deneyimi 
müteal bir çağrışım içerisinde (idrakli olarak) 
yapmalısınız... 

“Yapılanın, İdrake sunulması ve tekrar varlık 
bünyesinde otomatik hale getirilmesi…” 
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Yine yaptığı o eylem, otomatik hale 

gelecek yani mekanizmal devinim ve donanım 
meselesi… Yani siz otomatik olmuşsunuz… 
Geçmişi bağlı yapıyorsunuz… Neden, nasıl 
olduğunu dahi bilmiyorsunuz… Bu durumunuzu 
fark ettiğiniz anda, bu otomatiği fark edip idrake 
dönüştürüyorsunuz yani bir devinim meydana 
getiriyorsunuz… Fakat tekrar otomatik hale 
getiriyorsunuz ama ikinci getirdiğiniz otomatikle, 
birinci otomatik arasında dağlar kadar fark var… 

Onun için böylesine bir tekâmül gidişatı 
buradaki ifadesiyle… Bu kadar teknik anlatımı 
da hiçbir literatürde görmedik açıkçası… Hep 
derler ki; tekâmül spiral şeklindedir, geri dönüşü 
yoktur… Tekâmül spiral bir gidiş dendi… Şimdi 
bu, tekâmül gidişatı… Zaten burada konik spiral 
(tahtaya çiziliyor…) yaratılışın esasıdır biliyor 
musunuz?.. Yaratılışın esası hep bu form 
üzerinedir… Bu form, eşkal ve şekle uymayan 
ruhsal âlemin en uygun forma uygulanış halidir... 

Şimdi bakınız, bir varlık diyelim ki şu 
noktada, bu varlık daima devinim ve donanım 
adı altında bir yay çizer... Bakınız, bu varlığın 
çizdiği yay, şu noktadan yola çıkar, gelir, devam 
eder, döner bu noktaya gelir… Aslında bu bir 
devinimdir… Yani şunu şöyle çizsek, bir daire 
oluyor… Fakat her aynı noktaya gelişte bir irtifa 
söz konusudur... İrtifa nedir?.. Düşey bir mesafe 
söz konusudur orada ve varlığın kozmik form 
içerisindeki tekâmül gidişatı böyle tarif edilir… 
Yani siz aynı şeyi tekrarlarsınız, devinim 
yaparsınız yani dönersiniz... Mekanizmada 
bunlar gelir… Mekanizma demek zaten işleyiş, 
dönüşüm demektir… Şimdi buradan başlayan 
bir varlık bir tur atar ama spiralin bir yüksek 
noktasında yer alır… Burada seviyordur bu 
varlık, burada da sevendir ama iki seven aynı 
değildir… Yine bu varlık, bu noktadan deneyim 
döngüsü içinde döner, gelir buraya, üç seven 
olur… Sonsuz sevenler şeklinde… Sevgi hep 
onun deneyimlediğidir ama bir alttaki sevgiyle bir 
üstteki sevgi arasında ciddi bir farklar vardır… 
İşte biz böylesine bir tekâmül yolculuğuyla bu 
kozmik ‘Dönüşünüz Banadır’ tabirine uygun 
Rab’bimize yöneliş böylesine olmalıdır… Ne 
zaman varacağız?.. Sonsuzda, yok böyle bir 
varış... Diyor ki; 

“Bu mekanizma yani otomatizmanın fark 
edilmesi, tekrar idrake sunulması ve tekrar 

otomatik hale getirilme mekanizması, beşeri 
hayatın önemli gidişat yönlerindendir…” 

Bizim için çok önemli bir mekanizmadan 
söz ediyoruz… Yarın sabah bunu uygulayın… 
Bakalım nasıl uygulayacağız bir 
deneyimleyelim… Otomatik halde yaptığımız 
şeyi fark edip. müteal bir çağrışımla yapalım… 
Bu ne gibi bir şey?.. ‘Efendim ben herkesi 
seviyorum, kapıcımı da seviyorum’ yarın sabah 
kapıdan çıkarken kapıcınızı nasıl başka türlü 
sevebilirsiniz?.. Yani orada müteal bir çağrışım 
yapsanız ne olur?.. Kapıcımı seviyorum 
Yaradan’dan ötürü… Şimdi kapıcımı iyi hizmet 
ettiğinden dolayı, iyi insan olduğundan dolayı, 
size saygılı olduğundan dolayı, hatta fizik yapısı 
da çok sempatik olduğundan dolayı, hatta hatta 
belki çıkarınızdan, belki gerçekten erdemli bir 
takım sebeplerden sevebilirsiniz… Ama yarın 
sabah bunun otomatik bir sevgi ve 
düşünmediğiniz bir selamlaşma olduğunu fark 
edip de, müteal bir çağrışımla kapıcınıza bir 
selam vermeye kalkarsanız, kapıcımı 
selamladım Yaradan’dan ötürü diyebilirsiniz… 

Eğer müteal bir çağrışımla bunun 
yaparsanız, o mutlaka sizi sevecektir… Bundan 
emin olun… Çünkü müteal çağrışım sevmemeyi 
içermez… Hatta kendinize, seni seviyorum 
dediğinizde, ne kadar güzel olduğunuzu dahi 
kendinize ifade ettiğinizde, önce kendinizle olan 
ilişkinizi sağlıklı hale getirirsiniz… Sonra sağlıklı 
çevre ilişkileri gibi çok güzel bir tarz… Ama bu 
mekanizmanın nasıl çalıştığını bilerek bunu 
yaparsanız, mükemmel olur... Bu mekanizma 
sizin söylediğiniz o pratiği yadsımaz… Yani bu 
mekanizmayı bilerek yapmak, muhteşem 
neticeler getirir… Mekanizmayı bilmeden 
yapmak da iyi bir netice getirir ama daha şuurlu, 
bilinçli bir faaliyet hali istenendir… 

Otomatizmadan bahsetmiyorum… Her 
sabah kalkıp şuurlu bir şekilde ben şu aynadaki 
yansımamı yani kendimi onaylıyorum… Ve ona 
günaydın diyorsunuz, onu onaylıyorsunuz ve 
ondan sonra hatta onu sevdiğinizi de 
söylüyorsunuz, hatta ne kadar güzelim de 
diyebilirsiniz… Bunu tabii ki marazi hale de 
getirmemek lazım ama makul bir şekilde 
onaylamamız lazım… Ben bugün de bu araçla, 
bu bedenle Rabbin hizmetinde tatbikatlara 
gireceğim ve bu bedenimi onaylıyorum… Ondan 
memnunum demek çok yararlıdır… Çünkü 
kendisini onaylamayan bir insan, kendi dışında 
zannettiği diğer varlıkları, (bakınız, kendi dışında 
zannettiği diyorum), diğer varlıkları zor onaylar… 
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Şimdi sizin sorunuza gelince biz şimdi Yin 
enerjinin şuurlanma faaliyeti olarak müteal 
çağrışımı yapıyoruz… Yani siz burada 
sevgisizliğin çağrışımını yapamazsınız… Siz 
burada hoşgörüsüzlüğün çağrışımını 
yapamazsınız… Çünkü sizin çağrışımı 
yaptığınız kaynak yani Müteal, Hard diskiniz 
bilgisayar misali geçmiş yaşamlardan 
doldurduğunuz idrak taneleriyle hep meşrebinize 
uygun bilgilerle dolu… Siz gelişigüzel bir 
sahadan sizin dışınızda doldurulmuş bir diskten 
bilgi almıyorsunuz… Bu disk size ait… Hatta bu 
disk size ait, toplumunuza ait, ulusunuza ait 
hatta hatta kıtanıza ait vs. neticede beşeriyete 
ait… Safha safha, okyanuslar misali dağılır… 
Şimdi siz mademki size ait olan bir safhadan bir 
değer çekip alıyorsunuz, o değer mutlaka eğer 
siz negatif kutup varlığı değilseniz yani 
enkarnasyon ve var oluş sebebiniz, yıkıcı, 
negatif kutup varlığı diyorum değilseniz, mutlaka 
alacağınız pozitif kutup varlığın değerleridir… 
Çünkü sizin kasanız onlarla dolu… Yani siz 
hayat içerisinde bir anlık şuursuzluğunuzda 
birine küsmüş, darılmış, sevgisizlik hissiyatı 

içerisine düşmüş olabilirsiniz, beşeri vasıflarınız 
incinmiş, egonuz incinmiş, bazı sahte 
kişilikleriniz zarar görmüş, tehdit altında 
olduğunuzu hissederek incinmiş olabilirsiniz… 
Savunma mekanizmanız, size savaş alarmı 
çalmış yani bireysel varlığınızdaki Yang enerji 
hüküm sürer hale gelmiş olabilir… Biz artık 
enerjileri Yang beşer grup varlıkları veya Yin 
beşer grubu varlıkları olarak ayırmıyoruz… 
Kendi içimizde de Yang ve Yin yani savaşan, 
terorist ve katledici, öldürücü enerjilerle ki, bu 
negatif bölümümüz ile barış isteyen latif ve üstün 
seviyeli sevgi dolu enerjilerle bir aradayız biz… 
Zaten aynaya bakma temrini, çalışması da Yin 
enerjinin aktive edilmesidir… Olumlu enerjinin 
devreye sokulmasıdır... Bu demek değildir ki, siz 
hiç Yang enerji enerji taşımıyorsunuz… 
Yanımızda tonla… Mümkün olduğu kadar 
bunların doyuma ulaştırılması, dengeye 
getirilmesi ve tercih edilen birinin hüküm 
sürdürülmesi gereği vardır… Her ikisinden birini 
de tercih edebilirsiniz… Konu çok dağılıyor 
bilmiyorum dağınık geliyor mu?.. Ben belirli bir 
formata giremiyorum kusura bakmayın… 
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-------------------------------------- TEBLİGAT BİLİNCİ (08) ------------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Bir başlangıç olarak sonsuzda bir yeri kabul 
ediyorsunuz ama böyle bir başlangıç yok… Girdap 
hareketi sonsuz… Ne zaman başladı?.. Sonsuzda 
başladı… Sonsuz öncede başladı… Nereye kadar 
gidecek?.. Sonsuza kadar gidecek… 

Girdapları bir başlangıç olarak kabul 
ederseniz, sonsuz girdaplar… Her kesafetin kendine 
ait girdapları var… Bu girdapların her zerresi kendi 
içinde bir girdap oluşturuyor… Bu, sonsuz 
girdaplar… Bu, tezahürat… Tek bir enerji kendini 
tezahürata sokuyor… Fizik âlemler, fizik ötesi 
âlemler meydana geliyor… Bu noktada tasavvuf, tef 
çalmaya başlıyor… Kimileri ney çalıyor… Kimileri de 
başlıyor dönmeye… Tanrı hakkında, Yaradan 
hakkında ne söylesin ki; anlayan anlar… Atom 
dönüyor, âlemler dönüyor, gezegenler dönüyor, 
galaksiler dönüyor… Sadece dönüş var… 
Dönüşünüz banadır, bu manadadır… 

“Bu sistemin helezonik yapısı itibarıyla 
yukarıdan yapılan basılmalar neticesinde hayat 

enerjisinin faal hale geldiği alanlar üzerinde bilgi 
görgü tatbikatlarına girişilmektedir…” 

“Kabataslak anlatılacak olursa; hiyerarşiyi, dış 
düzen olarak görebildiğiniz gibi, iç düzen olarak 

da alabilirsiniz…” 

“En küçük konumdan en büyük konuma kadar 
aynı hiyerarşiyi gözlemleyebilirsiniz…” 

“Düzen, tamamen üstün enerjinin tasarrufunda 
olarak adeta bir birim şeklinde çalışmaktadır…” 

“Bütün gaye, meydana gelmiş bulunan bu 
birimin kendi içindeki esneme neticesinde ortaya 

çıkmış bulunan hiyerarşinin belli esneklikleri 
elde ettikten sonra tekrar ortak alanı 

yaratabilmesi ve başlangıçtaki Üstün enerjinin 
yaratmış olduğu hareketi bu sefer ters hareket 

tarzında kendisinin gerçekleştirebilmesi…” 

 

“Yani aynı başlangıç hareketini kendisi vererek 
yeni üstün enerjiler üretebilmesi, tabi ki her 

seferinde üst seviyelere tekabül ederek 
ilerleyebilmek çabası içerisinde bir gelişme tarzı 

ile…” 

“Girdaplar, bünyelerinde her türlü tasarrufa 
sahip olma hasebi ile bütün enerjilerin de 

menşeilerini teşkil etmektedirler…” 

“Bu enerjilerin ortak alan yaratımından sonra 
meydana çıkan, en önemli etkinliğe sahip olarak 

zaman ve hayat enerjileri görülür…” 

“Bu enerjiler, daima belli bir oluşumun ifadesi 
olarak karşınızda durmaktadır…” 

“Zaman ve mekân enerjilerinin yaratmış oldukları 
çalışma neticesinde ortaya çıkan platform, hayat 

enerjisine sahne olan zemin şeklindedir…” 

“Hayat enerjisi faaliyet açısında daima bu zemine 
muhtaçtır…” 

“Aynı şekilde, zaman ve mekân enerjilerinin 
pozisyonlarının yaratılmasına da hayat 

enerjisinin zaruri etkisi vardır…” 

Sonuç olarak şu cümleyi kullanmış: 

“Sizler bu yüce nizamın yapısına tam olarak vakıf 
olamayacaksınız…” 

Çünkü bizde, maddi Dünya’nın kesafetine 
uygun bir zihin, akıl ve düşünce mekanizması var ki; 
böylesine bir devasa mekanizmayı anlamamız 
mümkün değildir... 

“Fakat bu yüce kanunlara uyarak, bu kanunların 
önünüzde açtığı yolda ilerleyerek, kendiniz için 

en hayırlı olanı yapmış olacağınıza 
inanmalısınız…” 
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HER ŞEYİ BİR EDERSENİZ 

 NE OLUR?.. 
Hayat bir akıştır… 
Zaman durmadan akar… 
Bizler peşi sıra deneyimler yaşarız… 

Dönemler, safhalar ve geçilen merhaleler, hayat 
akışının her anında yerlerini alırlar… 

Geçtiğimiz bir kapı, bizi başka bir kapıya hazırlar… 

Sevgili Quan-Yin’in öğretisinde, Varlıksal Yapımız ve 
Varlıksal Yolculuğumuz bizlere, kalplerimizdeki üç 
oda sembolleri ile anlatılır… 

Kalbimizin birinci odası, fiziksel dünyaya, yaşama en 
yakın oda iken; kalbimizin ikinci odası, ilahi olanı 
deneyimlemeye başladığımız oda; üçüncü oda ise, 
İnsanlık Onuruna kavuştuğumuz, yeryüzünde 
bulunma sebebimizi tam olarak hatırladığımız 
odadır… 

Bu odalar, zaman zaman bizlerin hissiyatları olur, 
zaman zaman hayat yolculuğunda geçtiğimiz 
merhaleler olur, zaman zamansa ruhumuzun 
derinlerine uzanan bir gidiş olur… 

Üçüncü Oda, aynı zamanda Vazife odası olarak 
geçer… Ancak en ileride, dünya yaşamımızı ve 
ilahiliği aştıktan sonra, üçüncü odaya kavuşabiliriz… 

 

 

 

 

QY CELSE 60: 

“Sevgili Quan-Yin; vazife odalarımızın kalbimizin 
en derininde olduğunu söylerken, vazifenin 
hiçbir şartla sınırlı olmadığını da söylüyor...” 

“Eğer hayatınızı kesintisiz olarak, akışkan bir 
şekilde yaşamaya başlarsanız, bu anlayışın 

sizleri, kapalı kapıların önünde beklemek yerine, 
sürekli olarak önünüzde açılan kapılardan 

geçirmek olduğunu söylüyor...” 

Dünya üzerinde, o derin odalarımıza ulaşabilmenin 
yolu, belki de vazifenin hiçbir zaman, hiçbir şartla 
sınırlı olmadığını anlayabilmektir… 

Yeryüzüne bir görev icabı geldiğini hisseden ve bilen 
bir varlığın bu görevi ifa etmesi için, uygun şartın 
oluşması diye bir durum yoktur… Bu bilinç, her an, 
her şeyi, her karşılaşmayı vazife olarak algılayabilen 
bir bilinçtir… 

‘Hayatı kesintisiz olarak akışkan’ yaşamak ne 
demektir?.. 
Bilginin devamında, ‘bu anlayışın’ diye sözü geçen 
bu yaşama şekli, bir anlayıştır… Ancak hayatın 
kesintisiz ve akışkan olduğunun anlayışı, bizleri 
atıllıktan, bekleyişten kurtaracaktır... Dolayısıyla 
önümüzde açılmayan kapılar konusunda 
hissettiğimiz isyankârlıktan, bezginlikten ve 
ümitsizlikten de kurtaracaktır… 

Hayat, aslında akışkandır ve kesintisizdir… 
Görebilirsek, önümüzde daima açılan kapılar 
vardır… Bu anlayış bizleri, o kapılardan daima 
yürütecek ve geçirecek olandır… 

Sevgili Quan-Yin; odaların iç içe olduğunu; 
kapıların, bu iç içeliği birbirine bağladığını 
söylüyor… 

Ve Sevgili Quan-Yin; 
“Üç odayı bir ederseniz ne olur..?..” diye 
sorarken, bize ışıktan bir iskelet gösteriyor... 

Birinci oda olan fiziksel dünyamızı, yaşamımızı, 
ilişkilerimizi; ikinci oda olan ilahiliği, sevgi, güç ve 
bilgelik titreşimlerini; üçüncü oda olan vazife bilincini 
ve İnsanlık Onurunu bir edersek ne olur?.. 

Bu soruyu bizlere yönlendirirken, sembol olarak 
gösterilen ışıktan iskelet, ölümsüzlüğün simgesidir… 

Kesintisizlik, sadece bu Dünya yaşamımız ile sınırlı 
değildir… 

Akışkanlık ve kesintisizlik her daim, her alanda, 
evrende, yaradılışta mevcuttur… 

Ölümsüzlük budur… 
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Ölümsüzlüğün sırrı, her şeyin daima devam ediyor 
olduğunu, aslında kapalı hiçbir kapının olmadığını,  

İnsan’ın, onuru ile ihtiyacı olan her kapıdan 
geçebileceğini ve geçmekte olduğunu bilmektir… 

Özgürlüğün sırrı, vazife bilincidir… 
Vazifemiz ise; İnsanlık Onuruyla, sonsuz kâinatta, 
sonsuz varlıklar olduğumuzun idrakidir… 

Hepinizi saygılarımızla selamlıyor; bu yolun 
hepimiz için açık olduğunu kalpten idrak 

edebilmeyi diliyoruz… 
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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.. 

 
BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 

 

 

 

 

 

HAYATINIZI DEĞİŞTİRMENİN EN 
MUCİZEVİ YOLLARINDAN BİRİ: 

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 binlerce kişinin boynunda taşıdığı bu 
mucizeyi daha yakından tanımak ister misiniz?.. 

 

 

 

MUCİZE TAŞ ARAGONİT’İ sürekli boynunda 
taşıyanlar; 

Rabbimiz’in İzniyle; 

► 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 Isparta’dan gelerek Reiki Huzur 
Vadimizi ziyaret eden, aynı zamanda başka 
şehirlerden vekil uyumlama talep eden 14 
arkadaşımız daha Aragonit seminerine 
katılarak kendileri için özel seçilmiş taşlara 
uyumlandılar… 

*Uzaktan uyumlanma (vekil uyumlanma) olur 
mu? 

Vakıf merkezimize gelemediğiniz durumlarda; 
başka şehirde yaşamak, yatağa bağlı bir 

hastalığa sahip olmak, iş nedeniyle seminerlere 
katılamamak gibi sebeplerle uzaktan 

uyumlanma yapılabilir... 

Bunun için, başvuru formunu doldurup bize 
göndermeniz gereklidir... 

Aragonit Taşı, mineral krallığına açılan 
bir kapıdır... 

Bu mucize teknik, Sn. Sevgi Ersoy’a 
tescillenmiş bir tekniktir… İnsanlığa 
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bahşedilmiş olan ‘mineral krallığı,’ 
nimetlerini en mükemmel ve en üst 

seviyede kullanmamızı sağlar… 
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Bizlere, İnsan olmanın onurunu 
hatırlatır… 

 

MUCİZE TAŞ ARAGONİT'İN 
ŞİFASIYLA BEZENMİŞ ŞİFALI 

EŞARPLAR… 

Bu özel Aragonit eşarpları ve 
Aragonit taşı ile ilgili genel bilgi için 
www.aragonitmucizesi.com sitesini 

ziyaret edebilirsiniz… 
 

 

 

 

 

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… 

Bu ay Reiki Huzur Vadisinde 4 arkadaşımız Reiki 1. 
Seviyeye, 5 arkadaşımız da Reiki 2.seviyeye 
uyumlandılar… 

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… 

Bültenlerimizdeki Quan-Yin bölümlerinden 
Sevgili Quan-Yin’in Bilgilerini de takip 

edebilirsiniz… 

http://www.aragonitmucizesi.com/
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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: www.aragonitmucizesi.com 

Detaylı bilgi için vakfımızla iletişime 
geçebilirsiniz… 

 

http://www.aragonitmucizesi.com/
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