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

DÜNYA TİYATROSU BAŞLARKEN… 
Dünya yaşamımızı bir tiyatroya 

benzetebiliriz… Bu öyle bir tiyatrodur ki; oyunun 
yazarı insan, oynayan insan, sahneye koyan, 
yöneten yine insan... 

İşte her şeyiyle insanın kendisine ait olan 
bu oyun nasıl başlamıştır..? 

Yani nereden gelip, nereye gitmekteyiz?.. 
Sorusunu sorduğumuzda, karşımıza bir 
“cennetten kovuluş” hikâyesi çıkar... Bütün 
kutsal metinlerde buna benzer anlatımlar 
vardır... 

Nedir bu cennetten kovuluş?.. 
Kim kimi, nereden ve niçin kovmuştur?.. 
Bakınız; “Tevrat II. Bab / IV. Ayet’ te” ne 

diyor?..” 
“Ve henüz yerde bir kır fidanı yoktu... Ve 

bir kır otu henüz bitmemişti... Rab / Allah, yerin 
üzerine yağmur yağdırmamıştı... Ve toprağı 
işlemek için adam yoktu... Ve yerden buğu 
yükseldi... Ve bütün toprağın yüzünü suladı... 
Adem’i yaptı... Ve onun burnuna hayat nefesini 
üfledi... Ve adam, yaşayan can oldu... Ve Rab / 
Allah, şarka doğru, Aden’de bir bahçe dikti... Ve 
yaptığı adamı oraya koydu... Ve Rab / Allah, 
görünüşü güzel ve yenilmesi iyi olan her ağacı 
ve bahçenin ortasında “hayat ağacını” ve “iyilik 
ve kötülüğü bilme ağacını” yerden bitirdi... Ve 
bahçeyi sulamak için, Aden’den bir ırmak 
çıkardı, dört kola ayırdı... “Bahçenin her 
ağacından istediğin gibi ye fakat iyilik ve kötülük 
bilgisi ağacından yemeyeceksin... Çünkü onu 
yediğin günde, mutlaka ölürsün.......vs vs...” 

“Altay efsanesinde YERİN YARADILIŞI 
bölümünde” ise; 

“Bir ağacın meyvesi ile beslenen bir 
topluluk vardı... Ağacın bir tarafındaki meyveyi 

yiyorlar, diğer tarafındakileri ağızlarına 
almıyorlardı... Erlik, bunun sebebini sordu... 
İnsanlar da ona cevap verdiler... 

“Tanrı bize bu dört dalın meyvesini yemeyi 
yasak etti... Güneşin doğduğu yanda bulunan 
beş dalın meyvelerinden yemeyi buyurdu...” 
“Yılan ile köpeğe, bu ağacın dört dalından 

yemek isteyenleri bırakma...” diye emretti... 
Bundan sonra Tanrı göğe çıktı... Beş 

dalın meyveleri bizim aşımız oldu dediler... Erlik, 
bunları duyduktan sonra, “Tanrı yalan söylemiş, 
siz bu dört dalın meyvesinden de yiyin...” dedi... 

Sonunda, Törüngey ile karısını kandırıp, 
yasak meyvelerden onlara yedirdi... O anda her 
ikisinin de tüyleri dökülüverdi... Derken Tanrı 
geldi... Törüngey’e şöyle dedi; “Beni dinlemedin 
ve şeytanın sözüne kandın... Onun sözüne 
kananlar, onun ülkesinde yaşayacaklar, benim 
nurumdan mahrum olacaklar... Karanlık 
Dünya’da bulunacaklar...”…………...vs vs… 

 
DÜNYA TİYATROSUNUN BAŞLANGICINDA 

HER ŞEY MÜKEMMELDİ… 

Birçok sembolün bir arada bulunduğu bu 
iki örnek anlatımda, ilk göze çarpan husus, 
insanlık oyununun başında köken, cehennem 
sembolü değil, cennet sembolüdür... Demek ki, 
oyunun başlangıcında mükemmeliyet fikri 
hâkimdir... 

Bu anlatımlarda sözü edilen ve Adem ile 
sembolize edilen insanlık oyununun başlangıcı 
neyi anlatmaktadır?.. 

Bunu anlamak için Dünya’nın ezoterik 
geçmişine çok kısa da olsa bir göz atmak 
yeterlidir... 

Mükemmeliyetin başlangıçta olma fikri, 
yaygın ve köklü tüm inisiyatik öğretilerde ve 
ezoterik çalışmalarda karşımıza çıkmaktadır... 
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 Grek geleneğine göre: altın çağ bir nevi 

cennet hayatıydı... İnsanlar hiç ihtiyarlamazdı... 
Mevcudiyetleri, Tanrı’nınkine benzerdi... 
Zamanla, beşerin, tedrici olarak aşağı inişinin 
başlamış olduğu söylenir... 

Mısır geleneğinde ise: insanların, 
Tanrılarla birlikte yaşadıkları dönemlerden 
bahsedilir... 

Musevi ve Hıristiyan geleneklerinde: 
büyük afetten sonra Kozmos, yine Tanrı’nın 
zamanının başlangıcında yarattığı Kozmosun 
aynı olacak... Bu kere temizlenmiş, tasviye 
olmuş, ıslah ve ihya suretiyle yenilenmiş ve ilk 
günlerin mükemmeliyeti iade edilmiş olarak... 

Müslümanlıkta da: Adem ile Havva 
cennetten kovulmuyor mu?.. 

 
OYUNUN DEVAMI, İNSANI 

MÜKEMMELİYETTEN UZAKLAŞTIRIR… 
Cennet sembolü, ezoterik öğretilerde 

acaba neyi anlatmaktadır?.. 
Bütün bu inisiyatik öğretilerde cennet; ruh 

varlığının, Dünya’ya enkarne olmadan yani 
bedenlenmeden önceki, şuur kapasitesinin en 
yüksek olduğu, mantal olarak en serbest olduğu 
halidir... 

Demek ki, ruh varlığı bedenle irtibata 
(madde ile) girdiği, tezahür ettiği andan itibaren 
cennet sembolünün dışında kalmaktadır... 

Tevrat’ta ki “iyilik ve kötülük bilgisi ağacı,” 
bedenlenen, maddi planda tezahür eden ruh 
varlığının, iyilik ve kötülüğü birbirinden ayırt 
edemeyecek şuur haline girmesini 
anlatmaktadır... 

Yani Dünya fizik planında bedenlenen, 
enkarne olan ruh varlığının (beşerin) artık 
ikilemler içinde bocalayan özelliğini 
vurgulamaktadır... 

Altay yaradılış efsanesinde, Törüngey’in 
ve karısının tüylerinin dökülmesi ise; özellikle 
Türk mitolojisinde çok sık rastlanan bir sembolik 
ifadedir... İnisiyatik öğretileri ve ezoterizmi 
inceleyenler bilirler, ”tüy” hemen hemen tüm 
geleneklerde, “hakikatin / Melekût Âleminin / 
Tanrı’sallığın sembolü” olarak ele alınmıştır... 

Kısacası, ezoterizmde Tanrı’dan insana 
doğru bir iniş ve daha sonra insandan Tanrı’ya 
doğru bir tırmanış ifadesi her yerde 
kullanılmaktadır... 

Tanrı’dan insana doğru iniş ki, biz buna 
madde kâinatlarında tezahür etmek diyebiliriz, 
özellikle bizim devremizde, şeriata, dinlere, 
kayıtsız, şartsız inançlara dayalıdır... Burada 
inanç, bir ön kabuldür... Belki bilgiye, uyanışa, 
idrake götürücü bir fonksiyonu vardır ama içinde 
açık bir bilgi yani sade ve kuvvetli bir bilgi 
yoktur... Zayıf ve Karmaşık bilgi beşeriyeti bu 
kadar geliştirebilmiştir… Zaten beşeriyet bu 
güne kadar alması gereken bilginin 1/3 ünü 
ancak alabilmiştir… Kalan 2/3 bilgiyi kısa 
zamanda alabilmesi, çok zorlanacağı manasını 
taşır… 
Tanrı’dan Kopuş                       Tanrı’ya Yöneliş 

 
 
       Galaktik Irk                               Altın  
                                                         Çağ 
          Mu / Lemurya 
             Atlantis 
                 Tufan                       Tufan 

          Son Adem 
 
                                         Kıyamet 
                                     Şu Anki Zaman 
             Demir Çağ     Kali Yuga 

              Dibe Vuruş 
 

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; beşerin ihtiyaçlarının en 
önemlisinin Zaman olduğunun; beşerin, 
Zaman’ı yanına almış olduğunun; fakat 
yanındaki Zaman’ın, uzağındaki Zaman 
olduğunun; sürekli olarak O’na yetişmeye 
çalıştığının; çünkü O’na, onun ihtiyacı 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:277) 

*** 
 Kıyam etmek; Zaman’ın, ondan 

uzaklaştıkça, yayılmaya, genişlemeye ve 
derinleşmeye başladığının; beşerin, kendi 
Zaman’ıyla, yanına almış olduğu iç 
Zaman’ının dışındaki Zaman arasında 
bocalayıp durmaya başladığının bilincine 
varmaktır…(MYP/C:277) 

*** 
 Kıyam etmek; beşerin sükûnetinin Denge 

olduğunun; eğer beşer Denge’yi 
oluşturabilirse, sükûnetin onun için mutlak 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:277) 

*** 
 Kıyam etmek; beşerin hassasiyetinin 

sadece Zaman konusuyla sınırlı 
olmadığının; beşerin hassasiyet skalası 
içerisinde en önemli yeri kapsayanın, 
duyguları olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:277) 

*** 
 Kıyam etmek; duyguların, her kademede, 

her kademede, beşere yeni deneyim 
sahaları açtığının; beşerin bu duygularla 
yoluna devam eder olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:277) 

*** 

 
 
 

---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (63)--------------------------- 
Dekor, ayna olma ve vesile kılınma 

durumları, bu mekanizmayı çalıştıramamanın 
getirdiği bir durumdur… Bir varlık, (ille bir 
enkarnasyon boyu uygulayamaz diye bir şart da 
olmadığı için) günün birinde bunu uygulamaya 
başladığı anda, böyle bir nasibi mutlaka vardır, 
bu fırsat ona da verilir… Başladığı anda, bu 
dekor, ayna olma, vesile kılınma pozisyonundan 
çıkarılır… Ama şunu söyleyeyim; bunu 
kullanmak da belirli bir ölçütü ifade etmediği için, 
bunu az kullanan, çok kullanana göre vesile 
kılınıyor… Bunu daha çok kullanana göre de, 
çok kullanan, vesile, ayna, dekor oluyor… Yani 
açıkçası hepimiz birbirimizin aynası, dekoru, 
vesilesiyiz… 

Bu mekanizmaya çok becerikli dâhil 
olanlara göre, az becerenler, ona göre daha az 
becerenler vs… Samimi olmak, sevgiyle 
meselelere ‘Ya Rabbi; elimden geleni 
yapıyorum, bu bilgiyi aldım, bana yüklediği 
sorumluluğun farkındayım, yarın sabah 
uygulamaya başlayacağım…’ Hep böyle bir el 
yukarıda… Dünya’da yaşayıp, bir eliniz gökte 
olacak… 

Hatta sufizmde; ‘Tepesinde ruh var mı?..’ 
derler… Yani birini birine tavsiye ederken, 
‘Tepesinde ruh var mı?..’ diye sorarlar… Bu ne 
demektir?.. Obsede mi?.. Değil… Yani ruhsal 

âlemle, iç dünyasıyla, Yaradan’ı ile bir ilişki 
içerisinde mi?.. Hayat içerisinde yaşarken orada 
devreye sokabiliyor mu?.. 

“Tekâmül eden sınıf, sadece kendi 
muhatabiyeti olan tesirlerle baş başa 

kalmayıp, diğer odakların tesirlerine de 
maruzdur…” 

“Karmaşa, bocalama, iyice kapanma bu 
sebeptendir…” 

Demek ki; tekâmül eden sınıf üzerinde 
Rabbin eli, megafonu olduğu için, o, çok ciddi 
seviyede, vesile kılınan, ayna olan ve dekoru 
tamamlayanın da tesirlerini üzerine alan ve bu 
konuda ciddi tesir bombardımanına tâbi olan 
oluyor… Çünkü ne yapıyor?.. Mekanizmayı 
geliştirme cehdi içerisinde bırakılan varlıklar… 

“Tekâmül eden sınıf, sadece kendi 
muhatabiyeti olan tesirlerle baş başa 

kalmayıp, diğer odakların tesirlerine de 
maruzdur… 

Karmaşa, bocalama, iyice kapanma bu 
sebeptendir… 

Arasında madde tesiriyle neredeyse aynı 
titreşime sahip varlıklar barındıran 

beşeriyet… 
Çok iddialı bir söz ve biraz da hüzün 

verici bir söz... Arasında yani öyle bir beşeriyet 
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 düşününki, ‘Arasında madde tesiriyle 

neredeyse aynı titreşime sahip varlıklar 
barındıran beşeriyet…’ Yani adam aramızda 
yaşıyor, yiyor, içiyor, ürüyor… Arasında yani 
şöyle bir beşeriyet düşünün aramızda madde 
tesiriyle neredeyse aynı titreşime sahip 
düşünebiliyor musunuz?.. Bu mikrofonun 
tesiriyle neredeyse aynı titreşim… Enerji 
müessiriyeti bunun kadar… Yani düşünce, 
duygu yok, idrak hiç yok, farkındalık yok, sadece 
yiyor, içiyor, geziyor, ürüyor… Otomatik… 
Üşüdüğü için giyiniyor, acıktığı için yiyor, yalnız 
sağlığı için ilişkiye giriyor, duygu tatbikatı yok, 
hiçbir düşünsel tatbikat yok, neredeyse madde 
tesirinde… 

“Arasında madde tesiriyle neredeyse 
aynı titreşime sahip varlıklar barındıran 
beşeriyet…” Kemale erebilmek için kemale 
erebilmek, bu demektir biliyor musunuz?.. Böyle 
bir insan kemale ermiştir… Böyle bir insana 
İslam’da takva sahibi denir biliyor musunuz?.. 
Takva sahibi ne demektir?.. Rabbin isteklerini, 
kendisinden beklediklerini son derece 
önemseyip, O’na kusur işlemekten sakınan… 
Korkan manasında değil, Rab’den korkmaz 
Takva sahibi… O’nun ilkelerine aykırı 
düşmekten, O’nunla ters düşmekten korkar, 
daha doğrusu çekinir… 

Mesela siz eşinizle çok hassas, özenli bir 
ilişki içerisindesiniz, korktuğunuzdan mıdır?.. 
Hayır… Ben onu incitmekten korkarım… Onun 
sevgisine, titreşimine ters düşmekten korkarım 
gibi… İlişkimizin vibrasyonunun 
kabalaşmasından korkarım… Bu korkmaksa, 
korkarım ama sert bakacak, iki tokat atacak diye 
korkmak ayrı bir mevzudur... Tanrı’dan korkmak 
bu manadadır… Takva sahibi bu manada 
korkar… O’nunla ters düşmekten, O’na aykırı 
düşmekten, O’nun istemediği bir ilkeye 
yanlışlıkla ters düşmekten korkmak… 

Kemale erebilmek için yani takva 
sahibi, kemal olmak için, silkelenme, 
ayıklanma yani sadeleşme prosesinden 
geçmek zorundadır diyor beşeriyet… 

“Arasında madde tesiriyle neredeyse 
aynı titreşime sahip varlıklar barındıran 

beşeriyet, kemale erebilmek için silkelenme, 
ayıklanma yani sadeleşme prosesinden 

geçmek zorundadır…” 

Birinci derecede bunu anlamak lazım… 
Madde titreşimine sahip varlıklar eğer 
kendilerini silkelerlerse yani farkındalık haline 
kendilerini getirirlerse ve kendilerini, madde 
tesirine düşüren kabuklarından ayıklarlarsa, 
vasıflarından, beşeri kusurlarından kendilerini 
ayıklarlarsa, sadeleşirlerse yani çocuklar kadar 
saf hale doğru ilerlerlerse, kemale ererler ama 
beşeriyetin kemali için bunu yapamayanların da 
ayıklanması yani dezenkarne olmasından söz 
ediyor… Her ikisi de bu bilgiyi içerir… Onun için 
nüfusun az kalması da mümkün, yeteri sayıda 
Dünya’da insan kalması da mümkün ama biliniz 
ki devre sonu, gerçekten ilerleme yapan çok dar 
alanın dışındakiler için ve bu işi artık mümkün 
olmayacağı fikrini verenler için, hakikaten 
ayıklama prosesine tâbi tutacak… Doğal afetler, 
suni afetler, sosyal, politik, ekonomik bir sürü 
faktör… Hiç çaresi bulunamayan hastalıklar… 
Var mı?.. Var… Hatta bizim şu an bilmediğimiz 
çok ciddi sayıda, tıbbın şaşkınlıkla izlediği 
hastalıklar var… 

“Külliyen silkelenirken beşeriyet, 
kendinizi bu rahmete uyulmayarak 
üzerinizdeki kiri pası temizleyiniz…” diyor… 
Beşeriyet külliyen silkeleniyor… Dikkat 
ederseniz, arasında madde tesiriyle 
neredeyse aynı titreşime sahip varlıklar 
barındıran beşeriyetin kemali’nden söz 
ediyor… Bireysel kemalden söz etmiyor bize… 
Çünkü bu mertebe beşeriyeti ele alan bir 
mertebedir… Onun kemale ermesi lazım… Yani 
Dünya aurasının, Dünya varlığının, Dünya 
beşeri varlığının tek bir varlık olarak ele alındığı 
bir mertebe… Arasında ereni, ermeyeni, vesile 
kılınan hiç önemli değil… Dünya beşeri kemale 
erecek… “Külliyen silkelenirken beşeriyet 
kendinizi bu rahmete uyulmayarak 
üzerinizdeki kiri pası temizleyiniz… Can 
yanmadan ayıklanma olmaz…” 

Böylesine bir şuur, üstün, tanrısal, 
kuvvet, güç, böylesine bir şuurun dedik ya tesirin 
hedefi sabit, amacı belli şiddet ve kalite değişir… 
Kurunun da yanında yaş da yanar ifadesi 
katiyen buraya konamaz… Bu konudaki tek 
göstergeniz çektiğiniz acıdır… Eğer 
kabuğunuz varsa, ayıklanacak taraflarınız varsa 
canınız yanacak… Bu ne gibi?.. Eğer çürük 
dişiniz varsa o dişin sizden ayrılması canınızı 
yakacak… 
(Devam edecek…) 
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 ------------------------------------- TEBLİGAT BİLİNCİ (10) ------------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Bir olgu düşünün… Diyor ki; bu olgu, 

sonsuz ihtimalleri, sonsuz yetenekleri, sonsuz 
imkânları bünyesinde taşıyor… Sonsuz çeşitlilik 
yapabiliyor… Her şey üstün bir vasıf olarak 
kendinde var… Niçin kendi kendini yaratma 
onun dışında olsun ki, çelişki olmaz mı?.. 

Yaradan sadece çok mu büyüktür… 
Hayır çok da küçüktür… Kâinatlara sığmaz ama 
iman eden bir kalbe sığar… Şah damarımıza 
bile sığar… Bizlere o kadar da yakındır… 
Yaradan çok iyidir… Hayır… İyilik, kötülük 
anlayışında olan beşeri zihne göre Yaradan, çok 
da kötülüklerin sahibidir… O kötülük de iyilik 
yorumu, zavallı duygu ve zihin sahibi bizlerin 
yorumudur… Ne iyilik, ne kötülük var, hepsi 
Yaradan’ın bünyesinde vuku bulur... İyilikleri 
Yaradan yapıyor da kötülükleri başka bir 
Yaradan mı yapıyor… Her şey Tanrı’nın 
bünyesinde… Onun dışında bir şey yok… 

Eğer girdapları başlangıç sayacak 
olursak, onun, nasılına, nedenine uzanmamak 
edebini gösterirsek, bundan sonraki tezahüratın 
bilgisine biraz sahip olabiliriz… Neden çokluk?.. 
Bu çokluk nedeniyle meydana gelen tatbikatların 
sonucu nereye götürüyor?.. Kime hizmet, ben 
kimim, niçin buradayım, hizmetim neyedir?.. 
sorularına cevap bulabiliriz…  

Girdapları başlangıç kabul edersek, bu 
girdapların en uzak noktasındaki o enerjinin var 
oluşu, işte form başlıyor, madde… Ve bu 
girdapların sonsuz kesitini alırsanız, her kesitin 
burası madde, burası ruhtur ve burası buranın 
Tanrısıdır… A kesit alanının ruhu burası, 
maddesi burasıdır… B kesit alanının burası ruh, 
burası maddedir… A kesitinde burası bunu 
yaratmıştır ve yarat demiştir… B kesitinde bu 
bunu yaratmış yarat demiştir… 

Aynı ilke bize kadar sokulur biz de 
yaratırız… Her özellik aşağı doğru indikçe, 
yaratma vasıfları da gittikçe sınırlanıyor… Şuur 
daralmaları, yaradılış imkânları kabalaşıyor, 
kabalaştıkça neyi yaratmaya başlıyoruz, mevcut 
maddeye şekil vermeye başlıyoruz, bilgisayar 
gibi kaba seviyede daha yukarılara çıktığınızda 
şuursal yaratmalar başlıyor… Şuur alanlarındaki 
tatbikatlarımız bizim beşeri kesafette 
yapabileceğimiz en üstün yaratma eylemidir… 
Ben sizin şuurunuza giriyorum ve bilgimle sizin 
şuurunuzu besliyorum ve sizin esas olan 

enerjitik sahanızı yükseltiyorum, besliyorum, 
genişletiyorum… Yaratma böyle… Daha üst 
seviyelerde ise, neyi imaje etseniz o tezahür 
ediyor… 

Soru; ‘Bireysel ruh olarak bizim kendimizi 
deneyimleme, geliştirme ve bu anlamda bilme, ki 
biz Tanrıdanız ve Mutlak Yaradan’ın da sonsuz 
imkânları, sonsuz çeşitlemeleri var, bu anlamda 
Mutlak Yaradan’ın kendini var ettiğini, neden 
evrenleri var ettiğini bu şekilde açıklayabiliriz… 
Deneyimlerde bulunmak, tatbikat yapmak, 
tekâmül etmek, bizlerin her tekâmülü aynı 
anlamda Tanrı’nı tekâmülü onun tekâmülüne 
katkıdır… 

Biraz olayı dejenere edelim… Şimdi siz 
sadece nedenini bu cümlelerle ifade ederseniz 
Yaradan’ın diğer ihtimalleri eksik… Yaradan 
oyun oynamak için yaptı bunu… Sonsuz 
ihtimaller içinde o olmayacak mı?.. Yaradan 
kendini görmek istedi gibi ifadeler var… Kim ne 
derse desin, kim ne cümle kurarsa kursun, 
sonsuz ihtimallere dâhildir… Eğlenmek istedi 
tamam, kendini görüp tanımak istedi tamam, 
sonsuz ihtimalleri içerisinde bütün bunları 
yerleştirirseniz herkes ne diyebiliyorsa o 
ihtimaller dâhilinde vardır… Başımızın üstünde 
yeri vardır… Akılla kavranamayan, beş duyu ile 
algılanamayan olan hakkında zavallı aklımızla 
akıl yürütmekten başka bir şey yapamıyoruz… 
Onun için Tanrı’dan söz etmenin en makbul şekli 
suskunluktur… Sükuttur, sükunettir… Onun için 
tef çalmak gerekir… 
“Esas olan tek bir ruh olup, başlangıç ise bu 

şekilde oluşmaktadır…” 
“Yani tek olan üstün bir şekilde yaratıldıktan 
sonra, bu tekliğin çokluğu neticesinde adeta 

yapılan vakum esnemeler ile oluşumlar 
meydana getirilip üzerlerindeki tatbikatlara 

ve bunlardan elde edilen bilgi görgüye sahip 
olunmuştur…” 

“Sizin esas yaradılışla bağlantınız sadece ilk 
hareketledir…” 

İlk hareket girdabın hareketidir… Ondan 
daha öncesini görebilmeniz, anlayabilmeniz, 
tasavvur edebilmeniz spekülasyondan başka bir 
şey değildir… 

Bu bilgilerin kaynakları dahi esas 
yaradılış hakkında bilgi sahibi değil… Sadıklar 

mailto:info@mbavakfi.org.tr
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 planı diyor ki, biz de bilmiyoruz diyor… O kadar 

yüce ve uzak bir yer… 
“Ondan sonraki vaziyet, tamamen birliğin 

kendi içerisindeki merhaleleri teşkil eder ki; 
bunun da gayesi, sizleri büyük neticeye 

ulaştırabilmek içindir…” 
Yalnız şunu söyleyeyim herkes 

uzanabildiği kendi girdabını başlangıç sayıyor… 
İlk uzak… Bu konuda da asla ortak bir bilince ve 
kavrayışa sahip olmamız mümkün değildir… 
Çünkü hepimizin girdabı farklı… 

Dünya’dan Yaradan anlayışına bakan bir 
tebliğ;. 

“Dünya üzerinde yaşanan beşeri hayatın 
sırrını yakalayabilmek…” 

“Bu gidiş gelişler, ademden beri yaşanan 
kargaşa, telaş, dejenerasyon, dinler ve büyük 

bir sürat…” 
“İçlerde filizlenerek büyüyen parçalanmalar, 

toplumlara da yansıyor…” 
“İnsanlar artık kendilerine küçük hedefler 
bulma peşindeler… Bu hedeflere ulaşma 

çabası gösterirken savrulup duruyorlar…” 
“Neyin peşine düşerlerse düşsünler, onlar 

için önemli olan bir hedefe doğru 
yönelebilmek…” “İçsellik, artık inlercesine 

dışarı çıkmak istiyor…” 
“Feryatları duymaya gerek yok, zaten ne 

yana bakılsa görülebiliyor…” 
“Ayrılan her parça, bütündeki yerini 

alabilmek için çırpınıyor…” 
“Sır kapısı aralandığında, karşıdaki kocaman 

tablonun, parçalarını ıstıraplar içinde 
toplamaya çalıştığı görülür…” 

“Sizler için sonsuzluk ifadesi olan bu tablo, 
kendisine ait olan paramparça olmuş bu 

parçaların nefeslerinin gittikçe ağırlaşmakta 
olduğunun farkındadır…” 

“Böylesine un ufak olmuş, neredeyse ait 
olduğu bütünden habersiz hatta inkara 
gidercesine uzaklaşmış olan zerrelerin 
toparlanışındaki ihtimam, sevgi, biraz 

hissedilerek bakıldığında, tüyleri 
ürpertircesine muhteşem bir organizasyona 

dönüşür…” 
“İçinizi saran sıkıntının keşfedilme devirleri, 
bu sıkıntıya geçici su serpmeler, dolambaçlı 
yollardaki arayışlar ve bütün bunların içinde 

kayboluş, artık istenmiyor…” 
“Ne ile karşı karşıya olduğunuzu, çizdiğiniz 

yayı takip ederken başladığınız noktayı, 
geldiğiniz yeri ve varacağınız nihayeti apaçık 

bilmek istiyorsunuz…” 
“Şimdiye kadar gösterilenlerin üzerindeki 

kalın perdeyi aralayamadınız bile…” (dinler) 
“Yaklaşan varlığını hissettiğiniz yüce ışığın 

özlemi içerisindesiniz…” 
“Savrulan parçalar, ancak bu yüce huzmeler 

arasından süzülerek yerlerine 
yerleşebileceklerini biliyorlar artık…” 

“Tohumları herkesin içine ekilmiş olan bu 
yüce ışığı hissedenler, yerlerinden birer ok 

gibi fırlayıp vazifelerini bir anda idrak 
edebilecekler…” 

“İşte o zaman sır kapılarının ardına kadar 
açılmış olduğunu, ne ile karşı karşıya 
olduklarını apaçık görebilecekler…” 

“Bir enerji ve bir tesir, bunlar birbirinden 
tefrike muhtaç olarak var olan şeylerdir…” 

“Asıl olanın enerji olduğu, tesirin ise, 
enerjinin yaratmış olduğu alan dâhilindeki 

durum olduğu hususudur…” 
“Enerji, konstrüksiyonel bir yapısallığa sahip 

olduğu içindir ki, tesiri de doğal olarak 
yaratabilmektedir…” 

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

KUAN YİN 

 
 

QY / Celse: 074 

“Küçük meselelerin, küçük uğraşanları 
olmayı bırakınız…” 

“Herkes bilsin ki; kendi çapında, kendi 
hacminde yürümesi, yükselmesi gereken bir 

mevkiye sahiptir…” 
“Yaşadığınız zorluklar, yanında kolaylıkları 

da getirecektir…” 
“Kolaylıklardan yararlanacak olanlar 

kimlerdir, bilir misiniz..?” 
“Şikâyet etmeyenler…” 

“İsyandan uzak duranlar…” 
“Aynı zamanda uyanık olanlar…” 
“Ve sadece net seçim yapanlar…” 

“Ruhlarınızı karartmayın…” 
“Sizlere, neşeden bahsedilmişti…” 
“Neşe enerjisini doğru kullanın…” 

“Sizleri onurlandıran nedir..?” 
“Onu iyi anlayın…” 

 

 

 

 

Sevgili Quan-Yin; Sevgili Quan-Yin: Sevgili 
Quan-Yin… 
Bizleri, kendisine yönelen herkesi, Işığa ve 
Selamete ulaştırmaya yemin etmiş olan, 
Şefkat, Merhamet Enerjisi… 
Küçük meselelerden başımızı kaldırarak 
dikkatimizi ve kalbimizi insanlık onuruna 
çevirmemiz için bizlere rehberlik ediyorsun… 
Sana ne bir yaratıcı, ne de tapındığımız bir 
ilah olarak dua ediyoruz… Sana yönelişimiz, 
Allah’ın izniyle, Allah’ın rahmeti olan ışıklı 
enerjinin bize Allah yolunda yön göstermesi 
içindir… 
Bizlere, yükseliş yollarımızın kendi çapımızda 
ve kendi hacmimizde olduğunu, kendimize 
ait bir mevkiye ilerlediğimizi hatırlatıyorsun… 
‘Zor zamanın zor yolcuları…’ diye hitap 
edilmişti… 
Üst âlemler, kolay bir yolda, kolay bir 
zamanda olmadığımızı biliyorlar… 
Bu zor zamanın içinden, kolaylıklarla 
ilerlemenin anahtarlarını tek tek elimize 
veriyor, Işığınla ve Şefkatinle işaret 
ediyorsun… 
Şikâyet etmemek… 
İsyandan uzak durmak… 
Aynı zamanda uyanık olmak… 
Ve sadece net seçim yapmak… 
Şikâyet etmemenin edep olduğunu, isyandan 
uzak durmanın, insanlığın bin yıllardır 
çıkartamadığı ve alamadığı hayat dersi 
olduğunu biliyoruz… 
Tüm bunları yaparken uyanık olmazsak, yine 
ataletin pençesine düşeceğimizi de 
biliyoruz… 
Uyanıklığımız ise, bizi seçimden seçime 
atlayacak kıvraklığı getirmek ile değil, ‘Net 
seçim yapmakla’ sonuçlanmalı… Bunu da 
biliyoruz… 
Bizlerden sadece ışıklı, net, sarih ve sevgi 
yolunda olanı seçmemizi beklediğini de 
biliyoruz… 
İnsanlık onurunu İnsan’a hatırlatmakla 
görevli olan Quan-Yin… 
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 Ruhun asla karanlık olmadığını, ışıklı ve 

parlak olduğunu hatırlatıyorsun… 
Bizlerin de doğası itibarıyla parlak ve ışıklı 
olan ruhlarımızı karartmama sorumluluğunu 
taşımamız gerektiğini biliyoruz… 
Bizlere istikbal olarak gösterilenin, tıpkı 
insanın ilk olarak yeryüzüne attığı adımda 
olduğu gibi, ‘neşe’ olduğunu biliyoruz… 
Neşenin edebi ve edebin neşesi ile 
Onurumuzu açığa çıkartmanın mukadderimiz 
olduğunu ve Üst Âlemlerin saf olan tüm 
kalplerle beraber olduğunu biliyoruz… 
Umudumuzu, İnsan olmaya hamledenler ile 
birlikte samimiyetimizde demirliyoruz… 
‘İçine gireceği, yaşayacağı bütün koşullara 
rağmen, tıpkı Quan-Yin gibi, her şeye 
rağmen, son ana kadar burada bulunacak 
olanlar, verdikleri sözü, yaptıkları taahhüdü 
hatırlarlar… 

“Son ana kadar, son insan, son ses kalana 
kadar, Pelerin’in, Taç’ın, Asa’nın ve Taht’ın 
hakkını vererek, bilerek…” QY / Celse: 019 

 
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... 

 
 

HAYATINIZI DEĞİŞTİRMENİN EN 
MUCİZEVİ YOLLARINDAN: 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 kişinin boynunda taşıdığı bu 
mucizeyi 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 37 arkadaşımız daha 
Aragonit seminerine katılarak 
kendileri için özel seçilmiş taşlara 
uyumlandılar… 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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 *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 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… 
 

MUCİZE TAŞ ARAGONİT'İN 
ŞİFASIYLA BEZENMİŞ 

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… 

Merkez Bilgi Alanı Vakfı, Reiki’yi kutsal bir 
aydınlanma disiplini olarak değerlendirir… Eğitimlere 
katılan öğrencilere teknik, tüm detayları ile anlatılır ve 
Reiki’nin özünü hissettirmek hedeflenir… 
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 REİKİ III. Derece Semineri ve 

Uyumlaması… 
24 Şubat 2015 Salı / Saat:11.00 

Bu seminerimiz Reiki enerjisinin I. ve II. 
seviyelerini daha önceden almış 

üyelerimiz gelebilirler… 

Not: Dersin iptali durumunda size dönüş 
yapabilmemiz açısından ön kayıt 

zorunludur…

  

Magnified Healing Quan-Yin 
Sn. Sevgi Ersoy, Magnified Healing Enerji 
Tekniği’nin Türkiye temsilcisidir… 

2003 yılından beri Merkez Bilgi Alanı 
Vakfı bünyesinde binlerce kişi bu özel 
enerjiyle tanışmış ve bu Evrensel Şefkat 
enerjisine inisiye olmuşlardır… 

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… 

Detaylı bilgi için vakfımızla iletişime 
geçebilirsiniz… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan-Yin Evi girişi, Çeşme duvarı… 
Reiki Huzur Vadisi / Çandır… 
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 OCAK AYI 

KONFERANSINDAN… 
 

DÜNYA’MIZDA DAHA NELER 
OLACAK?.. 

Hazırlayan ve Sunan: 
Vakıf Başkanı  

Nurettin ERSOY 
 

Üzerinde yaşam sürdüğümüz Dünya’mızda son 
yıllarda garip şeyler olduğunu fark etmeyenimiz 

yok gibidir… 

Dünya sanki kendini silkeliyor…  
Depremler, iklim şartlarındaki sertlikler, 

atmosferik koşulların değişimi…  
Mineral Âlemi, Bitkiler Âlemi, Hayvanlar Âlemi ve 

nihayet İnsan…  
Hepsi alışık olmadığımız haller içerisinde…  

Dünya sesini duyurmak istiyor sanki…  
Duymayan insana sesini duyurmak için daha 

neler neler yapacak Dünya?.. 

 

 

ŞUBAT AYI KONFERANSI 

ZİHNİMİZİ NASIL ARINDIRIRIZ..? 
Hazırlayan ve Sunan: 

Vakıf Başkanı 
Nurettin ERSOY 

Tarih: 08. Şubat 2015 / Saat:14.00-16.00 
Yer: Merkez Bilgi Alanı Vakfı Merkez Binası 

Cevizli Mah. Bağdat Cd. Bağdat Plaza No: 519 Kat:7 D.10 
Maltepe / İSTANBUL 

Tel:0216 3830607 
mail: info@mbavakfi.org 

 
Giriş Serbesttir…

mailto:info@mbavakfi.org.tr
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