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

GÜNÜMÜZ İNSANI KARANLIK DEVRİ 
BİTİRECEKTİR… 

Günümüz insanı yani bizler, tüm kitabi 
bilgilerin, hakikatleri, ağır bir sembolizmayla 
örtmüş olmasından şikâyetçi görünmekteyiz... 
Bu nedenle insanlık, hali hazırda hakikatin 
apaçık yüzüyle değil, dış kabuklarla, teferruatla 
meşguldür... Ve bu dış kabuklar, özdeki hakikat 
bilgi ile karışmaktadır... 

Bu durum, hayatın anlamının ve 
amacının unutulmasına, dolayısıyla da 
içgüdüsel, otomatik bir yaşamın tercih 
edilmesine sebep oluşturmaktadır... 

Gerçek iç varlığı ile temasa geçemeyip 
sadece dış kabukla haşır-neşir olan insanların, 
görünenin ardındaki görünmeyeni arama isteği 
de yok olup gitmiştir... Düşünce ve Duyguların 
denetimi çok zor, hatta imkânsız hale gelmiştir... 
Bu aşağı iniş, bu maddeye gömülüş, 
yaşamımızın büyük bir bölümünü, kontrolsüz 
hissi faaliyetler içerisinde geçirmemize neden 
olmaktadır... 

Tüm yaşamımız içinde, Düşünce, duygu 
ve isteklerimize hâkim olarak verdiğimiz 
kararların oranı çok azdır... 

“Aşırı hassasiyet, darmadağınıklık 
yaşatırken; kuvvetli bir hissiyatla, sağlam 

hislerle ve sağlam bir hissedişle yer 
değiştirmelidir…” 

Dikkat edecek olur isek; yaşamımızı, 
daimi olarak, üstün olmak, insanlar karşısında 
acze düşmemek, güçlü ve değerliymiş gibi 
görünmek şeklinde, rekabet duygularıyla, 
sayısız kabuklarla, sahte kişiliklerle birlikte 
yaşamaktayız... Nefsaniyet ve ego denilen bu 
kaçınılmaz donanımlarımızı öylesine dejenere 
edip, kontrol dışı yaşamaktayız ki; asıl 
Ben’imizin varlığını ortaya koyamamaktayız... 

“Yapmacık, yerini duygulanıma 
bırakmalıdır…” 

“Bütün bunları hisseden, “Ben” olmalıdır…” 

“Aktif Ben’inizin farkına varmalısınız…” 

Bunu yapabildiğiniz takdirde, dolaylılıktan 
kurtulabileceksiniz ve dürüst olacaksınız…” 

Bugün, insanların yaşamını düzenleyen, 
bu otomatik tarz, kabuklara hizmetten başka bir 
şey değildir… İnsanların ne zekâsı, ne felsefesi, 
ne de bilgisi pek önem arz etmemektedir... 

Dolayısıyla ne doğum, ne ölüm, ne de 
yaşamın bizzat kendisi, hakiki anlamıyla, 
mahiyetiyle, ele alınamamaktadır... 

Bunun için mümkün olduğunca 
yaşamımızın her konusunda sadeleşmemiz 
gerekmektedir... 

“Bizleri netliğe, ancak sadelik ulaştırabilir...” 

“Sadelik, detayın bizlere anlatmak istediği 
özdür...” 

“Özler ise; ilahi kanunlardır...” 

İNSANLARI MUTSUZLUĞA SEVKEDEN 
YANLIŞ ALGILAMALARIDIR… 

Dünya’ya enkarne olan ruh varlığı, 
Tanrısal özelliklerini örterek madde ile yoğun bir 
ilişkiye girer... Zaten maddi âlemlerde tezahürün 
nedeni, madde ile tecrübeler yapması ve 
bilgilenmesi değil mi..? 

Ancak unutmamamız gerekir ki, bu hal 
içinde en büyük ve en zor görevimiz, özümüzde 
saklı olan ilahi ışığı, kendi öz rengine sadık bir 
şekilde maddeye yansıtmaktır... Bunu başarma 
derecesi, varlığın, bu kaba ortamdaki yatay ve 
düşey tesirler karşısındaki kapasitesini gösterir... 

Bu yüzden bulunduğumuz şartların 
bizlere yüklenmiş ağırlıklar olduğu 
düşüncesinden kurtulmamız gerekmektedir... 
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En önemli husus, aldığımız uyarılara 

kulak vermemiz gerektiğidir... 

Beyaz bir ışığın önüne kırmızı bir cam 
koyduğumuzda, o camın önünde duranlar için o 
ışık beyaz değil, kırmızıdır... Aynı şekilde sarı 
camdan da sarı ışık yansıyacaktır... 

Ancak o camın gerisini bilebilenler, 
sezebilenler için o ışık, ne sarı, ne de 
kırmızıdır... 

Bu durum, Dünya’mızın bir yanılgı 
dünyası oluşunun doğal bir niteliğidir... Bu 
nedenle Dünya, evrende en seçkin ama çok 
büyük zorluklarla dolu bir gelişim okuludur... 

Bu okulun ve öğrencilerinin vazifesi, 
tasavvur edemeyeceğimiz kadar geniş bir 
galaktik alana yöneliktir… 

Fakat Dünya tekâmül okulunda beş 
duyumuzla yaptığımız algılamalarımız, bizleri 
her zaman yanılgılara sürükler... Muhatap 
olduğumuz tüm varlıkların, olayların bize 
yansıyan ilk görüntüleri hiç de bizim 
algıladığımız gibi değildir... 

Oysaki bizler dış görünüşlere ve belli 
başlı davranışlara bakarak önyargılarda ve 
kararlarda bulunur, hükümler veririz... Sonradan 
bu varlıkların ve de olayların arka yönüne 
baktığımızda, iç yüzünü görebildiğimizde ise, 
çok utanır, pişman oluruz... 

“Varlık, fizik plana enkarnasyonu ile 
maddenin güdümü altına girer...” 

“Ve iç özgürlüğüne buna bağlı sınırlar çizmiş 
olur...” 

“Güdüm maddeye aittir...” 
“Zira madde, kendisine ait bilgiyle tam bir 
donanım içinde olduğu için, güdüm de bu 

bilginin içerisinde mevcuttur...” 

“Güdüm, daima yaklaşana doğru 
yönelmektedir...” 

 

 

 

 

 

 

“Sizler, avuçlarınıza verilmiş olan maddenin 
yoğrulması esnasında, daima parmaklarınıza 

yapışanlarla meşgulsünüz...” 

“Hâlbuki önce avucumuza konanın size ait 
olduğunun farkına varmalıyız...” 

“Sizler, tanımaya çalıştığınız bu varlığı 
(maddeyi), zaman zaman başa çıkılmaz, 

zaman zaman hasmınız, bazen de efendiniz 
olarak görmektesiniz...” 

“Ya onunla savaşmakta ya da hükmü altına 
girmektesiniz...” 

“Oysaki maddenin, sizlerin sınırları içine 
tamamen girmiş ve sizlerle tam bir 

dayanışma içine girmeye çalışan, uysal halini 
görebilseniz...” 

“Onun, sevgiye, şefkate muhtaç 
mevcudiyetini de keşfedebilirsiniz...” 

 

 

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, Dünya yuvası ile 

ilk tanıştığı anda, karşılaştığı ilk duygunun, 
deneyimlediği ilk duygunun Korku 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:277) 

*** 

 Kıyam etmek; Korku’nun, beşerin yolu 
üzerindeki kilometre taşları gibi olduğunun; 
Beşer yol üzerinde ilerledikçe, her taşın 
kendini, ona korku olarak ifade eder 
olduğunun; beşerin, yolculuk üzerindeki 
deneyimleri esnasında, bu taşların yapısal 
özelliğinde ciddi bir değişim fark eder 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:277) 

*** 

 Kıyam etmek; Korku’nun, beşerin 
gelişmesiyle orantılı bir açığa vurum 
olduğunun; Korku’nun, beşer üzerinde, 
beşerin hassasiyeti üzerinde etkisinin 
tahmin edilemeyecek titreşimler halinde bir 
yayılım olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:277) 

*** 

 Kıyam etmek; Korku’nun beşer ve 
yeryüzü hassasiyeti bakımından etkisinin 
büyük olmasının, zaman enerjisi’nin 
kendini çeşitlemesi açısından da önem arz 
etmekte olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:277) 

*** 

 

 

 

 Kıyam etmek; bir üst skalanın, Korku’nun 
hissedilmesi bakımından daha farklı bir 
şekli ifade eder olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:277) 

*** 

 Kıyam etmek; üst skalada şu an 
hissedilen korku titreşimlerinin, yok 
denecek kadar az olduğunun; onun için üst 
skalaya hamleden beşer üst skalanın 
intibalarını alırken, aşağıdaki korku 
yoğunlaşması hasebiyle, ortaya güçlü bir 
anafor çıkmakta olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:277) 

*** 

 Kıyam etmek; bu güçlü anaforun, yepyeni 
enerji alanları ile varlıkları zapt etmekte 
olduğunun; isteyenin, istediği şekilde 
davranamaz olduğunun; gitmek isteyenin, 
istediği yere gidemez olduğunun; huzur 
için kıvrananın, huzursuzluğun pençesinde 
çabalayıp durur olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:277) 

*** 

 Kıyam etmek; bu anaforların içinde 
kaybolan ruhların, nereyle, neyle 
bağlantıya geçmeleri gerektiğini bilemez 
olduklarının; doyumsuzluğun, onları çılgına 
çevirir olduğunun; onların, yardımları, 
duymaz, göremez ve hissedemez 
olduklarının bilincine varmaktır… 
(MYP/C:277) 

*** 

---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (64)--------------------------- 
İdrak, tabii epröve bağlıdır… O sırada 

devreye mutlaka ceht faktörü girmek 
zorundadır… Ve dolayısıyla sonuçta elde 
edilecek olan şey, farkındalık ile birlikte 
mekanizmanın aktive edilmesi, 
bütünlenmesidir… Hatırlarsanız geçen hafta bir 
tebliğ üzerinde çalışmıştık… Denmişti ki; 
otomatik olanın varlık tarafından fark edilmesi ve 
idrake sunulması ve tekrar varlık bünyesinde 
otomatik hale gelmesi bir mekanizmayı ifade 
etmektedir... Mekanizmanın şu anki formel hali 
de bu… Bu mekanizma, beşeri hayatın önemli 
gidişat yönlerindendir… Beşer, istekle şevkle bu 
mekanizmaları fark edip, bunlara dâhil 

olmadıkça hızını arttıramaz… Bu, bizler için çok 
ciddi bir veri, elimize verilmiş bir veri… Demek 
ki, tekâmül hızını arttırmak için mutlaka bu 
bahsedilen mekanizmanın ciddi bir şeklide fark 
edilmesi lazım… Otomatizmadan ne anladığımız 
meselesi bu tebliğle birlikte oldukça realize 
olmuş olmalı… Biz o otomatizmayı, otomatik 
realite kavramını, bu tebliğin bize anlatmak 
istediğinin çok daha az kapsamıyla biliyoruz… 
Otomatizma şimdi değişik bir kapsam kazanıyor 
burada… 

İlerleme çok dar bir alandadır dedik, 
diğerleri dekordur, aynadır, vesiledir… Tekamül 
eden bir sınıf vardır, sadece kendi muhatabiyeti 
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olan tesirlerle baş başa kalmayıp, diğer 
odakların tesirlerine de maruz olan, tekamül 
eden bir kesim var… Sınıf diyor buna… 

Ve arasında madde tesiriyle neredeyse 
aynı titreşime sahip varlıklar barındıran bir 
beşeriyetten söz ediyor… Ve bu, beşeriyeti tek 
bir varlık olarak alıyor ele… Adem sembolüyle 
de zaten anlatılmak istenen budur… 

“Arasında madde tesiriyle neredeyse aynı 
titreşime sahip varlıklar barındıran beşeriyet, 

kemale ermek için, silkelenme, ayıklanma 
yani sadeleşme prosesinden geçmek 

zorundadır…” 

Burada dikkat ederseniz, kemale ermesi 
gerekenin bireylerin olmadığını, beşeriyetin tek 
bir varlık niteliğinde bu kemali elde etmesi 
gerektiğinden söz ediyor… 

“Külliyen beşeriyet silkelenirken, kendinizi 
bu rahmete uyumlayarak, üzerinizdeki kiri 

pası temizleyiniz…” 

Diye bir tavsiyede de bulunuyor… 
Beşeriyet külliyen silkelenirken ki, şu an gayet 
aktif hale getirilmiş bir prosestir beşeriyetin 
üzerinde… Doğal afetler, suni oluşturulmuş 
sosyal bazı olaylar vs. birtakım sarsıcı nitelikte 
tesir odakları vazifeyi ele almışlardır şu anda ve 
beşeriyetin külliyen silkelenme prosesi 
başlamıştır… 

Diyor ki; sizler de yani onların o tesirleri 
size uzak olsun, olmasın her türü üzerinde 
gereken özeni gereken itinayı gösterin, onlardan 
kendinize ait bir nasiplenme elde etmeniz 
mümkündür… Şöyle bir cümleyle geçiyor; 

“Can yanmadan ayıklanma olmaz… Bu 
konudaki tek göstergeniz, çektiğiniz acıdır…” 

Bu ne demektir..? Tekâmül veya gelişim 
veya Merkez Plan Tebliğlerinin terminolojisine 
uyduralım… Tekâmül demeyelim buna, 
silkelenme, ayıklanma, sadeleşme diyelim… İşte 
tekâmülü tarif eden bu… Yani silkeleniyorsak, 
ayıklanabiliyorsak, sadeleşebiliyorsak, bu 
tekâmüldür… Çünkü böylesine bir varlığın yani 
silkelenerek ayıklanan, ayıklandıkça sadeleşen 
bir varlığın bilinçte yükselmesi, frekansını 
yükseltmesi, ruhi seviye kazanması 
kaçınılmazdır… Fakat bu sırada diyor ki; “Can 
yanmadan ayıklanma olmaz…” Bu konudaki 
göstergemiz çektiğimiz acıdır… 

Bir tesir düşünelim, bu sabit olsun, odağı 
belli olsun… Bu tesir gelsin, birçok insanı hedef 

almış olsun ve onlardaki maksadı da belli olarak, 
bir uyanışa, idrake götürücü bir maksadı olsun 
bu tesirin… O çokluk içerisinde yani bireysel 
duygularda hep aynı netice mi çıkar..? Kişiden 
kişiye değişir… O zaman demek ki; mutlaka bir 
tesirin bütün bedende, diyor ki; İdrak her 
bedende faaliyetini tamamladıktan sonra şuur 
içerisinde yerini alır… Mutlaka bir idrakin 
oluşmasını ve onun da şuura dâhil olmasını 
temin etmek için bir tesir, bütün bedenlerde 
sirküle olurken, duygu bedenine indiğinde, acı 
şeklinde standart bir netice oluşturur… Demek 
ki; burada acı meselesi, bir tesirin duygu 
bedenine inmesiyle oluşuyor… Ama her iniş, acı 
ile neticelenmiyor… Istırap oluşturuculuğu 
meselesini, orada yine bir analiz ve sentez 
faaliyeti lazım, ciddi ele almak lazım, 
laboratuvar... 

Hassasiyet denildi, hassasiyet özdeştir 
kabukluluk demektir… Kabuklulukla orantılıdır… 
Bir varlığın kabukluluğu; bağımlılıklarının, 
özdeşleşmelerinin, duygularının, duygusallık 
haline dönüştürülmüş halinin, endişelerinin, 
korkularının, benlik duygularının, egosantrik 
yapısının ifadesidir… Biz buna lüzumu kadar 
egonun ötesine geçmiş süper ego diyoruz... 
Süper ego… 

Ego lazım olandır, lüzumludur ama bunu 
ancak fizik tekâmül ortamının gerektirdiği kadar 
kullanmak, ego bakımından olumluluk ifade 
eder… Bu egoyu, süper ego haline 
getirdiğimizde, orada marazi bir durum vardır… 
Yani problem vardır… Ego’nun, süper egoya 
dönüşmesiyle kabuklar oluşur ve kabukların 
oluşmasında en büyük öğe, 
bağımlılıklarımızdır… Yani en maddiden, en 
inceye, süptile kadar; en kesiften, en süptile 
kadar bizim dışımızdaki tüm değerleri, skalatik 
olarak düşünürseniz, bunlara bağımlılık, bizim 
kabuklarımızı oluşturur… Çünkü bağımlılık, bu 
bir maddeye, taşa, kuma bağımlılıktan tutun, bir 
fikre, bir ideye, bir imaja bağımlılığa kadar, zaten 
imajlılık en büyük bağımlılıktır… 

İmajlılık, en büyük korku nedenidir... 
İmajlılık, en büyük kabuktur… İmaj, gelecek 
zamana aittir… Demek ki; Korku, şimdiye ait bir 
duygu değil, daha henüz yaşanmamış geleceğe 
ait sanal bir varsayımın duygusudur… 

İmajlarımızı yani geleceği oldurmaya 
çalıştığımız hayallerimizi sıfırlamadıkça, 
korkularımızdan, bağımlılıklarımızdan 
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kurtulmamız ve özgürleşmemiz mümkün 
değildir… 

Bir maddi eşyadan tutun, bir fikre kadar, 
ben şöyle bir insanım imajını kabul etmek bile bir 
bağımlılıktır… Bir şeye bağlandığınız anda, bu 
bir masa, yiyecek, giyecek veya bir fikir, ide 
olabilir, bağımlılığı tesis ettiğiniz, obje, suje her 
ne ise, sizi derhal, endişe, korku ve tedirginliğe 
sevk eder. Niye..? Çünkü onun sizden alınma 
ihtimali, sizin o konu üzerinde ciddi bir korku 
yaşamanıza, telaş yaşamanıza, endişe 
yaşamanıza sebep olur… Ve dolayısıyla da eğer 
korku, endişe ve sahiplenme duygusu, 
bağımlılık, duygusal kontrolü elde tutma 
duygusu varsa, orada çatışan bir kimlik, çatışan 
bir zihniyet vardır… Yani savaşa hazır bir 
zihniyet… Dolayısıyla böyle bir varlığın ego 
savaşı yapması, hatta bunu en ince savaş 
tekniğinden yani zihnen savaşa, fikren savaşa 
oradan sözsel savaşa, oradan fiziki savaşa 
kadar indirecek kadar bir skalayı kapsayan bir 
savaş anlayışı vardır… Yukarısı için bu hiç fark 
etmez… Hepsi çeşitli bedenlerde vuku bulan bir 
savaşım fiiliyatıdır… Yani savaşı illa biz en kaba 
seviyede, yumrukla, silahla, fiili hareketlerle 
düşünmüyoruz… Duygusal savaşlarımız, zihin 
savaşlarımız ve daha tepelere çıkarsak hatta 
hatta en ulvi değerlerimizle bile olan 
savaşlarımız devreye girer… Mantal seviyede 
bile savaş halinde oluyoruz… 

Dolayısıyla bizde acıyı oluşturan unsur, 
bir tesirin duygu bedenine inmesidir ama o 
duygu bedeninde bir kabuk varsa, acı şeklinde 
tezahür eder... Kabuk yoksa aynı tesir başka bir 
halet yaşatarak varlıkta yine bir netice meydana 

getirir… Ama o haleti acı olarak hisseden insan 
bilmelidir ki, onun Dünya’da bulunmasından 
kaynaklanan istenmeyen kabuklaşmanın 
getirdiği direnç vardır… Çünkü acı belirli bir güce 
karşı varlığın koyduğu dirençten kaynaklanır… 

Direnç, mutlaka korku, endişe, telaş ve 
tehdit hissiyatının veya yanılgısının oluşturduğu 
bir savaşım şeklidir… Yani direnmek de 
savaştır… Hücum eden, sadece savaşan taraf 
değildir, ona direnen da savaşın içindedir ve 
onun da savaşı o tarzda olmaktadır… Ve 
dolayısıyla da, direnç varsa, bir savaşı ifade 
eder, bir savunmayı ifade eder ve mutlaka o 
varlıkta direnmenin getirdiği bir acıyı ona 
yaşatır… İşte onun için diyor ki; “can yanmadan 
ayıklanma olmaz…” 

Ayıklanma, bende ayıklanacak bir şey 
varsa bu bana acı çektirecektir… Çünkü 
ayıklanma vasfında olan şey kabuklar 
niteliğindedir… Yani ben, benim bir beşer 
vasfını, gerekenin ötesinde bir değer olarak 
bünyemde üretmemden kaynaklanan bir 
durumdur… Ve bunun ayıklanma prosesine 
ihtiyacı vardır… Bunu ayıklarken de, acı çekmek 
şarttır… Eğer ayıklanmaya ihtiyacı yoksa 
varlığın yani bünyesinde bu bahsettiğimiz 
bağımlılıklar yoksa özdeşleşmeler yoksa aşırı 
kalıplaşmış, katılaşmış imajları yoksa bu varlığın 
ayıklanmaya ihtiyacı yoktur… Veya çok cüzi bir 
ayıklanmaya ihtiyacı vardır… Ve dolayısıyla da 
bu varlığa gelen tesir, ayıklanmaya ihtiyacı 
olmayan bir durumda olduğu için, acı şeklinde o 
varlıkta ıstırap oluşturmaz... 

(Devam edecek…) 

------------------------------------- TEBLİGAT BİLİNCİ (11) ------------------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Yani bir tesir varsa, bir enerji vardır… Bir 
enerji varsa, mutlaka onun bir tesiri vardır… Bu 
ikisi birbirinden yarılmayan unsurlar… 

“Alınan enerjinin şiddeti ile orantı gösteren 
tesir bir alandır…” 

Alan kavramı devreye giriyor… 

“Yani tesir alanı içerisine girildiğinde 
enerjinin yaratmış olduğu bu husus ile karşı 

karşıya gelinmektedir…” 

“Alan, ihtiva ettiği tesir itibarı ile kendisinde 
taşıdığı kapasiteye sahiptir...” 

“Bu kapasitedir ki; yaratılmak istenene 
hüviyet kazandıran ve yaratılmış olana ise 

takviye sağlayan yahut da yeni hedeflere 
doğru yön tayin eden bir husus olarak 

karşımıza çıkmaktadır…” 

“Enerji, tamamen yaradılışın esasını teşkil 
eder ve bir noktadan kaynaklanmak üzere 

açıyı genişleterek geniş bir alanı tarayan ve 
sarmaladığı bu alanı ise en büyük tesir alanı 

olarak ifadelendiren bir durumdur…” 

“Enerjinin kılcallaşarak bu alan içerisindeki 
faaliyetleri esnasında da yaratılan yeni tesir 

alanları vasıtası ile de yine tamamen 
enerjinin kontrolü altında, bilgi, görgü, 
deneyim faaliyetleri gösterilmektedir...” 
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“Daha önce bahis olunan enerjinin fizik plan 

icaplarına uygun bir tarzdaki faaliyetiyle 
sizlerin zaman enerjisi olarak algıladığınız ve 
bu enerjinin çeşitli noktalarda yoğunlaşarak 
çeşitli noktalarda ise seyrelerek değişik tesir 

alanları yarattığını görmektesiniz...” 
“Bu noktaların, varlık olarak tezahür eden 

bünyelerden oluştuğunu ve kendi içerisinde 
sonsuzluk ifade ettiğini bilmelisiniz…” 

Sahne arkasında dönen mekanizmalar 
bunlar… Enerjiler, anaforlar oluşuyor bir 
tezahürat meydana gelsin diye… Atomun var 
edilişi ile galaksinin var edilişi arasında hiçbir 
fark yoktur... Siz kendinizdekine et dersiniz, o bir 
galaksi de olabilir diyor… 

Hidrojen atomunun teşekkülü ile ki, ol 
emri ile meydana gelen ilk yapı taşı o basit bir 
hidrojen atomu… Bir çekirdek ve etrafında bir 
elektron dönüyor, yine dönüyor… O çekirdeğin 
içerisine girin bir âlem yatıyor… Bir galaksinin 
ondan hiçbir farkı yok… Yaradılış mekanizması 
olarak, mekanizmanın yaratma eylemi olarak 
hiçbir farkı yok… 

Deformasyon, mevcut halini kaybetme 
demektir… Bozulma değildir… Orijinalitesinden 
uzaklaşma demektir… Yani girdapları başlangıç 
sayacak olursanız, girdap tezahüratını 
oluşturmaya başladığında, buraya göre, burası 
deforme olmuş, dejenere olmuştur… 

Dejenerasyon, aslından uzaklaşmak 
demektir… Yaradan, ilk yaratıldığında 
varsayalım ki başlangıç bir noktasında orijinaldi, 
hemen şurada dejenere etti kendisini, bize 
kadar, biz de bizden aşağıdakini dejenere 
ederiz… 

Bilgi bahsinde göreceğiz ki; Dünya 
beşerinin bilgi alma şekli üç şekilde olmaktadır… 
Bir tanesi enkarnasyonu ile getirdiği bilgiyi 
hamulesinden alıp kullanmadır… O da, hayat 
planını destekleyici bilgidir… 

Bir de, buraya geldikten sonra rahmetler 
şeklinde bize, talebimize göre verilen rahmet 
bilgilerdir… Bu da, sezgiler, ilhamlar, tebliğler vs. 
Üçüncü şekil ise ki, Dünya beşeri en çok onu 
kullanır… Dejenerasyon alanlarına girerek bilgiyi 
almak… Eprövler… Varlık bizatihi kendi giriyor, 
varlığın bilgiye o şekilde ihtiyacı varsa onun için 
olmaması gereken değil, o onun için olması 
gereken kendini daha kabalaştırıyor, aslından 
uzaklaştırıyor orada bilgiyi alıyor ve çıkıyor… 
Çıkabilirse mükemmel, seçme yasası 

özgürlüğüne göre günahı, sevabı yok ama orada 
takılmaktır günaha mahzar olmak… Girmiş 
dejenerasyon alanına bilgiyi almışsın, fena değil 
burası diyorsun, oyalanıyorsun, o zaman epröv 
çağırıcı oluyorsun… Varlık orada mutlaka vicdan 
mekanizmasının kendisine sunacağı biraz 
ıstıraplı uyaranlara muhatap olur… 

“Uç noktalar, kendi içlerinde yapılaşarak yeni 
nüveler oluşturmaktadır…” 

Tezahüratın saçaklanmasını anlatıyor… 

“Sizleri ilgilendiren vaziyet, bu durumun fizik 
plan içerisine yansıma esnasında hangi 
enstantaneleri gösterdiği hususudur…” 
“Sizler tamamen bir yansıma içerisinde 

bulunmaktasınız…” 

Tezahüratın esası, medüz hareketidir… 
Bir orijini başlangıç kabul ettiğinizde girdap 
hareketi ile şu saçaklanma olur ve geri çekiliş 
başlar… Burada önemli olan husus şudur, belirli 
bir orijinden saçaklanma başladıktan sonra geri 
çekilinir… İkinci saçaklanmada daha geriye 
çekilinir… Üçüncü de daha geriye… Sürekli 
yükseliş şeklinde bir haldir… Burada makbul 
olan şey şudur, her saçaklanma ve yayılım ki, bu 
yaratmadır, toparlanırken mutlak surette saçak 
uçlarında o girdabın orijin bölgesinden bağını 
koparmamış olanların tek başına yayılma 
odakları oluşturması esastır… 

Yani burada yayıldı, buradan çekilirken 
bir nüve bıraktı… Bu ayrıca yayıldı… İşte 
yayılma ve toparlanma, yaratmayı ifade 
ederken, esas yaratmak yayılmadan sonra 
toparlanış esnasında müstakil bir odak oluşturup 
müstakil yayılmayı temin edebilmektir… Varlığını 
yeniden var etme kavramıdır bu… 

Bizler, belirli bir nüve, belirli bir başlangıç 
noktasından yayılmış varlıklar topluluğuyuz… Bu 
yayılma esnasında mutlaka toparlanmaya maruz 
kalarak esas nüve içinde toplanacağız ve 
eriyeceğiz… Fakat bizden istenen öyle bir şey 
ki, bu yayılan nüvenin bünyesinden toparlanım 
esnasında kopup yeni bir yayılım yapmak, odak 
oluşturmak… Bu toparlanırken, bu odağa ait bir 
nüve burada ayrıca yayılıyor… Makbul olan bu 
toparlanım esnasında orijinal bir nüve, bir odak 
oluşturup müstakil yayılım yapabilmek, o zaman 
siz nüve oluyorsunuz… Daha önce bir nüveye 
dâhilken, siz, bir nüve olup size dâhil olanlarla 
yayılıyorsunuz… Bu durum, daima orijinden 
alınan enerji ile yayılmadır... 

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

DÜNYA… İNSAN… YARADAN… 

Dünya’nın Öz Işığı ve sonsuzdan gelen 
Yaratıcımızın Işığı; kalplerimizde, bizim Sevgi 
Işığımızla buluştuğunda; Sevgili Quan-Yin 
bizlere: 

“Şimdi kalp çakranızdaki üçgen alanı fark 
edebiliyor musunuz..?”  

“Cennetin, kalp çakranızda gizli olduğunu 
görüyor musunuz..?” 
diye soruyor…(QY: 90) 

İçimizde saklı bu Cennet tohumunun çiçeğini 
açması; Dünya’nın ve Bir Olan Yaradan’ın 
ışığını, kalbimize alabildiğimizde mümkün oluyor 
ancak...  Bütün duvarlarımızı, engellerimizi 
kaldırıp; Alabildiğimizde... 

“İnsan, geldiğinde Sevgi, hazır olmalı…” 
“Sevgi’yi algılamalı, alıcı olmalı…” 

diyor Sevgili Quan-Yin…(QY: 348) 

Biz, gelenin daima Sevgi olduğunu 
algılayabiliyor muyuz ki; onu gerçek bir 
ihtiyacımız olarak alabilelim... Yani, Sevgi 
algımızın sınırları nereye kadar..? 

Kendimizi, öğrenmek ve gelişmek üzere, sonsuz 
yol üzerinde ilerleyen bir ruh varlığı olarak 
hissedebiliyor muyuz...? 

Dünya’nın bize bunun için hizmet etmekte 
olduğunu ve bizimle buluşanın daima Yaradan 
olduğunu hatırlayabiliyor muyuz...? 

“Sizin anladığınız manada başlangıcı ve sonu 
olmayan bir yolun üzerindesiniz...” 

“Yürüyor ve büyüyorsunuz...” 
diye hatırlatılıyor bizlere...(QY: 153) 

Yaşadığımız her şeyin içinden yürüyor ve 
büyüyoruz sadece... 

Sevgili Quan-Yin; Dünya hayatının bir tutsaklık 
olmadığını; 

“Niçin kendinizi bir tutsak gibi 
hissediyorsunuz..?” 

sorusunu sorarak anlatmak istediğini söylüyor… 

“Niçin tutsak olmayı seçiyorsunuz..?” 
“Oysaki Ruh, özgürdür…” 

“Ruh, ışıklıdır…” 
“Neşelidir…” 
“Parlaktır…” 

“Hedefi geniştir…” 
“Hatta sonsuzdur…” (QY: 119) 

Ruhun neşesini ve özgürlüğünü hissetmek, bize 
tutsak olmadığımızı fark ettirecek olan... 

Deneyimlediğimiz her şeyin, zenginliğimiz 
olduğunu; bize gelenin, sadece Bilgi olduğunu 
da fark etmeye başlayacağız o zaman... 

Zor ya da kolay, iyi ya da kötü olarak 
algıladığımız her şey; sadece bize öğretmek 
üzere yaşamlarımızda...  

Öğrenmek istediklerimizi bize öğretmek için... 

O zaman, yaşadığımız Dünya, bambaşka bir 
anlam kazanmaya başlıyor içinde yaşanan her 
şeyle birlikte... 

Yine bir tebliğde;  

“Dünya’nız, bütün katmanlarıyla ve 
boyutlarıyla hizmetinize sunulmuş en 

değerlinizdir...” 
“Bu değeri idrak ettiğinizde, hizmet esas 
mahiyetini bulur ve gerçek alış ve veriş 

enerjisi ortaya çıkar...” 

“Dünya’nız üzerinde; alırken, aldıklarınızın 
farkına varmalı ve size olan hizmetin şifanız 

olduğunu anlamalısınız...” 
diyor Sevgili Quan-Yin... (QY: 327) 

İşte bunu fark etmeye başladıkça, kapılarımızı 
açmaya ve Dünya’nın hakikati ile buluşmaya 
başlıyoruz önce... 

Dünya’mızla, üzerinde yürüdüğümüz bu can’la, 
yepyeni bir ilişki kurmaya başlıyoruz... Onu 
dinlemeye başlıyoruz... 

Aslında apaçık önümüzde olan, fakat bizim için 
sıradanlaşan ve anlamsızlaşan Dünya’nın ne 
anlattığını, Sevgili Quan-Yin işaret ediyor 
bizlere: 

“Güneş, kayırmaz, ayırmaz...” 
“Ay, herkes için vardır...” 

“Rüzgâr, tarlaların güzel kokusunu herkese 
taşır...” 

“Ve renkler, herkese kendini pervasızca 
açar...” 

“Ateş, herkesi ısıtır...” 
“Sonsuz adalet ve eşitlik, herkes için, her an, 

her yerdedir...” 

“Doğa dürüsttür, dürüstçe verir…” 
“Bereketlidir, verir, verir, verir, herkese 

verir...”(QY: 348) 
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Bize ne vermek istiyor Dünya’mız...? 

İşte bu noktada, “Neden buradayım…?” diye 
sorması gerekiyor insanın; 

Neyi almak, neyi öğrenmek için buradayım...? 

Sevgili Quan Yin;  

“Sizler, şefkati, sevgiyi, merhameti, 
Dünya’nızdan öğrenirsiniz, baka baka 

öğrenirsiniz...” 
diyor bize... (QY: 249) 

Sadece bu öğrenme imkânını sunmak için, 
üzerinde her şeye müsaade eden Dünya; nasıl 
bir öğretmen ve nasıl bir örnek İnsan’a... 

Bu sonsuz Şefkatin ve Sabrın göstermek 
istediğini, biz de görmek istemeliyiz ki; bir ruh 
varlığı olarak burada oluşumuzun imkânından 
yararlanabilelim... 

Şöyle hitap ediyor Sevgili Quan-Yin, İnsan’a; 

“Ders önemlidir...” 
“Sevgi, Şefkat, Merhamet...” 

“İnsan’ın şimdiye kadar çözemediği, 
kendisinden ayırıp itelediği, Sevgi, Şefkat, 
Merhamet, dağılıp insanın kalbinden akıp 

gitti...” 

“Soylar soyları takip ederken, meraklar 
birbirini izlerken, bütün sorular ve verilen 

cevaplar birbirinin aynıydı...” 
“Ve şimdi de tıpatıp aynı...” 

“Daha önceleri neyse, insanın merakı 
hangisiyse, şimdi de aynı merak insanı 
meşgul ederken, yine kalpler bomboş 

kaldı...” 
“Sevgi, Şefkat, Merhamet basamakları her 

zamanki gibi bir türlü çıkılamadı...” 

“Soyların devam edebilmesi için alınacak en 
önemli dersin mutlak surette fark edilmesi 

gerekli...” 

Ve diyor ki: 

“Sevmenin yollarını arayınız...” 
“Şefkatle yaşamanın yollarını bulunuz...” 
“Merhametin, kalbinizin en derindeki ışığı 

olduğunu biliniz...”(QY: 197) 

Sevgi, Şefkat, Merhamet... 
Kalbimizin, en derindeki ışığı... 

Dünya, kalbimizin en derinindeki ışığını, sevgiyi, 
şefkati, merhameti öğrenebilmemiz için; sabırla 
bekliyor bizi... En değerli mücevherin ne 
olduğunu anlayabilmemiz için... 

“Dünya’nın mücevherini görebilmek için 
kalbinizdeki mücevheri görebilmelisiniz…” 

“Sevgiyi, Şefkati, Merhameti, Dünya’nın 
kalbindeki mücevherle sizin mücevherinizin 
bir olduğunu anladıkça anlayabilirsiniz…” 

diyor Sevgili Quan-Yin...(QY 22) 

Dünya’nın kalbindeki ve bizim kalbimizdeki 
ışığın bir olduğunu fark ettikçe; Yaradan’ın 
Işığını görmeye başlayacak İnsan... 
Bir Olan’ın Işığını... 

O zaman, her şeyi, o Işığın altında, kalbindeki 
Işıkla bir olarak görmeye başlayacak... 
Kalbimizde her şey, o tek Işığın içinde 
Bir’leştiğinde; o gizli Cennet, bir Güneş gibi 
doğacak içimizde... 
Bir Hakikat olarak... 

 

Tanrı’nın / Allah’ın / Rab’in, Öz Bilgisi, 
Sevgisi, Şefkati ve Merhameti olan Quan-Yin; 

hep bizimle olsun… 

Yalnızca Şefkat’le ve Sevgi ile bilinçli 
yaşamanın ne demek olduğunu bizlere 

anlatan Sevgili Quan-Yin’in ışığı ile her an 
yıkanmak dileğimizle… 

Tüm gönül dostlarımızın yüreğine teslim 
ediyoruz gereken değerin ve önemin 

verileceğinden emin olarak… 

Rabbimizin bir lütfu olan bu emanetlerin, siz 
sahiplerine ulaşmasında vesile olma fırsatını 

verdiğiniz için hepinize minnetlerimizi / 
şükranlarımızı sunuyoruz… 

En kalbi sevgilerimizle… 
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MUCİZE TAŞ ARAGONİT Kitabı’nın 
4. Baskısı Çıkmıştır... 

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… 

Aragonit Taşı, mineral krallığına 
açılan bir kapıdır... 

Bu Mucize Taş’ın 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… 

Şubat ayında 28 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 ile ilgili genel bilgi için 
www.aragonitmucizesi.com sitesini ziyaret 

edebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aragonitmucizesi.com/
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MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999
REİKİ 

 

Reiki Enerjisi ve Şifa Tekniği, tüm şifa 
tekniklerinin temelidir… 

Seviyelerinde yükselen kişiyi, 
aydınlanma yolculuğuna taşır… 

Vakıf Merkezimizde ve Reiki Huzur 
Vadisi'nde Reiki I, II ve III. seviye, ayrıca Reiki 
Öğretmenlik Eğitimleri verilmektedir… Ayrıca 
Derin Reiki Kursları gerçekleştirilmektedir… 

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… 

 

Şubat ayında; 
3 arkadaşımız Reiki I. Dereceye, 

1 arkadaşımız Reiki II. Dereceye ve 
6 arkadaşımız da Reiki III. Dereceye 

uyumlandılar... 

Önümüzdeki aylarda Reiki Grand Master 
Sevgi Ersoy; Reiki I. ve II. Derece tekniğinin 

eğitimlerini verecektir... 

Tarihler için websitemize başvurabilir, 
telefonla iletişime geçebilirsiniz… 

 

 

 

 

 

 

MAGNİFİED HEALİNG 

 

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… 

 

GELENEKSEL QUAN YİN BALOMUZU; 
29 Mart Pazar günü, Büyük Kulüp’te 

gerçekleştireceğiz... 
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MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999
PAZAR KONFERANSLARI DİZİSİ 2)   YAŞA EMRİ… 

Korunma İçgüdüsü’nde Kodlanmış Olan, 
KORKU, PANİK ve Yaşam İçgüdüsü… 

 

 Korku, En Güçlü Denge Bozucudur… 

 Korku, Yeryüzündekilere İlâve Olarak, 
Yepyeni Savaşçılar Yaratır… 

 İnsanın Tüm Hataları, Korkuyla ve 
Panikle İlgilidir… 

 Korku ve Sonrasında Panik; bilinmeyene 
karşı oluşur... 

*** 

PERMAKÜLTÜR KONFERANSI  

- ŞUBAT AYI KONFERANSLARI - Bu ay, 14. Şubat. 2015 tarihinde, 
Vakfımız bünyesinde,  

Dünya’mızı daha iyi anlamak ve doğayla nasıl 
daha uyumlu yaşayabileceğimizi öğrenmek 

adına; 

ZİHNİMİZİ NASIL ARINDIRIRIZ? 

Hazırlayan ve Sunan: Nurettin ERSOY 
Sevgili Dr. Murat Onuk’un,  Tarih: 08. Şubat. 2015  

sunduğu Permakültür Konferansı ile bizlerle 
çok değerli bilgiler paylaştı... 

Yer: Merkez Bilgi Alanı Vakfı Merkez Binası 

Zihin; Düşüncelerimizi, Duygularımızı ve Tüm 
Otomatik (Bilinçsiz) Tepki Kalıplarımızı İçeren, 
Çok Yönlü ve Çok Boyutlu Bir Mekanizmadır... 

 

Konferanslarımıza Giriş Serbesttir… 
Zihnimizin Olumlu veya Olumsuz Durumu; Bizi 

ve Çevremizi Değerli veya Değersiz kılar... Detaylı bilgi için vakfımızla iletişime 
geçebilirsiniz… 

Zihnimizi Arındırmak; Bizi değerli Bir Varlık 
Yapacağı Gibi, Çevremizdeki Değerleri de Fark 

Etmemize Sebep Olacaktır... 

*** 

Aydınlanmanın Olmazsa Olmaz Şartı, Arınmış 
Bir Zihindir... 

*** 

KORKULARIMIZDAN 
KURTULMANIN YOLLARI 

Hazırlayan ve Sunan: Nurettin ERSOY 

Tarih: 22. Şubat. 2015 

Yer: Merkez Bilgi Alanı Vakfı Merkez Binası 

İNSAN BİLİNCİNİ HÜKMÜ ALTINDA 
TUTAN KOZMİK İKİ ANA EMİR VARDIR… 

1)   AYDINLAN EMRİ… 
Sevgi Enerjisi’nde Kodlanmış Olan, SEVGİ, 

AHENK ve Ölümsüzlük Bilinci… 

Tel: 0216 – 383 06 07 / Faks: 0216 – 441 43 99 / E-mail: info@mbavakfi.org.tr / Web: www.mbavakfi.org 
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