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

HOŞLUK VE ÇEKİCİLİK TUZAKLARIYLA 
KONUKLARINI YUTAN DÜNYA… 

Hafız Şirazi 

Yeniçağın özelliği olarak sürekli artmakta 
olan Dünya planetimizin nüfusu ve kendi 
kendimize var ettiğimiz ihtiyaç listelerimizin de 
kabarması, yaşam ortamımızı bir kapışma, hırs 
alanı haline getirmiştir... 

Bu hırs, bu kapışma, pay alma ortamı, 
doğayı sorumsuzca kirlettiği, yok ettiği gibi, 
insanların da büyük oranda mantal kirliliğine 
neden olmuştur... Dolayısıyla doğa kirliliği ile 
birlikte, insan kirliliği olgusu da gündeme 
gelmiştir... Önce insanın içsel kirliliği oluşmuş, 
bu hal, doğayı da kirletmesine sebep olmuştur… 

Bu, hırs, rekabet, kapışma, pay alma 
ortamına, aynı zamanda, her gün artan ya da 
artığı sanılan kişisel ve ailesel gereksinimler 
(ihtiyaçlar) neden gösterilerek sürekli katılımlar 
olmaktadır... 

Oysaki gerçek varlığının özünün 
gereğine uygun bir yaşam tarzını sürdürmek 
gerektiğini hisseden ya da bilen insanlık, 
farkında olarak veya olmayarak bu durumu 
üzücü bir durum olarak algılamaktadır... Ancak 
bu farkındalık hali apaçık olmadığından insanlık, 
bir teşevvüş (şaşkınlık), bir mutsuzluk hali 
yaşamaktadır... 

Aslında insanın, bu yozlaşmayı ve 
kapışmayı tırmandıracak ve kısır döngü haline 
getirecek kadar büyük gereksinimleri yoktur... 
Bilim, teknolojiye sunduğu hizmetle, insanın 
gereksinim listesini gereksiz biçimde 
arttırmaktadır... 

Dolayısıyla çağımızın gelişmiş 
teknolojisinin getirdiği, insan yaşamını 
kolaylaştırıcı, rahatlatıcı, akılcı bir ölçü dâhilinde 
araçların kullanımı yerine, bir açgözlülük, 

bencillik, kapışma çabası ve yozlaşmayı 
oluşturucu sonucu tırmandırmasıdır... 

İnsanlar bu suni gereksinim listesinin 
temini peşinde hırsla koşarken, zamanı, asla 
ruhsal, beyinsel gelişme yönünde, evrimleşme, 
değişim, dönüşüm, uyanma yönünde 
harcamamaktadır... Bunun yerine insanlar, boş 
ve hoş vakit geçirme, yozlaşmaya sebep olacak 
aşırı Dünya zevkleri ve eylemleri peşinde hırsla 
koşarak zaman harcamaktadır... 

Asıl İhtiyaç, insanın kozmik vazifesini 
yerine getirmek için yaşaması gereken ruh 
halleridir... 

İhtiyaç, dünyasal değerlendirmelerin 
ötesinde yani iyi, kötü, güzel, çirkin, günah, 
sevap demeden, hayat planımızın 
uygulanmasındaki uyaranlardır... 

“Nasip, ihtiyacın isimlerinden biridir...” 

Kişi bu yozlaşma çarkına hırs yüzünden 
kapıldığı ölçüde, kendi gerçeğinden, kendi öz 
varlığından uzaklaşarak, nefsi benliğinin ve 
hırsının esiri durumuna düşmektedir... Bu 
tutukluluk hali, o kişiyi ve kişileri maddeye tapar 
duruma getirir... Bu hırs nedeniyle gözleri, 
maddeden, haz ve eğlenceden başka hiçbir şeyi 
göremez... 

Hafız Şirazi’nin: 
“ŞEKERE TAPAN SİNEK GİBİ...” dediği, 

“HOŞLUK VE ÇEKİCİLİK TUZAKLARI İLE 
KONUKLARINI YUTAN DÜNYA” 

“SONSUZ YAŞAMA BOŞ VERİP BÜYÜKLÜK 
ÇABASINDA OLANLAR; SONUNDA BİR 
AVUÇ TOPRAĞA RAZI OLACAKLAR...” 

İnsanların, kendi gerçeklerini, varoluş 
nedenleri olan yükümlülüklerini fark edip, kendi 
kendilerini geliştirip değiştirmek yerine, hoşça 
vakit geçirme amacına yönelmeleri, en büyük 
mutsuzluk sebebidir... 
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Dünya insanının, mutsuz, huzursuz ve 

memnuniyetsiz olmasının en önemli bir nedeni 
de onu tutsak eden bir kapandır… Bu kapan, 
tekdüzelik kapanıdır… Yani tekdüze bir yaşamı 
seçmiş olmasıdır… Bu tekdüzelik kapanı, sanki 
insanın gözlerini çamurla sıvayarak ona 
körükörüne bir yaşam sunmaktadır… 

İşte insanın gözündeki bu çamurun adı; 
Hırs’dır… 

İnsanın gözünü bürüyen hırs, onun, 
içinde bulunduğu yaşam ortamının, güzelliklerini, 
iyiliklerini, yüksek değerlerini görmesine engel 
olmaktadır… Gözü kör, kalbi mühürlü, kulağı 
sağır olarak, egosunun emirlerine tabi bir şekilde 
yaşam sürmesine sebep olmaktadır… 

Kalbindeki Yaradan’ın Işığının sesi, 
egosunun sert ve belirleyici emirleri karşısında 
duyulamamaktadır… 

İnsan olarak bizler, sahiplendiklerimizi, 
bağımlılık haline getirmemek için; arınmalı, 
saflaşmalı ve netleşmeliyiz… Buna ölmeden 
önce ölmek denir… 

Bunun için bıraktıklarımızı da ıstırap 
olarak taşımamalıyız… Bunun da çaresi, 
arınmak, saflaşmak ve netleşmektir… 

Hakikat yaşamını görebilmemiz için, hırs 
çamurundan arınmış yani yıkanmış gözlere 
sahip olmalıyız… Gözlerimizi bürüyen hırsın 
arkasından baktığımız takdirde, içinde 
bulunduğumuz gökkuşağının renklerini ayırt 
edemeyiz… Yaşamımızı, renksiz, derinliksiz ve 
tekdüze yaşamak zorunda kalırız… İşte 
yaşamımızda, ayağımızın takıldığı en önemli 
kapanı budur… 

Bu kapan, tekdüzelik kapanıdır… 

Bütün bunları başarabilmenin yolu, 
imanımızı güçlendirerek, öz güvenimizi, üst 
güvene bağlayabilmektir… 

Güvenmeliyiz… 

Güvenmeliyiz ki; iman pınarının 
suyunu kana kana içebilelim… 

Aksi takdirde yaşam ortamının sunduğu 
tüm olumsuz tesirler, incinmişlik, hüzün, üzüntü, 
kalp kırıklığı, umutsuzluk hatta çaresizlik, 
küskünlük, hırçınlık, öfke, kin, nefret, intikam 
duygusu, kıskançlık gibi duyguların iç 
dünyamızda at koşturmasına sebep olacaktır… 

Bütün bu hususları fark ettiğimizde, 
kaçınılmaz bir huzur bizi içine doğru 
çekecektir… 

İşte bu huzur ki; bizleri her zeminde, her 
koşulda salimen yürütecek olan güçtür… 

Bu huzurun gücü; Dünya’da hiçbir 
koşulun alt edemeyeceği, yok edemeyeceği ve 
her an sükûneti açığa çıkaran, yeryüzü ve 
gökyüzü arasındaki bağlantıdır… 

 

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; soylar giderken, gelen 

soylara Bilgi’lerini bıraktıklarının; bu 
bırakışın, soyların aralarındaki enerjitik 
bağın temini için zaruri olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:278) 

*** 

 Kıyam etmek; oluşturulmuş olan 
köprünün, bilgiye kızak olmakta 
olduğunun; hücrelerin çeperlerinin bilgiyle 
mutlak surette donanması gerektiğinin 
bilincine varmaktır…(MYP/C:278) 

*** 

 Kıyam etmek; soyların, enerjitik olarak 
bilgiye ihtiyaç duyabildikleri gibi, sözsel 
olarak da bazı şeyleri duymaya muhtaç 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:278) 

*** 

 Kıyam etmek; bu hususiyetin, keyfiyete 
bağlı olmayıp, zaruret halinde olduğunun; 
bunu yapabilmek için gerekli donanıma 
sahip olan varlıkların kendilerini 
otomatikman devreye sokmakta 
olduğunun; zira soyların devamının, bilgi 
akışkanlığının kesintisizliğinin sekteye 
uğrayabileceğinin; bunun için bu zaruretin 
keyfiyete bağlı bir husus olmadığının 
bilincine varmaktır… (MYP/C:278) 

*** 

 Kıyam etmek; soyların, bilgiye zarureten 
ihtiyaçları olduğu için, onların mutlak 
surette bilgilenmelerinin icap etmekte 
olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:278) 

*** 

 Kıyam etmek; bu bilgilerin, tarihsel bilgiler 
olabileceğinin; onun içindir ki, son 
dönemde, geçmiş tarihsel bilgilerin 
tamamen yanlış olduğunun göründüğünün 
bilincine varmaktır…(MYP/C:278) 

*** 

 Kıyam etmek; süratle hakiki bilgiyle temas 
edilecek olduğunun; Dünya’nın, bu yönden 
müphemliğini açmaya başlayacağının; 
çünkü bundan sonraki gelecek soyların, 
hakiki Dünya bilgisine ihtiyaçları olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:278) 

 Kıyam etmek; yeryüzünün, sadece bir 
medeniyetin veya birkaç medeniyetin 
mekânı olmadığının; yeryüzünün, birçok 
medeniyete, birçok kültüre, birçok 
topluluğa yuvalık etmiş ve etmekte 
olduğunun; bunların, yeryüzünün birçok 
katmanını işgal etmekte olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:278) 

*** 

 Kıyam etmek; beşer ırkı kendi yaşayışını 
sürdürürken, çeşitlemelerin de diğer 
yaşantıları idame ettirmekte olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:278) 

*** 

 Kıyam etmek; “Hay” hususiyetinin, bizlerin 
şu anda algıladığımızın çok fevkinde bir 
ifade olduğunun; yeryüzünün “Hay Kapısı” 
açıldığında, bu kapıdan içeriye girenlerin 
ve içeride mevcudiyet bulanların ve içeriye 
girenlerle, içeride mevcudiyet bulanların 
ortaklıklarının neticesinde ortaya çıkan 
yeni yeni oluşumların, yeryüzünün 
meskûnları olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:278) 

*** 

 Kıyam etmek; zaman zaman bu 
meskûnlar arasında alış verişler meydana 
geldiği gibi, zaman zaman bu meskûnlar 
arasında kalın duvarların da oluşmuş 
olduğunun; bu hususiyetlerin hepsinin, belli 
bir programın kesitlerini ifade etmekte 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:278) 

*** 

 Kıyam etmek; bizlerin, çeşitli yollarla bu 
bilgilere sahip olmakta olduğunun; 
bazılarımızın benimsemekte, bazılarımızın 
önemsememekte olduğunun; bunun 
sebebinin, henüz bu bilgiye tam olarak 
ihtiyaç duymamamızdan kaynaklanmakta 
olduğunun; bilgi ihtiyacının, tam 
zamanında ve tam yerinde gerçekleşir 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:278) 

*** 
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---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (65)--------------------------- 

Ayıklanma demek; orijinalinin içerisindeki 
yabancı maddelerin, o bünyeden 
uzaklaştırılması… Yani pirincin içerisindeki pirinç 
olmayan maddelerin alınması, pirincin 
ayıklanması olduğu gibi, aynı bu şekilde bizlerde 
de, orijinal varlığımıza yani enkarnasyonumuzla 
getirdiğimiz kişilik yapılarımıza yabancı olan, 
sonradan bünyemize katılmış olan ve kabuklar 
şeklinde ifade ettiğimiz beşeri kusurluluk 
hallerinin, bünyemizden çıkarılması… Tekrar 
çocuklar kadar saf olmadıkça, melekûta dâhil 
olamazsınız ifadesine uygun hale gelinmesi... 

Enkarnasyonumuzun ilk yıllarındaki 
kadar orijinal yapımıza kavuşma çalışması, 
buradaki ayıklanmayı ifade ediyor… Ve dikkat 
ederseniz, sıralama çok uygundur… Diyor ki; 
silkelenme… Diyor ki; Kemale ermek için 
silkeleniyorsunuz, ayıklanıyorsunuz, arkadan da 
yani sadeleşme… Yani çocuklar kadar saf 
olacak bir şeklide orijinal, enkarnasyon kimliğine, 
özelliklerine, örtülerine dönüş meselesi… 

Ve bu konuda da, eğer ayıklanma 
esnasında ayıklanacak vasıflarınız çoksa, 
bünyenizden çekip çıkarılacak olan, sonradan 
oluşmuş, size ait olmayan vasıflarınız çoksa yani 
çok kabukluysanız, çok imajlıysanız ve 
kabulleriniz çoksa, yanlı zihniniz çok aktive 
olmuşsa, sizin bu silkelenme esnasında kabuk 
şeklinde olan bu özellikleriniz sizin canınızı 
yakar… Bütün hadise budur… Yani tekâmülün 
can yanmadan olmaması, can yanmadan 
ayıklanmanın olmaması bu manadadır… 

Herhangi bir konudaki bir tesir karşısında 
canınız yanıyorsa, hemen oturup, evet benim 
canım yandığına göre, ayıklanmam gereken 
unsurlar var bünyemde demelisiniz… Yani bana 
şimdi biriniz hakaret edin, eğer bu hakaretiniz 
benim bünyemde bir derin acı yaşatıyorsa, bu 
bir hüzünden tutun, çok ciddi acılara kadar bir 
skaladır… Varsa bu, biliniz ki; benim o hakareti 
tolere edecek bir esnekliğim yok, gayet katı 
kalpli, kurallı, imajıma halel getirmekten son 
derece esef duyan ve tedirgin olan, korku 
içerisinde, savaşa hazır ve bu konuda da ciddi 
kabuklu bir varlık olduğum meydana çıkar... Bu 
konudaki tek göstergemiz, çektiğimiz acıdır... 

Ayıklanma, ben ayıklanıyor muyum, 
ayıklanmıyor muyum?.. sorusuna cevap, 
çektiğiniz acıdır diyor… Acı varsa, siz 
ayıklanmanız gereken bir unsurdan 
yakalandınız… Tesir sizi oradan vurdu demektir 

ki acı veriyor size… Acı verdiğine göre orası 
benim dirençli bir yerim, ayıklanmaya ihtiyacım 
olan bir yerim… Böyle bir şey... 

Pirincin taşını ayıklarken, eğer pirinç o 
taşa sımsıkı sarılıp da size dirense, orada 
çatışma çıkar… Siz pirince karşı ayıklamak için 
onu zorlayacaksınız, o da buna direnecek… 
Derken, pirincin canı yanacak… Oysa pirinç, taş 
olmadığını, taşa bağlı veya bağımlı olmadığını 
bildiğinde, taşı kendi zannetmediğinde, taşın 
yanından alınmasına memnun dahi olacaktır… 

Şu an, devre sonu olarak yaşadığımız 
günlerde, beşeriyetin içerisinde bulunduğu 
ıstırap böyle bir gidişatın göstergesi değildir… 
Diyor ki;  

“Beşeriyet, yakalandığı bir anaforun 
kurbanıdır…” 

“Bu durumu devam ettirmesinin sebebi, 
anaforu kendisi meydana getirdiği için, 
panzehir de kendisi olduğundandır...” 

“Kıvrandıkça dibe doğru çekilen varlıklar, 
artık maddeyi de beraberinde en alt 

vibrasyonlara doğru indirmektedirler…” 

“Madde, onların ellerinde orijinal yönüyle hiç 
alakası olmayan bir tarafa doğru süratle 

gitmektedir…” diyor… 

Yani burada maddenin beşeriyet 
üzerinde ciddi bir anafor oluşturduğunu ve 
beşeriyetin maddenin bu anaforuna bir tür 
yakalandığını söylüyor… Bir tür 
yakalanmasından söz ediyor ve kıvrandıkça da 
dibe doğru çekiliyor varlıklar… Artık maddeyi de 
beraberlerinde en alt vibrasyonlara doğru 
indirmektedirler… Madde onların ellerinde 
orijinal yönüyle hiç alakası olmayan bir tarafa 
doğru süratle gitmektedir… 

Yani beşeriyet öyle bir hale gelmiş ki, 
maddeyi müşterek bir deneyim ortamında 
geliştireceğine, tam tersi, maddenin kendi 
üzerinde oluşturduğu girdabın içerisinde 
aşağılara doğru giderek maddeyi da aşağı 
çekiyor… Bayağı ters bir şey, yani resmen ilahi 
yasaların bizlerden beklediği veya bizim yeryüzü 
deneyim sahasına girerken bulunduğumuz 
taahhütlerin tam tersi bir hadise vuku buluyor… 
Ters girdap… Yani maddeyle birlikte beşer, 
yukarı doğru bir hareket yapacağına, maddeyi 
da alıp aşağı çekiyor… Madde onu çekmekten 
öte, o maddeyi aşağı çekiyor… İşte bu 
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beşeriyetin yakalandığı anafor diye ifade edilen 
nasıl bir şey?.. Madde önce kendisine ait 
bilgisiyle güdüm altına aldığı beşeriyeti öylesine 
kontrolden çıkarıyor ki, beşeriyet, ondan sonra 
maddeyi tutup aşağı çekiyor… Böyle bir ters 
çalışma var… Maddenin işi zaten beşeriyeti 
aşağı çekmekti… Maddenin işi beşeriyeti 
yeryüzü kesafetine doğru, titreşimine doğru, 
maddi seviyeye doğru ruhsal veya vicdani 
sahasını nefsani sahasını aktive ederek 
dünyada tutmaya çalışırken, öyle bir anafora 
yakalanıyor ki, beşeriyet alıyor maddeyi de 
birlikte çekmeye başlıyor, madde de ne 
yapacağını şaşırıyor… Ve maddenin bu hale 
sokuluşu, işte beşeriyetin yakalandığı bir 
anaforun sonucudur… Ve beşeriyet böyle bir 
anaforun kurbanıdır… Maddenin kendisini 
çelmesinden öte, öyle bir duruma düşüyor ki, 
maddeyi de aşağı çekiyor…  

“Pek yakın bir zamanda en büyük anaforu 
oluşturacak olan bu durum, beşeriyetin son 

çıkmazı olacaktır…” 

Böylesine de bir hüküm cümlesi… Eğer, 
tek tek üzerinizde tavsiye edilen, arınma, 
silkelenme, ayıklanma, sadeleşme uyarılarını 
uygulayabilirseniz, göreceksiniz ki; madde de 
uysallaşacaktır diyor… 

“Şu an madde, son derece hırçın, son derece 
vahşi…” 

“Dirençler, dengesizlik ve uyumsuzluğu 
oluşturmaktadır ve size acı veren bunlar…” 

“Şu an görünen efendileriniz, kendi 
yarattığınız maddedir…” 

Böyle bir şey düşünebiliyor musunuz?.. 
“İdareniz, enkarnasyon aracınız olan 

bedeninizin elindedir…” 

“Çevrenizden yansıyan tesirler, kimliklerinizi 
ve gidişatınızı tespit etmektedir…” 
“Adımlarınız zikzaklıdır ve sıktır…” 

“Ürkek, sallantıda ve ne yaptığını bilmez 
haldesiniz…” 

“İçinde yaşamakta olduğunuz Dünya’yı, 
enkarnasyondaşlarınızı, bedeninizi ve ait 
olduğunuz sistemi külliyen algılamadıkça 

hiçbir şey yapamayacaksınız…” 

Önce gözlerinizi açınız, sonra en 
yakınınızdaki o büyük nimetin farkına 

varınız…” 
“Selamet, yanı başınızdadır…” 

Aslında bu bahsedilen ve biraz umut 
kırıcı, biraz hüzün verici, biraz çaresizlik 
hissettirici ifadelerin ardındaki çözümlerin, ne 
kadar basit, ne kadar zor ama aslında çok kolay 
çözümler olduğunu da vurguluyor bize… 

Yapamıyoruz, gözümüzü açamıyoruz, 
baktığımızı göremiyoruz, gördüğümüzü 
anlamıyoruz, anladığımızı idrak edemiyoruz… 
Bunların hepsinin sadece bizimle olan fakat bize 
ait olmayan ve bizim varlığımıza yabancı olan 
unsurlardan kaynaklandığını bilmemiz lazım… 
Bunların adına biz ego ve nefs 
mekanizmalarının kirliliği, dejenere olmuşluğu 
diyoruz… Buna biz, zihnimizin, duygularımızın 
kirliliği diyoruz, düşüncelerimizin, fikirlerimizin, 
mantal seviyenin kirliliği diyoruz… Peki bunlar 
nelerdir?.. Sadeleşme nasıl olur?.. 

Sadeleşme, aklımıza gelen her konuda 
olur… Nasıl bir şeydir?.. En tepeden bakacak 
olursak, aşağı doğru inecek olursak, inançlarda 
sadeleşme gerekir… İnançlarımızı oluşturucu, 
mabutlar, ilahlar, mabetler, ibadetler 
sadeleşmeli… Yüzeysellikten kurtarılıp 
derinleştirilmeli… Felsefemizi sadeleştirmemiz 
lazım, ideolojilerimizi, fikirlerimizi, duygularımızı 
sadeleştirmemiz lazım… Bizim sadeliğimizi yok 
eden unsurlar olan, enkarne olduğumuz andan 
itibaren, sosyal etkilerden, toplumun üzerimize 
empozisyonları, dayatmaları olan tüm değer 
yargılarından sadeleşmemiz lazım… 

 (Devam edecek…) 

------------------------------------- TEBLİGAT BİLİNCİ (12) ------------------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Yaradılış bünyesi içerisinde kendini 
tanıma, kendini bilme, her zerrenin muhatap 
olduğu sonsuz tekâmül süreci içerisinde hep 
aynıdır… Gelişim esastır, durmaz, nihai değildir 
çünkü Tanrı nihai değildir… Tanrı anlayışı bize 
öylesine sonsuz bir anlayış sunmalı ki; ona ait 
hiçbir şey sonlu olamaz... Tanrı mutlak 

mükemmeldir dersek, ona sınır koyarız… Mutlak 
büyük yoktur, o sonsuz büyümek üzere olan 
sonsuz büyüklüktedir… Hem sonsuz büyüktür, 
hem de sonsuz küçüktür, hem de sonsuz 
büyümeye ihtiyacı vardır… Tanrı’nın hem 
tekâmüle ihtiyacı vardır, hem de mükemmel 
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gelişmiştir… Çünkü Yaradan, sonsuz ihtimaller, 
sonsuz imkânlar… 

“Yaratılmış olanın içerisinde yer alabilmek, 
payenin en üst derecesini ifade 

etmektedir…” 

Bunu sakın ola ki, bir topluluğun 
dışarısında olup da içerisinde yer almanın 
ayrıcalığı gibi düşünmeyin, o hal içerisinde 
olunduğunun anlayışını elde etmek 
manasındadır… Yaradan’ın içerisinde yer 
alabilmek, o durumun anlayışını elde edebilmek 
ve Yaradan’ın bünyesinde olduğunu varlığın 
kavraması, idrak etmesi meselesidir… O zaman 
siz hiçbir şeye halel getiremezsiniz… Nereye 
bakarsanız, Yaradan’ı görürsünüz… Tanrı, doğa 
olarak görünür gözümüze… Üstün enerji yani 
Tanrı, kâinat olarak görünür gözümüze… Böyle 
bakarsanız, her şeyin Tanrı’nın tezahürü 
olduğunu görürüz… O zaman çevremizde, 
yaşamımızda, kızacak, sinirlenecek, nefret 
edecek, reddedecek ne kalır ki… 

“Eğer yaratılmış olarak Yaradan’ın esas 
itibarı ile bünyesinde yer alabileceğinizi de 
hissedecek durumu kendinizde bulabilecek 

hale gelebileceğinizi tasavvur edecek 
olursanız, işte o zaman sizler için en üst 

seviyeli vaziyetin vazife olduğu hususunu 
benimseyebilirsiniz…” 

Dünya beşeri bilinç kesafetinde olan 
bizlerin Tanrı ile kucaklaşmak, kavuşmak gibi bir 
emeliniz olamaz… Bunlar duygusal 
hezeyanlardır… Ayrıca bir kavuşmayı, ummak, 
beklemek ve neticeye bağlamak bizim hakikatle 
temasımızı keser… 

Yaradan’a yönelik vazifelerinizi, 
süslemeyin, ilahilikle ilişkilerinizi süslemeyin, 
kendinizi ağır yükler altında hissetmeyin… 
Bunlar hep, beşeri zihnin hezeyanlarıdır diyor… 

Bu beşeri yapı içerisinde, yaratılmış 
olanın içerisinde yer almakta olduğunuzu 
anlamak, payenin en üst derecesini ifade 
etmektedir… Bunu becerin yeter ama bunu 
becerebilmek içinde 1000 enkarnasyon lazım… 

Burada tasavvur diyor… Hakikaten zor 
bir işi ele almış varlıklarız bizler… Bizim 
Yaradan’ın nezdindeki durumumuzu merak 
ediyorsak, Yaradan’ın bizim nezdimizdeki 
durumu fark etmeliyiz… Bu ikisi özdeştir… Sen 
Yaradan’a ne kadar yakınsan, bil ki, Yaradan’da 
sana o kadar yakındır… Çünkü o sizsiniz… 

Biz daha henüz onun bünyesine dâhil 
olduğumuzun hissedecek durumu kendimizde 
bulabilecek hale gelebileceğimizi tasavvur dahi 
edecek şuurda varlıklar değiliz… Bunu tasavvur 
etseniz dahi sizin için müthiş bir durumdur 
diyor… 

“Yaratılmış olanın tek bir formdan hareketle, 
muhtevasında sonsuz ihtimalleri beraberinde 
taşımış olduğunu; bu ihtimallerin ise sonsuz 
açılımlara sahip olduğunu; bunların her bir 
uzantısının ise değişik kainatlar içerisinde 

kendilerine kolayca yer bulabildiklerini 
tasavvur edebilmeye çalışırsanız eğer; 

içerisinde bulunduğunuz sistemin bütün 
komplikasyon görüntüsüne rağmen tek ana 
prensibe bağlı olduğunu sezebilirsiniz…” 

*** 

Gurur, kibir ve egonun kaybedilme 
ihtimali bizi son derece etki altında tutar ondan 
sonra zoraki gülmelerle örtmeye çalışırız… 
Maskeler takmaya başlarız veya bunun tam 
aksi, kale alınmak için devamlı ağlarız, enerji 
toplarız, o tesirin bizde doğal olarak açığa 
çıkardığı tepkiyi asla göstermek istemeyiz… 
Hemen o tepkiye kılıflar buluruz… Bunu 
yapmamızın nedeni de, o komik durumumuzun 
algılanmaması içindir… Çünkü düşmek 
gülünçtür… İnsanın mutat olarak yaptığının 
dışında yaptığı her hareketi mizahtır… 

Demek ki; ana sebebi destekleyen tali 
sebeplere iniyoruz, bir bakıyoruz, yüksekti, 
alçaktı, ıslaktı, kuruydu diyor ve işte sebep 
budur diyoruz… Hayır, sen bütün bu sebeplerin 
desteklediği bir ana sebebin sana sunduğu bir 
eprövle karşılaştın… O an düştüğün zaaflı 
durumların, kendine dahi itiraf edemediğin 
kusurlu kişilik yapısının fark edilmesini teminen 
gelmiş olması… Ben orada neden utandım, 
herkes düşebilir, orada canım çok yanmasına 
rağmen yok bir şeyim dedim veya tam aksi 
canım yanmamasına rağmen ağladım insanlar 
ilgi göstersin diye… Neden tabi, doğal 
olamadım, eprövün benden beklediği tabi 
hareketi ortaya koyamadım derseniz, orada 
zaaflar, kusurlar, kişilik bozuklukları var… Bazı 
insanlara nasılsın diye soramazsınız… Tabi 
olmak lazım, biri işler nasıl dediğinde iyi ise, iyi 
deyin şükürler olsun, kötü ise de, iyi deyin 
kötüye de şükredin, kötü size göre kötü, ekmeği 
olmayana göre iyisiniz, hastanedekine göre 
iyisiniz… 
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Hiçbir epröv müstakil bir varlık için 

gelmez… Ana varlık vardır, merkez varlık ve 
bunun çevresinde, bu merkezle temas eden 
gerek görsel olarak beş duyu ile veya 
birilerinden duyarak yine beş duyu ile kim o 
eprövle temas ettiyse mutlaka alacağı bilgi 
vardır… Yani benim burada düşmem, merkezde 
olarak benim canımı yaktığı gibi sizlerin o 
yaşanan epröve derin bakışınıza bağlı olarak, 
görebilen, anlayabilen varlıklar olarak, herkes o 
eprövden alacağını alır… Hatta öyledir ki, 
çevremizde eprövün merkezinde olarak deneyim 
yaşayan varlıklara, eğer çok uyanık bir gözle 
bakarsak ki buna fehim ve feraset, derin bakış 
derin algılama ile bakarsak, onlar eprövü yaşar, 
biz bilgiyi alırız, idrake gideriz… Onun için 
hepimiz, birbirimiz için varız, birbirimizi bir ileriye 
taşımak için varız… Epröv kader değildir… Eğer 
siz konuya uyanık bakarsanız, başkaları yaşar, 
siz bilgiyi alırsınız… 

Rabbini bilmemek diye bir şey söz konusu 
değildir… Rabbi Bilmek, yüzeysellikten derin 
bilmeye kadar sonsuz bir skaladır… Ama 
Rab’den tezahür etmiş, yaratılmış olup da 
Yaradan’ı sıfır bilmemek diye bir şey söz konusu 
değildir... Geçici bir süre onunla temasın azalmış 

olması söz konusudur… En büyük, en kuvvetli 
içgüdü, birlik duygusudur… Bu da Rabbin 
kendisidir… Onun için Yaradan’dan tezahür 
etmiş hiçbir varlık yoktur ki; Yaradan’a yöneliş 
güdüsünde bulunmasın ama bu yöneliş 
esnasında olmaması gerekenlere yönelir oradan 
olması gerekeni kavramak için… Yaradan’dan 
uzaklaşmak da Yaradan’a yöneliştir… 
Yaradan’dan uzaklaşacak ki; Yaradan’a dönüşü 
temin edebilsin… Hatta bir tebliğ de der ki; ‘Her 
çöküş, Yaradan’dan uzaklaşış, çıkış bilgisini 
içerisinde taşır…’ Çöküş de bir çıkıştır aslında 
böyle bakarsanız… Lineer hiçbir şey yok 
aslında… Bizim korteksimizin ihtiyacını 
karşılayan lineerlik yok, muntazamlık, nihailik, 
baş son yok… Bize göre çöküyormuş, 
uzaklaşıyormuş gibi gelir ama aslında Yaradan’a 
yönelişi ifade eder… 

“Aslını inkar eden de Aslındandır…” 

“Ne kadar ana sebepten uzak sebepler varsa 
da, en ileri noktada dahi üst seviyelerin ışığı 
altında olmak hasebi ile kendini bu düzenin 

dışında göremez…” 

(Devam edecek…) 

 

--------------------------------- SEVGİLİ QUAN-YİN DİYOR Kİ; -------------------------------- 
İnsan, her şeyin kalbini birbirine bağlayan 

o hakikati görebildiğinde; güvenmeye, sınırlarını 
aşmaya ve var olmaya başlayacak... 

  

“Hakikat; var eder…” 
“Var oldukça, mevcudiyetiniz artar…” 

“Yeryüzünün ve varoluşun tüm mekânlarının 
size ait olduğunu bilmeye başlarsınız…” 

“Ve kabınızın, varoluşun tamamı olduğunu 
kabul edersiniz…” (QY 231) 

Bu sonsuzluğu, bu özgürlüğü bilmek; 
İnsana, sevgiyi, saygıyı, güveni, minneti, 
sükûneti bulduracak olan...  

“Hakikat yaşamını görebilmeniz için, yıkanan 
gözlere sahip olmalısınız...” 

İnsana, Kendini ve Rabbini bildirecek 
olan... 

“Sizleri yaşamın hakikatiyle buluşturmak 
üzere bugün aranızdayım...” 

“Açılan kollarım sizleri, kucaklayan, gözeten, 
himaye eden olarak yanı başınızdadır...” 

“Sizlerin kalplerini birbirine bağlayarak kendi 
kalbimle birleştiriyorum...” (QY 362) 

Sonsuz bir tekamül yolculuğunda 
olmanın sevincini; yaşamla yaptığı dansın 
ahengini, güzelliğini hissettirecek olan... 

Ve kendini tutsak ettiği her şeyden, onu 
özgürleştirecek olan... 
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“Yaşadığım Dünya’ya güveniyorum…” 
“Gücüm, Yaradan’ımdandır…” 

“Beni yürütecek olan, sadece Sevgim’dir…” 

diyebilir İnsan o zaman... 

“Dünya’nın hakikatini” ve “gelmekte olan 
Sevgi’yi” görebilir… 

Gelmekte olan; yepyeni bir Sevgi 
titreşimi, yepyeni bir Varoluş... 

Kalbimizde bu Sevgi’ye yer varsa ve 
Sevgi’miz, kendi sınırlarımızı aşabiliyorsa; bize 
gelenin sadece Sevgi olduğunu görebileceğiz... 

Yaşadığımız her ne olursa olsun; onun 
içindeki Sevgi’yi, onun bize vermek istediği şeyi 
görebileceğiz... 

Tüm beklentilerimizi, inançlarımızı, 
kalıplarımızı, tüm koşullarımızı terk ederek; 
koşulsuz olarak... 

İlahi Sevgi’yi görebileceğiz...  

“Yolcu, hayal kırıklığına uğramaz...” 
“Yolcu, yürür, yürür, yürür…” 

“Bilir ki; onu yürüten, içinden yeşeren 
Sevgi’dir...” 

“Yolcu, yolcu olduğunu bilir…” 
“Çünkü yolun, yol olduğunu bilendir...” 

diyor... (QY 196) 

Kalplerimizde bu Sevgi varsa; mutlaka bir 
yol bulacaktır aslına... Çünkü Sevgi; en büyük 
çekim gücüdür bizi aslımıza doğru çeken... Ve 
bize, ona doğru ilerleyebilmemiz için, ihtiyacımız 
olan her şeyi çeken... 

Sadece içimizde yeşeren Sevgi ile ve 
sadece Sevgi’yi hedefleyerek yürümek... 

Daima gelenin O olduğunu ve daima 
O’na doğru gittiğini bilmek... 

İlahi Sevgi’nin en büyük öğretmeni olan 
Sevgili Quan-Yin, bize bu hedefi işaret ediyor ve 
diyor ki: 

“Hedefi, ben olarak görebilenler; 
algılayacakları şey, sadece ben olacaktır…” 

“Benim öğretmen kimliğim…” 
“Bu algılama, size, yürümenin zevkini, 

yürümenin neşesini verecektir…” 

“Yürüyorsunuz…” 
“Meşakkatsiz, acısız…” 

“Huzur, huzur, sadece huzur…” 

“Size, bu Dünya ortamında verebileceğim en 
önemli derslerden bir tanesi huzurdur…” 

“Kalbinizdeki, hiç kaybolmayan huzur...” 
“İçinde, neşenin olduğu huzur…” (QY 115) 

Huzur... Hiç kaybolmayan... Sonsuz bir 
huzur... 

Bizi her türlü zeminin üzerinden 
yürütecek olan güç... 

“Huzurun gücü; alt edilemeyen, yok olmayan 
ve her adımda sükûneti açığa çıkaran...” 

(QY 359) 

“Ruh, sonsuz huzurun mutlu yolcusudur...” 
diyor Sevgili Quan-Yin... (QY 342) 

Mutluluk; Öğrenmenin sevinci... Ruhun 
sevinci... 

“Ruhunuzun neşesini ne bozabilir ki?..” 
diyor Sevgili Quan Yin... 

“Neşe enerjisi... O öylesine derin bir ışık ki...” 
diyor… (QY 36) 

“Bir his ki; o his, içe doğar, kalpte yerleşir ve 
ışık olarak gözlerde parlar ve neşe olarak 

hareketlerde belirir…” 
“Ve o neşedir ki; insan soyunun, yeryüzünde 
ilk belirmeye başladığında attığı adımlardaki 

pırıltıdır…” (QY 71) 

Aslımıza ait olan, gözlerimizde ve 
adımlarımızda parlayan bu Işığı yeniden 
keşfederek daima o Işıkla yürümek; 
mukadderimiz olsun... 

İnsan soyunun yeryüzünde atacağı yeni 
adımları, bu ışıkla dolsun... 

“Işığı bilenler olarak yürüyebilenler, sizler 
olun…” 

“Yürüyün, sadece bilerek, isteyerek, görerek 
yürüyün…” (QY 71) 

Tanrı’nın / Allah’ın / Rabbin Öz Bilgisi, 
Sevgisi, Şefkati, 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... Sevgilerimizle… 
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BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 

 

MUCİZE TAŞ ARAGONİT  
Artık Ellerimizin Arasında... 

 

2.7 MİLYAR YAŞINDAKİ BİLGE DOST 
GERİ DÖNDÜ… 

Tarihin her döneminde kullanılmış olan fakat 
zaman içinde unutulan MUCİZE TAŞ 
ARAGONİT tekrar insanlığa kendini 

sunuyor… 
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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… 

Yaşamlarındaki olumsuz birikimlerden 
özgürleşerek; daha yüksek duyguları, 

sükûneti, güveni, dengeyi deneyimlemeye 
başlıyorlar... 

Sadece kendileri değil, çevreleri de bu ışıklı 
değişimin farkına varıyor… 

 

 

 

Aragonit; 

Kozmostan akan en yüksek titreşimleri 
kendinde toplayarak; sürekli olarak Dünya’ya 
topraklayan ve her yönde yayan bir kozmik 

aktarıcıdır... 

Onu boynunda taşıyanlar, sürekli olarak bu 
titreşimlerle beslenmeye başlar ve evrensel 

bilincin, sevginin, şifanın birer kanalı 
olurlar... 

Mart ayında;  
48 arkadaşımız, Aragonit Semineri’ne katılarak, 

kendileri için özel seçilmiş taşlara 
uyumlandılar… 

22 arkadaşımız, İLERİ SEVİYE ARAGONİT 
KURSU’na katılarak, çalışmalarını derinleştirme 

imkânı buldular... 

19 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan 
Aragonit Semineri için vakfımızla iletişime 

geçebilirsiniz... 

Uyumlanma Prosesi; 

Yeryüzünde sadece Sn. Sevgi Ersoy tarafından 
gerçekleştirilebilen, tescillenmiş bir tekniktir… 

Uyumlandıktan sonra, Aragonitin size 
kendi bilgisini ve şifasını tam kapasitesi ile 

açtığını göreceksiniz. 

* 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. 

Ülkemizin ve Dünyamızın her yerinden sayısız 
kardeşimiz, bu yolla, onlar için özel olarak 

uyumlanmış Aragonitlerine sahip 
olabilmektedirler. 

 

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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REİKİ 

 

Reiki; Evrensel Şifa Enerjisidir…  

Reiki ile uyumlanan kişiler; kendileri ve 
çevreleri için, şuurlu hayat enerjisini akıtan 

birer kanal olurlar… 

Bu güçlü şifa enerjisinin kendilerine açtığı 
aydınlık yolda ilerlerken; her geçen gün 

anlayışlarının, gelişimlerinin, sevgilerinin 
yükseldiğini ve hem kendilerine hem de 

çevrelerine çok daha yararlı olabildiklerini 
görürler… 

Vakıf Merkezimizde ve Reiki Huzur 
Vadisi'nde, 

Reiki I, II ve III. Seviye ve Reiki Öğretmenlik 
Eğitimleri verilmektedir…  

Ayrıca Derin Reiki Kursları 
gerçekleştirilmektedir… 

Merkez Bilgi Alanı Vakfı, Reiki’yi kutsal bir 
aydınlanma disiplini olarak görür…  

Eğitimlere katılan öğrencilere teknik, tüm 
detayları ve prensipleri ile anlatılır ve 

Reiki’nin özünü hissettirmek hedeflenir… 

Mart ayında;  
29 arkadaşımız Reiki I. Dereceye uyumlandılar... 

Nisan ayında; 
5 Nisan Pazar günü Reiki II. Derece tekniğinin, 
12 Nisan Pazar günü Reiki I. Derece tekniğinin 

eğitimi ve uyumlaması,  
Reiki Grand Master Sevgi Ersoy tarafından 

gerçekleştirilecektir... 

Bilgi ve Kayıt için vakfımızla iletişime 
geçebilirsiniz… 

*** 

 

 

MAGNİFİED HEALİNG 

 

Magnified Healing, Tanrı’nın Yükseltilmiş Şifa 
enerjisidir... 

Kalbimizi Kaynağa bağlayan ve en yüksek 
Kaynak’tan taşan bu lütfu bizle paylaşan bir 
şifa tekniğidir... 5. Boyutun Şifa enerjisidir... 

“Kalplerimizin daha çok açılabilmesi, 
duygularımızın incelmesi, düşüncelerimizin 

arınması, ruhumuzun saflaşması için” 
bizimle çalışır... 

Geçmişte ve şimdi olan tüm uyumsuz 
yaratımları dönüştürür... 

Bilincimizi, varlığımızın daha yüksek 
titreşimlerine doğru yükseltir... 

Bu Dönüşümü; İnsanlığa, Dünyamıza ve 
Geleceğimize hizmet yolunda paylaşmamızı 

sağlar... 

Bu teknik insanlığa Sevgili Quan-Yin 
aracılığıyla aktarılmıştır; en yüksek, Sevgi, 

Şefkat, Merhamet enerjisiyle çalışır... 

Sn. Sevgi Ersoy, Magnified Healing 
Tekniğinin, Türkiye ve tüm Türkçe konuşulan 

ülkelerdeki temsilcisidir... 

2003 yılından beri, Merkez Bilgi Alanı 
Vakfı bünyesinde binlerce kişi, bu özel 

enerjiyle tanışmış ve bu Evrensel Şefkat 
enerjisine inisiye olmuşlardır... 

Bültenlerimizdeki Quan-Yin bölümlerinden, 
Sevgili Quan Yin’in bilgilerini de takip 

edebilirsiniz… 

Detaylı bilgi için vakfımızla iletişime 
geçebilirsiniz… 
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Sevgili Quan Yin’e minnetimizin ve sevgimizin 

ifadesini paylaşmak için gerçekleştirdiğimiz  
GELENEKSEL QUAN-YİN BALOMUZUN 

üçüncüsünü;   
29 Mart Pazar günü, Büyük Kulüp’te, 
 tüm vakıf ailemizle gerçekleştirdik... 

- PAZAR KONFERANSLARI DİZİSİ -  

ası 

G  

Oluşturmuş O n Sonuçlarını 

Fakat llara 
Karşı Tepkilerimizi Denetleyebiliriz… 

*** 

Detaylı bil  iletişime 
geçebilirsiniz... 

 

 

Tarih: 08.Mart.2015 

Yer: Merkez Bilgi Alanı Vakfı Merkez Bin

KADER ve KARMA'nın HAKİKATİ 
 

Hazırlayan ve Sunan: Nurettin ERSOY 

eçmiş Zamanlarda veya Geçmiş Yaşamlarda
Oluşturulmuş Olan Sebepler Toplamının 

Değerli konuklarımız Seda Bağcan, Serenat 
Bağcan ve Sonat Bağcan;  

güzel sesleri ve güzel kalpleri ile bizlerle idiler... 
Ortalaması, Bu Günün Koşullarını Belirler… 

Geçmiş Zamanlarda veya Geçmiş Yaşamlarda 
lduğumuz Sebepleri

*** 

- MART AYI KONFERANSLARI - 
Denetleyemeyiz… 

 Bunların, Bu Gün Bize Sunduğu Koşu
Tarih: 06.Mart.2015 

Yer: Kriton Curi Parkı 

MODERN İNSAN’IN İHTİYAÇLARI 

Hazırlayan ve Sunan: Sevgi ERSOY  
 

Konferanslarımıza Giriş Serbesttir... 

gi için vakfımızla
Bu ay Sn. Sevgi Ersoy’un Kriton Curi Parkı’nda 

verdiği konferansın konusu; 

Modern zamanın koşulları içinde, gerçek 
ihtiyaçlarımızı belirleyebilmek... 

Günlük yaşamın içinde, ilişkilerimizde ortaya 
çıkan hırs, nefret gibi zehirleri 

dönüştürebilecek panzehir olan  
Sevgi ve Uyum’u hayatımıza nasıl 

katabileceğimiz idi... 
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