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

Objektif bir zihinle ve elimizdeki bilgilerin 
ışığında Dünya insanlığına bir bakacak olursak: 

Dünya insanlığı gerek psikolojik açıdan, 
gerekse moral seviyesi açısından gitgide 
gerilemektedir... 

Ancak buna paralel olarak da, nefsani 
açlıkları ve içsel boşlukları artmakta, 
genişlemekte ve yayılmaktadır... 

İnsanların, bireysel ego ve nefsani 
seviyelerdeki talepleri birbirinin karşısına 
dikilmiştir... 

Egoizmanın, kaba kuvvetin ve riyanın 
tamamıyla yaygınlaştığı ve artmakta olduğu 
görülmektedir... 

Bir yandan da kişilerin, nefsani 
açlıklarının doyurulması ve bu seviyeden 
duyulan ihtiyaçların tatmini için daha da alışık 
olunmayan tarzda ve yıpratıcı şekilde harekete 
geçmeleri zamanı da çoktan başlamıştır... 

Gerek kişisel, gerek toplumlar ve ulusal, 
gerekse Dünya insanlığı çerçevesinde şahit 
olduğumuz bütün, olaylar, hadiseler, bütün zihni 
faaliyetler, ahlaka verilen değerler ve ahlaki 
tarifler, manevi sahalarda yaşananlar, daima 
içinde bulunulan nefsaniyet realitesinin 
ihtiyaçlarının tatmini şeklinde görülmelidir... 

Şüphesiz, daha üst bir realitenin 
icaplarını yerine getirebilmek için, daha geri bir 
realitenin bütün hakkını teslim etmek gereklidir... 

İşte, bu evrensel prensibe istinaden 
diyebiliriz ki; Dünya insanlığı olarak bizlerin, 
derhal nefsaniyet ihtiyaçlarımızın yönlerini tespit 
edip, onları kontrol altına alacak bir gücü derhal 
elde etmemiz gerekmektedir... 

Bu gücün kazanılmasında bizlere yol 
gösterecek olan en büyük yardımcı faktör, tüm 
insanların kendi realitelerine ait yüksek bir şuur 

seviyesine ulaşmasını temin edecek bir bilgiye 
kavuşmalarıdır... 

Aslında genel olarak bu bilgi, insana iki 
kanaldan verilmektedir... 

Birincisi; kişinin, nefsaniyet tatbikatı 
içerisinde karşılaşmış olduğu olayların kendisine 
sunduğu tesirlerin analizi sonucu elde ettiği 
anlayış ve idrak imkânları bilgileridir... 

İkincisi ise; bu tablo karşısında kendi iç 
sesi yani vicdan sesinin hükümleridir... 

Bütün Dünya insanlığı olarak, topyekûn 
bir şuur berraklığı, yeni bir idrak yoğunlaşma 
devresi içine girmiş bulunmaktayız… 

Bu anlayış ve idrak yoğunlaşması, bütün 
insanların, sadece imanı ile değil, herkesçe aynı 
derecede meselelerin halli için gerekli olan 
BİLGİLER KANALIYLA başlamıştır... 

Bu bilgilerin başlıca gayesi, insanın ve 
maddenin gayesiyle aynıdır... 

İnsana düşen en önemli görev ise, 
“Dengeli ve Bilgili olması…” gereğinin idrakidir… 

İnsan, nefsaniyet ihtiyaçlarının yönlerini 
tespit ederek onları kontrol altına alacak iç 
gücünü derhal açığa çıkartmayı kendine amaç 
olarak saptamalı ve bu noktaya bakışını kararlı 
tutmalıdır… 

“Dengeli ve bilgili olmalısınız...” 
“Amacınızı iyi saptamalı ve bakışınızı kararlı 

tutmalısınız...” (QY) 

Artık “sadece iman” devri bitmiştir... 
Hiçbir şey, insan anlayışının, muhakemesinden, 
tahkikinden geçmeden ve de hem manevi, hem 
de maddi olan asıl ihtiyaçları tatmin etmeden 
kabul edilmemelidir... 

Bu asıl ihtiyaçların tatminini de, bütün 
imanların zeminini ve asıl prensibini teşkil eden, 
ilahi kanunlar ve bilgiler sağlayacaktır... 
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 Böylece, bütün insanlığın, gecikmeden 

nefs kontrolü altında ve düzgün çalışan bir 
vicdan kanalına girmesi kaçınılmaz bir 
zorunluluktur... Çünkü bu, hem ruhi, hem de 
kozmik bir revolüsyondur... 

“Özgürlükle tutsaklığın iç içe yaşandığı bu zaman, 
sizler için meşakkati ifade etmektedir...” 

“Sahiplendiklerinizi, bağımlılıklarınız haline 
getirmemek için; arınmalı, saflaşmalı ve 

netleşmelisiniz...” 
“Bıraktıklarınızı, ıstırap olarak taşımamak için; yine 

arınmalı, saflaşmalı ve netleşmelisiniz...”(QY) 

 
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; bizlerin, Dünya beşeriyeti 
olarak şu anda, sözsel bilgiden ziyade, 
şuur kapasitelerimizi arttıracak tesire 
ihtiyaç duymakta olduğumuzun; zira 
şuurlarımızın, madde titreşimleriyle 
titreşirken, büyük ölçüde dumura uğramış 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:278) 

*** 
 Kıyam etmek; serbest şuur sirkülasyon 

alanları içerisinde dolaşamamakta 
olduğumuzun; sürekli olarak bu dolaşımı, 
kendimiz yerine koymakta olduğumuz 
madde ile temin etmeye çalışmakta 
olduğumuzun; bu temin bizi pasifize 
ederken; bizim bir taraftan da soylarımızın 
devamını, arzu boyutunda 
gerçekleştirmeye çalışmakta olduğumuzun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:278) 

*** 
 Kıyam etmek; Soylarımızın devamının, 

ancak yeryüzü titreşimleriyle 
uyumlandığımız takdirde 
gerçekleşebileceğinin; henüz bir süre daha 
yeryüzünde enkarne olabilme zaruretinde 
olduğumuzun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:278) 

*** 
 Kıyam etmek; bize yuvalık edebilecek, şu 

durumda, hiçbir mekânın olmadığının; 
henüz yeryüzü programımızı 
tamamlamamış bulunmakta olduğumuzun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:278) 

*** 
 
 

 Kıyam etmek; mekânların, ancak 
titreşimlerine uygun olan varlıkları 
bünyelerine kabul eder olduklarının; bu 
kabulün gerçekleşebilmesi için, beşeriyetin 
köprülere ihtiyacı olduğunun; köprülerin, 
aynı zamanda bu vazifeyi de 
gerçekleştirmekte olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:278) 

*** 
 Kıyam etmek; yeryüzünden sonra bizlerin 

ikame edebileceğimiz ortamlarla, şu anda 
bulunduğumuz ortam arasındaki köprünün 
mutlak surette oluşması gerekmekte 
olduğunun ve bu köprünün oluşmuş 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:278) 

*** 
 Kıyam etmek; geçmişten bu güne, bu 

günden geleceğe ve bu günden 
gideceğimiz yere; şu anda, bu üçlünün 
merkezinde bulunmakta olduğumuzun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:278) 

*** 
 Kıyam etmek; merkezin merkezinde 

bulunmak demenin, geçmiş, gelecek ve 
gidilecek bağlantısının hâkimiyetine sahip 
olmak demek olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:278) 

*** 
 Kıyam etmek; bu üçlü sistem yeryüzünde 

kendini güçlendirirken; soyların da 
geleceklerini hâkimiyetleri altına almaya 
başlayabilecek, gelecek titreşim boyutlarını 
oluşturabilecek olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:278) 

*** 

 
---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (66)--------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Dinleri, inanç kurumlarını, toplumun tüm 

empozisyonlarını ve toplum kurallarını 
sadeleştirdik… Örf, adet, geleneklerini 
sadeleştirdik… Ahlaki, etik, her türlü kuralları 
sadeleştirdik… Geriye kala kala bizim kendi 
bireysel varlığımızdaki yanlılık oluşturucu 
unsurlar kalıyor… 

Bu ne demektir?.. Bu, sadeleşme 
sürecinde, deneyimlerimizdeki algılarımızı 
sadeleştirme demektir… Bu konular 
sadeleştikçe, yavaş yavaş bizim 
deneyimlerimize baktığımız gözlüklerimiz de, 
renkli camlardan arınıp beyaz camlara sahip 
olarak yani o deneyimi objektif görebilme imkânı 
sağlayıcı hale gelmeye başlar… 
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 Bundan sonra yavaş yavaş günlük 

yaşamımız içerisindeki ihtiyaç tespit 
ettiklerimizin sadeleşmesi meselesi geliyor 
devreye… 

Bizlerin yaşamamız için elzem olduğunu 
var sayıp da, ihtiyaçmış gibi zihnimizde, 
duygularımızda hatta defterimizde kayıtlı olan 
tüm listemizi tekrardan gözden geçirdiğimizde 
göreceğiz ki, o ihtiyaç zannettiklerinizin hiç biri 
asıl ihtiyacımız değil… Sadeleştirin… 

İhtiyaç ve istek, birbirini destekleyen iki 
unsurdur… İsteklerin kontrolden çıktığı noktada 
başımıza dert açtığını da bilmemiz lazım… 

Bir tebliğde diyor ki; 
“İsteklerinizin sınırları ile karşılaştığınız 
noktada, kendinizle baş başa kaldığınız çok 
önemli bir imtihan zemini vardır…”  

Hiç isteklerinizin sınırları ile 
karşılaştığınız noktalarda kendinizi 
gözlemleyebiliyor musunuz?.. 

Bir isteğin gerçekleşmesi imkânsız hale 
geldiğinde, o noktada kendinizin fotoğrafını 
çekebildiğinizde, o noktada kendinizi 
gözlemlediğinizde, işte kendinizle baş başa 
kaldığınız çok önemli bir andır orası… İşte o 
noktada varlık, kendi varlığının nelere bağımlı 
olduğunu tespit edebilir... Nelerle özdeşleştiğini 
tespit edebilir... Nelere kilitlendiğini tespit 
edebilir... Ve bir tür, o isteği neyse, onunla 
varlığını bir koymaya başlıyor… Bu bir eşya 
olabilir, bir fikir, duygu veya soyut bir kavram da 
olabilir… 

Şimdi idraklerin, aslında tamamen 
soyuttan somuta inen değerler olduğunu artık 
anlamaya başlıyoruz… 

Diyor ki; 
“…. görünmeyen yönünüz her an faaliyet 
halindedir…” 

Siz aşağıda, uyuyun, durağan olun, 
dinlenin, tatil yapın, yatın, kalkın ne yaparsanız 
yapın görünmeyen yönünüz faaliyet halindedir… 

“Daima yeryüzünden alacağı malzemeyi 
oturtabileceği bir yerler hazırlamaktadır…” 

Bu çok enteresan bir mekanizmadır… 
Bunları kavrayabilsek, bu devre sonu bizim için 
oldukça kolay olacak… Unutmamamız gereken 
en önemli husus, bu gününüzün hareketlerini 
besleyen enerjinin üretimi, sizlerin yaşadığınız 
plan içerisinde göstermiş olduğunuz cehitlerle 

temin edilebilir… Yani biz ne yaparsak yapalım, 
görünmeyen yönümüz faaliyet halinde ama o 
faaliyetin minimal ve maksimal noktaları 
arasında nerede bulunduğu o faaliyetin hangi 
aktivite sınırında olduğu bizim aşağıda, 
yeryüzünde, hayat içerisinde yaptığımız 
faaliyetlerin enerjisiyle temin edilebilir… Bu şunu 
gösteriyor ki, ne yaparsak yapalım orası 
faaliyette ama o faaliyet burada gösterdiğimiz 
aktivite değil… 

Ceht, şuurlu gayrettir… Hep anlatırım; 
Yüzme bilen bir insan ile yüzme bilmeyen bir 
insanın bir havuza atlaması veya itilmesi, her 
ikisi de karşıya geçebilir... Yüzme bilmeyen de 
çırpına çırpına, fizik yasaların suyun kaldırma 
gücü ile karşıya varabilir… Şimdi her ikisi de 
karşıya geçti ama bu karşıya geçişin yüzme 
bilen için yaptıkları cehdi ifade eder… Çünkü o, 
suya düştüğünde suda ne yapacağını biliyor… 
Karşıya geçmek için nasıl bir eylem içerisinde 
olması gerektiğini biliyor ve bilerek gayret 
gösteriyor ve yüzme şeklinde karşıya geçiyor… 

Diğeri ise, bu bilgiye sahip olmamasına 
rağmen tamamen çırpınışlar içerisinde 
çabalama içerisinde yine karşıya geçiyor… Ama 
veya boğuluyor… Karşıya geçtiğini varsayalım, 
her ikisinin de karşıya geçişinde, birinin ceht 
denilen buranın istediği bir faaliyeti oldu… 

Diğerinin ise, çabalama oldu ki, oraya 
hiçbir mana ifade etmiyor… Onun için hayat 
içerisinde biz acaba çabalarla mı yol alıyoruz, 
cehtle mi?.. Biliyor musunuz?..  
“Beşeri yaşam, iki cehit arası merhaledir…” 

Geçen seminerlerimizde bunları 
çalıştık… Doğumla ölüm, eğer iki cehtse ve 
sadece bunlarla yetiniliyorsa, beşeri hayat 
doğumla ölüm arası bir merhaledir… Kişi, 
doğumuyla ölümü arasında, bir takım 
inisiyasyonlarla veya “gören gözler için etrafınız 
ayetlerle doludur” bilgisine dayalı olarak eğer bir 
uyanışa tabi olduysa, o zaman doğumla ölüm 
arasında ceht faktörünü devreye sokmuş olur ki, 
bu sefer doğumla ölüm arasındaki merhaleyi 
yani beşeri süreci, ikiye, üçe, beşe, ona 
bölebilmiş demektir… 

Şimdi beşerle insanın farkını burada 
anlamaya çalışalım… Beşer hayatı, iki cehit 
arası merhaledir… Cehit demek; bir bilgiye 
ihtiyaç duyulduğu bir zaman kesitinde, iradi ve 
şuurlu bir şeklide o bilginin kullanılması hali 
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 cehdi ifade eder… Yani farkındalıklı faaliyet 

hali... 
Enkarnasyona giriş doğumdur… Benim 

üst şuurumla organize edilmiş ve üst şuurumun 
cehdi ile vuku bulan bir hadisedir.. 

Bir tebliğ de diyor ki; 
“Doğum ve ölüm, son derece zor tezahür 

eden bir vakadır…” 
Son derece zordur, kolay değildir 

doğmak… Ölmek de kolay değildir… Varlığın üst 
şuurunca çok ciddi bir cehdi ifade eder… Beşeri 
şuurdan sorarsak, ne doğmak, ne de ölmek 
bizim için hiç cazip değildir aslında… Biraz 
canımız yansa doğumdan şikâyetçi oluruz; biraz 
tehlikeye girsek, ölümden şikâyetçi oluruz... 
Onun için alt şuurdan bahsetmiyorum… Üst 
şuurun cehdi, doğumu oluşturmaktır… Doğum 
anı yani enkarne olmak bir cehittir, üst şuur 
cehdidir… Ondan sonra başlayan bir hayat 
vardır ki, eğer varlık bu bilgiler ışığında hareket 
etmiyorsa yani düşey alımlar yapamıyorsa yani 

hayat içerisinde karşılaştığı tesirlere karşı bir 
müteal çağrışım yapamıyorsa ve müteal 
çağrışım olmaksızın etkilere tepki veriyorsa, bu 
tamamen otomatik ve uykuda bir yaşam 
tarzıdır… Demek ki doğum ve ölüm üst şuurun 
cehitleri olarak, aradaki merhale, süreç, 50, 60, 
70 yıl tamamen cehtsiz geçiyorsa, cehtsiz 
diyorum, çabasız, gayretsiz demiyorum, cehtsiz 
diyorum yani farkındalıksız bir yaşam içindeyse, 
yani düşey alımlar yapmadan bir yaşam 
yaşıyorsa, bu yaşam, tamamen beşeri bir yaşam 
tarzıdır… Beşeri bir enkarnasyon… 

Beşer varlığı bu manadadır… İllüzyona, 
dualiteye kapılış, çabalama, bocalama yani 
mutat hayattaki insanların yaşamı… Bir dakika 
sonra ne yapacağını bilmeyen, gelecek olan bir 
tesirin kendinde neyi yaptıracağını bilmeyen, 
gelecek olan bir tesirin kendinde neyi 
yaptıracağını bekleyen insan tipleri… Kendinin, 
bireysel olarak bir iradesi, bir şuursal katılımı, bir 
idrakli faaliyeti, farkındalığı yok… 
(Devam edecek…) 

 
------------------------------------- TEBLİGAT BİLİNCİ (13) ------------------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Yani bu ifadeyi tezahürata aplike edersek; 

Yaradan’dan ne kadar uzaklaşmış olursa olsun 
yani Yaradan’ı, ilk sebep olarak, ana kaynak 
olarak alırsak, bundan ne kadar uzaklaşırsa 
uzaklaşsın, bir varlık, en uzak noktalarda dahi, 
üst seviyelerin ışığı altında olmak hasebiyle 
kendini bu düzenin dışında göremez diyor... 
Yani yolsuzların da yolda yürümekte olduklarını 
anlamanız gereken bir zamanı yaşıyorsunuz 
diyor… Bana yolsuz gibi görünüyor ama 
Tanrı’nın içinde… 

“Dolayısıyla kademe tarzında görülmesine 
rağmen sistem bir bütündür, her şey o 

bütünün içerisindedir…” 
Ana fikir bu… 

“Sonsuzluğun kazandırmış olduğu sonsuz 
imkânlar, varlıkların önünde cömertçe 

uzanmaktadırlar...” 
“Varlıklar ise; bu cömertlikten tamamen 

kendi istekleri doğrultusunda 
yararlanmaktadırlar…” 

“Kimilerinin koymuş olduğu hudutlar, 
kendilerine efendilik yapmaktadır…” 
“Bunlar hedeflerini genişletmekle, 
efendilerini geliştirmektedirler...” 

“Daima el açacakları bir efendinin varlığına 
ihtiyaç duyanlar, günü geldiğinde kendilerini 

o hudutlar içerisinde hapis olmuş ve 
ilerleyemez halde bulacaklardır…” 

“Zira onlar, ancak bir güdüm neticesi yol 
alabilirler…” 

“O güdümün baskısı, mesuliyet taşımamaları 
için yeterli bir husustur…” 

Yani Tanrı, Yaradan anlayışı, kâinat 
anlayışı, felsefeler, dinler veya yaşam için her 
türlü anlayışlar… 

Yaradan anlayışını geliştirmek çok ciddi 
sorumluluk istiyor… Bu bilgileri alıp mutat hayat 
yaşamak günahtır, epröv çağırırız çünkü varlık 
bildiğinden sorumludur… Ben artık iyinin de 
kötünün de Rabbin bünyesinde olduğunu 
biliyorum… Bana kötülük yapan bir insanı, Tanrı 
sanki onunla baş edemiyor ben onu terbiye 
edeyim diye uğraşmak hiç olur mu?.. Gereken 
makul tepki ve makul müdahale yapılır fakat çok 
dikkatli olmak lazım… İşte Sırat… 

“Daima kendilerine, tabi olacakları hudut 
bulanlar, ancak hudut kapasitesi kadar 

ilerleyebilirler…” 

mailto:info@mbavakfi.org.tr
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 “Kapasite aynı zamanda bir alanı ifade 

etmektedir…” 
“Alan, eğer cazibe olarak başka bir cazibe 
içindeyse, o zaman peşine takmış olduğu 

alanı etkisine almış olduğu cazibelerle 
etkilendirmektedir…” 

Kendinize hiçbir zaman efendi aramayınız… 
Kendini size efendi olarak lanse edenlerden 
dikkatle sakınınız…” 
“Bunlar, sembiyoz halde yaşamaktadırlar...” 
“Gelişimleri ancak birbirlerine bağlı olarak 

olabilmektedir...” 
“Oysaki esas itibarıyla gelişimin hakiki 
olabilmesi için, fertlerin tamamen kendi 

cehtleri ile alanlarını geliştirebilmeleri, kesin 
hudutları ortadan kaldıracak sonsuz içinde 

dal budak salabilmeleri…” 
“İhtiyaçlarını başka alanların tesirinde 

kalarak değil, tamamen kendi inisiyatiflerine 
bağlı olacak şekilde belirleyebilmelidirler...” 
“Maksat, alanların öncelikle münferit olarak 

kendilerinin farkına vardıktan sonra, 
sınırsızlığa doğru giderek diğer alanlarla 

yaratabilecekleri ortak büyük alanlardır…” 
“Sonsuzluğun hareketi sonsuza doğrudur…” 

“Sonsuz hareket içerisinde eşkâl 
aramayınız…” 

“Zira karşınıza çıkacak olan sonsuz ihtimaller 
arasından katiyetle aradığınız eşkale yer 

bulamayacaksınız...” 
“Düşündüğünüz her form, derhal çalıştırdığı 

sistemin açılımı vasıtası ile o sistem 
içerisinde yayılmaktadır...” 

“Dolayısıyla siz ancak sistemlerle karşı 
karşıya gelebilirsiniz...” 

“Sistemler, önünüzde aydınlıklar yaratabilir, 
sizleri belirli sürelere haiz olmak üzere 

karanlıklara da yürütebilir...” 
“Sistemi doğru yolda harekete yöneltecek 

olan bilgi ışığıdır...” 
“Kâinat bilgisi her zerresi ile ait olduğu 
bütünün tamamını ihtiva etmektedir…” 

“Açılım ne kadar ücra köşelere uzanırsa 
uzansın, muhteviyat aynıdır...” 

Kâinat bilgisi, Yaradan’ın bütün bilgileri, 
enerjileri ile bütünün tamamını ihtiva eder… Yani 
siz Yaradan’ı, sadece sonsuzda değil, bir 
zerrede de görebilirsiniz… En küçük bir parçada 
da Bütün’ün bilgisi vardır… 
(Devam edecek…) 

 

--------------------------------- SEVGİLİ QUAN-YİN DİYOR Kİ; -------------------------------- 

  
 

“ŞEFKAT, SEVGİ’NİN IŞIĞIDIR...” 
Değerli anlar... 
Belki o anları yaşamışsınızdır… 
Sevginin dışında hiçbir şeyin kalmadığını, 
kalbinizdeki şefkatin karşısında duran hiçbir 
şeyin olmadığını, yayılan merhametin her şeyi 
sardığını fark ettiğiniz bir an… 

Nasıl olup da bazı şeyleri çirkin olarak, sorun 
olarak, korku ve tehdit olarak algılamış 
olabildiğinize dahi şaşırdığınız bir an… 
Tüm yaşamınızın anlam kazandığı ve her şeyin, 
sizi bunu hissedebilmeye hazırlamış olduğunu 
gördüğünüz bir an... 
Göremediklerinizi gördüğünüz bir an... 
Bir an olsun o sonsuz gülümsemenin huzuru 
dolmuştur kalbinize… 
O zaman biliyorsunuzdur; Sevgi’nin, karşısında 
hiçbir engel bırakmadan nasıl yayıldığını... 
Nasıl bir yöne değil, her yöne aktığını; her şeyi 
içine aldığını... 
Nasıl bütün parçaları bir ettiğini; bütün soruları 
cevapladığını... 
O zaman Sevgi, bir arzu veya bir duygu olmanın 
ötesinde; bildiğiniz her şeyden güçlü bir enerjidir 
sizin için… 

mailto:info@mbavakfi.org.tr
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 O kalbinize dokunduğu anda, artık sizin için her 

şey dönüşmüştür... 
Ve o dokunuşun, her şeyi dönüştürebilecek 
güçte olduğunu bilirsiniz... 

“Her zerrenizde benim dokunuşumu 
hissedin...” 

“Sadece size sevgiyi anlatmak isteyen 
varlığımın dokunuşunu hissedin…” 
“Ve sevginin varlıksal boyutunun 

farkındalığını şu anda oluşturabilirsiniz...” 
“Hücre çeperlerinizin gevşemeye başladığını 

ve alma kapasitenizin arttığını, sadece 
hissedin...” 

“Ve almakta olduğunuz bu enerjiyle, 
varlığınızın bütün katmanlarındaki 

sorunlarınızın çözüldüğünü, duvarlarınızın 
yıkıldığını, ihtiyaçlarınızın yükseldiğini ve 

sınırlarınızın kalktığını fark edin...’’ (QY / C: 321) 

Bu Sevgi Enerjisi’ni alma kapasitesinden 
bahsediyor Sevgili Quan-Yin... 
İnsanı kendisinden uzaklaştıran tek şey; bu 
Sevgi’yi alamamak değil mi?.. 
Var olan Sevgiyi göremeyen, bilemeyen insan; 
onu dışarıdan almak istedikçe, giderek 
uzaklaşmıyor mu sükunetten ve 
masumiyetten?.. 

“Her insanın kendine ait bir sığınağı 
olmalıdır...”  

“İnsan, ancak sevgiyi bu sığınakta 
deneyimleyebilir...” 

diyor Sevgili Quan-Yin... 
Ve devam ediyor; 

“Ancak sevgiyi kendi yalnızlığında, 
tanıyabilir, idrak edebilir ve enerji olarak fark 

ettiği bu kaynağa bağlanabilir...” 
“Yalnızlığından kaçmak isteyen insan, çareyi 

dışında ararken, giderek içeridekinden 
uzaklaşmaktadır...” (QY / C: 357) 

İçimizdeki bu kaynağa bağlanıp, bu enerjiyle 
beslendiğimiz anda;  
Şefkat, kalplerimizden bir güneş gibi yayılmaya 
başlar ve bir tül gibi sarar tüm yaşamımızı... 

“Şefkat, Sevgi’nin ışığıdır…” (QY / C: 008)  
diyor Sevgili Quan-Yin... 

 

Şefkat ışığı doğmaya başladığı anda; önce 
kendimizi sarıyor, sonra her şeyi... 
Sevginin kalbimize dokunduğu ve Şefkat olarak 
bütün varlığımızı yıkadığı anlar... 
Değerli anlar... 

“Değerli anlar; sizin, kendinizle baş başa 
kalarak, kendi varlığınızın orijinal kimliğini 

ortaya çıkarabilmeniz için gösterdiğiniz 
şefkat anlarıdır...” 

“Bu şefkat; kendinize olan şefkattir...” 
“Bunu, dışarıdan bekleyemezsiniz...” 

(QY / C: 291) 

“Şefkatiniz ve merhametiniz, kendi 
yaralarınızın merhemi olmak üzere açılan 

kapılardır…” (QY / C: 008) 
diyor Sevgili Quan-Yin… 

“Şefkat, önce kendinize…” 
“Şefkati varlığından geçiremeyen, hiç 

kimseyle paylaşamaz…” (QY / C: 163) 

Bu olduğunda yani ancak Sevgi’nin ve Şefkat’in 
varlığımızdan geçişiyle ve bizde yarattığı 
değişim ve dönüşümle bu ışığı paylaşabiliriz... 
Kendiliğinden bizden yayılan olur... 
İçimizde bulduğumuz o Sevgi kaynağı, her yöne 
doğru akmaya başlayan bir pınar olur... 
Ve dokunduğu her şey hayat bulur... 
Sevgili Quan-Yin, Şefkat’in böyle bir ışık 
olduğunu anlatıyor; her şeyi iyileştiren, besleyen, 
her şeye hayat veren... 
Ve her şeyin tek isteğinin, tek ihtiyacının bu 
olduğunu anlatıyor... 

“Şefkat; tedavi eder…” 
“Şefkat; onarır, yeniler…” 

“Şefkat ışığının değdiği her şey; canlanır, 
hayat bulur…” 

“Şefkat; yeşerir, sarar, iyileştirir…” 
“Şefkatle beslenirler bitkiler…” 
“Hayvanlar, Şefkat isterler…” 

“Bebekler, Şefkat’le büyürler…” 
“İnsanlar, birbirlerinden sadece Şefkat 

isterler…” 
“Birbirinize dokunurken, yumuşak ve hassas 

olunuz…” 
“Dokunduğunuz şeyin çok kutsal ve nadide 

olduğunu hissediniz…” 

mailto:info@mbavakfi.org.tr
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 “Ona ancak Şefkat ile yaklaşabilirseniz, onun 

teninden içeriye ancak Şefkat’le 
akabilirsiniz…” 

“İlk durağınız, kalbidir…” 
“Kalpten bütün organlara tevzi olan Şefkat 
ışığı, en ince katmanlara kadar kendine yer 

bulur…” 
“Ruha dokunan yegâne ışık, Şefkat 

ışığıdır…” (QY / C: 008) 

Her şeye bu özenle dokunabilmek, bu ışığın 
kalplerde kendine yer bulmasını sağlayacak 
olandır... 
Ve bu ışık, bütün kalpleri iyileştirecek, 
besleyecek olandır... 
İnsan, bu ışıkla beslenmeden; nasıl bulabilir ki 
aradığı tatmini... 
Bu yüzden, şefkate ihtiyacımız var hepimizin... 
Kardeşlerimizin, şefkatle dokunulmaya ihtiyacı 
var... 
Dünyamızın, şefkate ihtiyacı var... 
Ve yaşadığımız zamanın, şefkate ihtiyacı var... 

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

hep bizimle olsun... 
Yalnızca Şefkat ve Sevgi ile yaşamanın, 
bilinçli yaşamanın ne demek olduğunu 

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

Rabbimizin bir lütfu olan bu emanetleri, tüm 
gönül dostlarımızın yüreğine teslim ediyoruz; 

gereken değerin ve önemin verileceğinden 
emin olarak... 

Vesile olma fırsatını verdiğiniz için, hepinize 
minnetlerimizi / şükranlarımızı sunuyoruz... 

En kalbi sevgilerimizle... 
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IŞIĞIMIZ BİLGİ - YOLUMUZ SEVGİ - HEDEFİMİZ VAZİFE 
 

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

 

9 

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999 
 

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… 
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, 
sükuneti, 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... 
Nisan ayında;  
23 arkadaşımız, Aragonit Semineri’ne katılarak, 
kendileri için özel seçilmiş taşlara 
uyumlandılar… 
 
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... 

 
 
 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
 

mailto:info@mbavakfi.org.tr
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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… 
 
Nisan ayında;  

13 arkadaşımız Reiki I. Derece’ye, 

16 arkadaşımız Reiki II. Derece’ye  

 uyumlandılar... 

 

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… 

Konferanslarımıza Giriş Serbesttir... 

mailto:info@mbavakfi.org.tr

