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

Doğru, mutlu ve aktif bir yaşam için; algı 
açıklığına, doğru algıya, Denge’ye, Bilge’liğe ve 
Birlik anlayışına sahip olmak şarttır... 

Fakat tatbikat aracımız olan bedenimiz, 
hâlâ ilkel orman koşullarının gereği olan savaş 
ya da kaç mekanizmasına hizmet eder 
durumdadır… Ruhi gelişimimizin önemli bir aracı 
olan bedenimiz, kan dolaşımımıza hızla, 
adrenalin ve diğer enzimlerin, hormonların, 
kimyasalların salgılanması sonucu oluşan, hızlı 
kalp atışı, otomatik korku ve öfke, memnuniyet 
ve mutluluk duyguları için koşullandırılmıştır... 
Bu koşullandırılmalara Dünya’ya Sabitlenme 
bilgi programları denir... 

Bu sabitlenme bilgileri; hayatta kalma, 
üreme, beslenme, ani paranoya, ani korku, ani 
öfke, ani ayrılık algısı, bağlılık ve 
bağımlılıklarımız için bir tür programlanmış 
olmamız demektir... 

“Duygu; düşünce ve beden birleşmesinde 
ortaya çıkar...” 

“Düşünce; bedene yansır, duygu olur...” 

“Beden; düşünceden baskı alır, duygu olur...” 
QY / 370 

Oysaki Dünya beşeri olarak, değişmek, 
gelişmek ve otomatik tepki kalıplarımızdan, 
kurtulmak zorundayız... Bunun için de, 
beynimizin kanımıza salıverdiği hormonların, 
enzimlerin hükmünden kurtulmamız şarttır… 
“Ben, kimyasalların yönettiği bir makine 
olamam…” bilincini edinmek gerekir… 

“Arzu, nefret, kıskançlık gibi özelliklere sahip 
olan zihin, olumsuz zihin olarak faaliyete 

geçerken; sevgi, şefkat ve merhamet 
özellikleriyle kendini ifade eden zihin, olumlu 

boyutuyla Tanrısallığa doğru kapı açar...” 

Değişmek, gelişmek yani bilinçlenmek, 
birliğin, Sevgi’nin, Şefkat’in, Merhamet’in, 
Hoşgörü’nün yoğun yaşanması demektir… Ve 
bu Dünya ‘da anlaşılmak için değil, anlamak için 
bulunduğumuzun idrakine sahip olmaktır... 

Böyle bir yüksek bilince ulaşmak ve 
hakiki yani değişmez bir mutluluğu yaşamak, 
yaratılışımızla sahip olduğumuz ilkel bilinç 
sabitlenme bilgilerinin üstesinden gelmeyi icap 
ettirmektedir... 

Tekâmül, ilkel bilinç düzeylerinde kalma 
eğiliminde olan beynimizdeki bu otomatik 
çalışma sistemine galip gelebilmektir... 

Beşer, yaradılışının gereği, bütün realite 
koşullarını bünyesinde taşımaktadır... Maddenin 
ve bitkinin tabiatına teslim edilmiş olan bilgi, 
hayvanın içgüdüsüne teslim edilmiş olan bilgi ve 
insanın iradesine teslim edilmiş olan bilgi, 
insanda topluca bir aradadır... Yani maddenin en 
ilkel bilgisi, bitkinin tabiatına yüklenmiş bilgisi, 
hayvanın içgüdüsel faaliyetlerini oluşturan bilgi 
mekanizmaları ve beşerin iradesinin kontrolüne 
teslim edilmiş olan yüksek bilgi mekanizmaları, 
varlığımızda bir aradadır... 

Bu nedenle; önce varlığımızda mevcut 
olan maddi yapımızın tabiatına teslim edilmiş 
olan bilginin farkına varmamız gerekir... Sonra, 
hayvanlara günlük yaşamlarında yol gösteren ve 
onların varlıklarını idame ettirmelerine hizmet 
eden, aynı maksatla bizlerin de içgüdüsüne 
teslim edilmiş olan bilginin farkına varmamız ve 
onun hükmünün kontrolünü ele geçirmemiz 
gerekir... Ego ve Nefs destekli sabit ve otomatik 
tepkilerimizin, davranış kalıplarımızın 
repertuarını keşfetmemiz, fark etmemiz 
gerekir… Çünkü “fark etmediğimiz bir şeyin 
üzerimizdeki hükmünü, basıncını yok 
edemeyiz...” 

Beynimiz, harika bir evren aracıdır... Onu 
uygun biçimde kullanmak becerisini 
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gösterebilmemiz gerekir... Bu kıymetli aracımız, 
aynı anda milyonlarca işlem yapabilmektedir... 
Aynı anda iki milyon görme girişi ve yüz bin 
işitsel girişi işleme sokma kapasitesine sahiptir... 
O’nu uygun biçimde kullanabilmek, yüksek 
bilince ulaşmanın tek yoludur... Bu mükemmel 
mekanizmayı doğru çalıştırmayı gerçekten 
öğrendiğimizde, sürdürülebilir hakiki mutluluğun 
doyumu ile yaşamı farklı bir bilinçle yaşarız... 

Bilincimiz, Dünya yaşamına adım 
attığımız ilk yıllardan itibaren, mutsuzluk, korku, 
endişe, sabırsızlık, çatışma, ayrıştırma, 
biriktirme, kategorize etme hatta savaş ya da 
kaç gibi ilkel bilinç karakterlerine koşullandırılır... 

Yaşadığımız tüm mutsuzluklarımızın ve 
de ıstıraplarımızın sebebi olan bu bilinç 
tuzaklarından kurtulmanın yollarını mutlaka 
bulmalıyız... 

Bunu becerdiğimiz anda, tatbikat 
ortamımız olan Dünya’mızı, asıl ihtiyacımız olan 
her şeyi bize vermek için düzenlenmiş, dostluk, 
paylaşım ve sevgi dolu bir yer olarak algılamaya 
başlarız... Kendimizi, çevremizdeki enerjilerden 
nasıl soyutladığımızı anlarız... 

Dünya aklımız, beş duyumuza temas 
eden her tesirin yani bilginin, bizi diğer 
varlıklardan ayırma ve yabancılaştırmasına 
destek olma işlemini yapmak üzere 
programlanmıştır... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beş duyumuz ise, düşük bilinç 
düzeylerinde zaten bize bozuk algılar sunar 
fakat beraberinde de, üçlü zamanın ve ona tabi 
olan zihnin desteği ile doğru ve net algılar 
olduğu illüzyonunu da yaratır... Yaşamın bu 
gerçeklerinin, içinde bulunduğumuz koşullar 
olmadığını zannederek bundan emin yaşar 
dururuz... 

Dünya insanının büyük bir bölümü, batı 
medeniyetinin %99’u, yeterli, güven, duygu ve 
güç bağımlılıklarını doyuma ulaştırabilmek için; 
seks, modayı takip, ego hamleleri, prestij, para, 
ünvan, şöhret, statü arayışı ve koşuşturması gibi 
düşük bilinç düzeylerinde yaşıyorlar... 

Bu sonu olmayan mücadele; sürekli, 
kırgınlık, üzüntü, kuşku, kıskançlık, kızgınlık, 
ürkeklik, endişe ve korkuya dayalı bir yaşam 
sunuyor bizlere... 

 (Devam Edecek…) 

 

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; her şey karıştığı zaman, 

işlerin yolunda gidiyor demek olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:279) 

*** 

 Kıyam etmek; bizlerin, başı ve sonu 
görmeye çalışmaktan başka ya da taşları 
yerine oturtmaya çalışmaktan başka ne 
bilebilir olduğumuzun; oysaki Kaosun, 
gerçek düzenin ta kendisi olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:279) 

*** 

 Kıyam etmek; görüşümüz, yalın ve tek 
düzeyken bizim için hakikat gidişinin ne 
olduğunu bilememekte olduğumuzun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:279) 

*** 

 Kıyam etmek; bu bilincimizle içinden 
çıkamadıklarımızı, mutlaka bir Üst Şuur’a 
bırakmamız gerektiğinin; bunun kendisini 
ancak yasanın gücünün çözebileceğinin 
bilincine varmaktır…(MYP/C:279) 

*** 

  Kıyam etmek; kendimizin, sadece 
şuurunu yetirtmeye çalışan biri olduğunun; 
oysaki Üst Olan’ın, işini bilir olduğunun; 
akar, iner kaosun derinlerine, titreşir, 
ayrıştırır olduğunun; her bir ilmeği, benim 
görebileceğim, benim anlayabileceğim 
şekle sokar olduğunun; o arada da bildiği 
gibi düzeni kurar olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:279) 

*** 

 Kıyam etmek; Düzen’in, Kaos olduğunun; 
Üst Olan’ın, Üstün Olan’ın Kaos’lardan 
Kaos’lara akarken, küçücük bir 
düzeneğinin de hayatlarımızda tezahür 
eder olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:279) 

*** 

 Kıyam etmek; en karışmış anların serbest 
bırakılması gerektiğinin; işte o anda 
Yasa’nın belirir olduğunun; çünkü 
Kaos’ların yaratıcılarının Yasa’lar 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:279) 

*** 

 
---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (67)--------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Mutat hayat içerisindeki insanın sadece 
Dünya’ya doğumu esnasında üst şuurunun 
cehdi vardır, bir de Dünya yaşamından çıkışında 
yani dezenkarnasyon anında üst şuurun cehdi 
olmaktadır... Bu doğum ve ölüm arasındaki 
süreç yani beşeri yaşayış süreci, iki ceht arası 
merhaledir… Yani beşeri seviyedeki Dünya 
yaşamının tamamı, cehtsiz gidiş yani Yaradan’ın 
sistemlerinin, mekanizmalarının kontrolü altında, 
onların ikaz ve itilimleriyle gidiş tarzındadır… Bu 
da, beşeri seviyedeki tesirlerle olmaktadır… 

Bu ikaz ve dürtü tesirlerini Rabb-ül 
Âlemin zaten beşere mutlaka yolluyor… 
Deneyime sevk etmek için… Yoksa bıraksa, hiç 
tesirsiz kalacak, orada öyle heykel gibi 
kalacak… 

Bu şuursuz ve otomatik varlık realitesi, 
her kesafette vuku bulan ve aşılması gereken bir 
merhaledir… Otomatik insan ki; buna beşer 
diyoruz, en aşağıdan gelen tesirlerin otomatik 
cevabını veren bir varlık tipidir… Bu beşeri 
yapıya tesirler, Ego ve Nefsaniyet seviyesinden 

geliyor… En kaba tesir, vurma, kırma… Varlık 
bu tesirlere yani maddenin en kaba titreşimleri 
olan bu tesirlere, hiç düşünmeden, irade 
koymadan, tahkik etmeden, müteal bir çağrışım 
devreye sokmadan cevap veriyor… 

Bu varlık da, gelişe gelişe bu noktaya 
gelmiş bir realite basamağındadır… Otomatik 
realite basamağının otomatik katmanı… Böyle 
bir varlığın gelişme düzeyi bu… Yedi no’lu 
realite varlığı... O realiteyi temsilize ediyor… Bu 
varlıkta, irade yok, şuur yok… Ne var?.. 
Doğarken, üst şuur olarak ceht göstermiş, 
ölürken de gösterecek mutlaka, o kadar… Bu iki 
cehit arası yaşamı, beşer yaşamıdır... 

Beşer yaşamı, sadece otomatik realitenin 
yaşamı değil ki… Bir varlık var, bu kadar kaba 
bir tesir almıyor, daha vicdani ve ince nefsani 
arasında bir tesir alıyor, buna yine irade 
koymadan, düşünmeden, tahkik etmeden, aklı 
devreye sokmadan, otomatik cevap veriyor… Bu 
da şeriat realitesinin otomatik varlığı… Altı no’lu 
realite varlığı... 
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Ondan sonra 5, 4, 3, 2, 1 numara… Bu 

varlık çok gelişmiş bir varlık, üstün bir realite… 
Bu varlığın nefsani kanaldan gelen tesirlerle 
deneyime ihtiyacı yok… Vicdani bir tesir 
geliyor… Yani Rabbin, bizatihi sezgisi, ilhamı, 
müteal çağrışımı her an bu varlığın başında… 
Ve müteal çağrışıma dayalı olarak bu varlık 
reaksiyon da veriyor… Bu varlık Kamil insan 
realitesi… Rabbiyle tam bir kontak içerisinde… 
Ama Rab’bul Âlemin için, Yaradan için şununla 
bunun arasında hiçbir fark yoktur… 

Bir varlığın Dünya yaşamı, doğumla geliş 
ve ölümle gidiş ve ikisi arasında, kendisine gelen 
tesirlere otomatik reaksiyon veren bir süreç 
olabilir… Burada ceht yoktur… Mekanizmaların 
itilimi, ikaz ve dürtüleri ile gidiş vardır… İdrak, 
şuur ve irade devrede değildir… Yani müteal 
çağrışım yapmak için, bir irade, bir ceht 
konmuyordur… İşte beşeri yaşam… 

Beşeri yaşam, iki ceht arası merhaledir 
dediği, şu merhaleyi her realite varlığı yaşıyor… 
Yukarısı için bununla bunun hiç farkı yok derken, 
bu kendi realitesinde rehavet ve cehtsizlik 
içerisinde yani beşeri vasıfta yaşıyor, bu da 
kendi realitesinde yaşıyor… Bu kendi planı 
içinde otomatik varlık, bu kendi planı için 
otomatik… Getirdiğinin üstüne hiçbir şey 
koymaksızın, onu kullanarak götürmek… Geldiği 
gibi gitmek... 

“Bir günü bir gününe eşit olanın vay 
haline…” ifadesi bunu anlatmaktadır… 

“Bugün Allah için ne yaptın…” diye bir 
soru sorulur İslam’da… Düşününüz, neden 
düşünmezsiniz?.. Bu yeri göğü yaratanın ne 
olduğunu, kim olduğunu neden 
düşünmezsiniz?.. Bu sorular, varlıkları, beşeri 
yaşamdan, beşer üstü yani insan vasfına doğru 
yani cehde doğru hamlettirici sorulardır... Bu 
soruları soran insan, müteal çağrışıma kapılarını 
açar… 

“Otomatik olanın fark edilmesi, idrake 
sunulması, tekrar otomatik hale getirilmesi” 
mekanizmasına dâhil olmak… 

Mesela bir insan, küçük yaştan itibaren 
oyuncaklarını ve bütün eşyalarını başkaları ile 
paylaşıyor, doğarken getirmiş onu, o, Kamil… 
Ama ömür boyu bir nebze dahi ileriye götürmek 
veya üzerinde bir sorgulama yapıp da, o müteal 
çağrışımdan bir ilerisini yapma cehdi 
göstermemiş olsun… Bunu bir varsayım olarak 
söylüyorum… Cehdi az olan bir insan, yaptığı 

eylemin üzerinde hiç düşünmüyor… Fakat 
sürekli yukarıdan ona yardımlaşma ve 
dayanışmanın, o enkarnasyona kadar onu 
getirdiği bilgi deposundan sürekli ona mesaj 
geliyor ama o onu alıp da sorgulayarak bir üst 
çağrışım yaptırmadığı için bir ileri adımı yok… 

Mesela bir halterci düşünün; 170 kilo 
kaldırıyor… Bir yarışmaya girecek 171 kilo 
kaldırmak zorunda, 1 kilo İçin 2 yıl çalışıyor ve 
madalya alıyor… Aldığı madalya onun 170 
kilosu için değildir, o ilave 1 kilo içindir… 170 
kilonun madalyasını o iki sene önce aldı, o 
duruyor… İki sene çalıştı, kan ter döktü, ceht 
içinde… Burada ceht var, hedefini biliyor, niçin 
gayret gösterdiğini biliyor, irade koyuyor… Bu 
cehdinin sonucu olan, iki senelik cehdin sonucu 
olan o madalya 1 kilo İçindir... Koyun ona 1/2 
kilo daha kaldıramaz… Bu 1/2 kiloyu 
kaldıramadı diye güçsüz mü?.. Zavallı mı?.. 
Kaldırdı da madalya aldı, bu 171 kilonun 
madalyası mıydı?.. Hayır 1 kilonun madalyasını 
aldı… 

Bu kâmil insan, zaten doğarken getirdiği 
kâmillik vasfıyla madalyalarını almış… Zaten 
getirdiği bu müteal çağrışımların hazinesi, onun 
o güne kadar doldurduğu çuvalı, deposu… 
Şimdi o buradan itibaren kaldıracağı kilolarla 
yeni yeni madalyalar almak zorundadır… Bu 
madalyayı almıyorsa, yaşamı beşeri yaşamdır, 
ceht yoktur… 

Bu geldi, ister otomatik realite, ister kâmil 
insan realitesi olsun, bir cehitle dünyaya girdi… 
İkinci cehit ölüm olmasına rağmen hayatının bir 
anında anı yaşayış, alt şuurun cehdi ile idrak, 
şuur ve iradenin devrede olduğu bir an yaşadı 
yani hayat mekanizmaların dürtüleri, ikazları ve 
itilimleri altında bunu sıkıştırdı ve bu bir 
çaresizlik anına düştü ve çaresizlik anında 
müteal bir çağrışım yapabildi… 

Ne demektir çaresizlik anı?.. Yataydan 
gelen bütün tesirlere karşı algılarını kapadı, 
etkilerden kendini arındırdı ve dolayısıyla üst 
şuurla bağlantı sağlayabildi ve burada bir ceht 
gösterdi… Bu varlığın durumu nedir?.. Hayatı 
randımanlıdır… Doğumla, bu anı yaşadığı, ceht 
anını yaşadığı nokta arası beşer olarak yaşadı… 
Burada insan vasfını oluşturdu ve bundan sonra 
tekrar beşer hayatına devam edip, bu cehtle 
ölümü yaşadı… 

Buna göre bu, Allah için şunu yaptı; bir 
tesirin karşılığında müteal bir çağrışım imkânı 
yakaladı ve müteal bir çağrışımla cevap verdi… 
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Buna, şuurlu bir deneyim yaptı, idrakli bir 
deneyim yaptı denir… Bunun tamamı beşer 

hayatıyken, ölümle doğum arası beşer 
hayatıyken, bunun ki daha randımanlı… 

(Devam edecek…) 

 

------------------------------------- TEBLİGAT BİLİNCİ (14) ------------------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

“Hiçi görebilmek için, önce varlığından 
haberdar olabilmek lazım… Hiçin hiçliğinin 
ne biçim bir şey olduğunun düşüncesi dahi 

onu o fikirle sınırlamaktır…” 

“Sizler, kendinizi onun içinde tahayyülleriniz 
esnasında, varlık olarak değil de, adeta o 

bünye içerisinde yayılır bir vaziyette 
düşünmeniz icap etmektedir…” 

“Bütün ile kaynaşmayı başarma yolları 
aramadan önce, kendinizi dağıtabiliyor 

musunuz?..“ 

“Önemli olan husus budur… Her durumda 
uyum ve elastikiyet içinde olabiliyor 
musunuz?.. Ancak o surette yüksek 

temasları sağlayabilirsiniz…” 

“Kendiniz kendinizi ilerlettikçe o çok şiddetli 
vakumlarla karşı karşıya kalma durumunda 

olacaksınız…” 

“Vakumlar tek alana hitap etmeyip birçok 
yönlerden size yaklaşabilir… Esasen aşmak 
zorunda olunan bu durum, sizlerin çoğalma 

yani çokluk hissedebilme kabiliyeti 
sayesinde hiçlik içerisindeki dağılımı temin 

edecek olan hususu doğuracaktır…” 

“Sizler zaten o bütünün bünyesinde 
bulunmaktasınız… Gözlerinizdeki perdelerin 

varlığından dolayı değişik karmaşalar 
yaşamaktasınız… Zaman zaman ulaştığınız 

bazı durumları hakikat ile 
karıştırmaktasınız… Oysaki içerisinde 

bulunduğunuz durum bütün berraklığı ile 
sizlerin çevresinde mevcuttur… Hatta sizler 

bu bünyeye oturmaktasınız…“ 

“….sahip olduğunuz sonsuz imkanların 
…..vaziyetinden dolayı kendinizi ….ışıkları 

yönelterek aydınlığa ulaştırmak 
istemektesiniz…” 

“Beşeriyetin kendisini el yordamıyla gelmiş 
olduğu bu konum, çeşitli imaların baskıları 

sayesinde son duruma hazır hale 
gelmektedir…” 

“En büyük anahtarın kendi varlığının 
mahiyetini teşkil eden vaziyet olduğu…” 

“Bu bilginin alınabilmesi için, elindeki değer 
zannettiği taşlaşmış tortulardan bir an önce 
kurtulması ve gerekli devrimin yapılabilmesi 

için ise şu anda bulunduğu mevkiin çok 
yüksek seviyelerde olduğunu hissetmesi 

lazımdır…” 

Hiçlik nasıl bir şey?.. Eğer varlık hiçlik 
kavramı ile hiçliği yakalamaya çalışıyorsa, başka 
nasıl bir kavram elde eder ki… Hiç olan bir şey 
ama bu öylesine beşeri vasfın beceremeyeceği 
kadar girift bir hadise ki... 

Diyor ki; 
“Hiç’in hiçliğinin ne biçim bir şey olduğunun 
düşüncesi dahi onu o fikirle sınırlamaktır…” 

Hiçliğin nasıl bir şey olduğu düşüncesini 
ürettiğiniz andan itibaren hiç olma ihtimali 
ortadan kalkar… Bir ruh hali ile bu 
yakalanabilir… Ruhta bir yapıya bürünmüşlüktür 
bu... Yokluğu bilemeyiz… Var olmanın aksi yani 
yaratılmamış olmak… Yaratılmayı görünür hale 
gelmek şeklinde de anlamamalıyız… O ilk 
yaratılış dediğimiz o enerjinin yaratılması 
anlıyorsak… 

Değişme ihtiyacınız varsa, yokluğu 
anlamak mümkün değildir… Yaratılmış olan ilk 
yaradan enerji, yoktan yarattığı sonsuz 
imkânlarla yaratılan üstün enerji, o yaratıldığı 
andan itibaren değişime ihtiyacı vardır… Onun 
için diyor ki; “Sizin yaradılışla ilişkiniz ancak 
ilk hareketledir…” 

Tekâmüle ihtiyacı olmak, değişimle aynı 
şeydir… Tekâmül etmeme fikri, tekâmüldür… 
Merkez Yüce Plan Tebliğlerinde; “Düşüş, 
çıkışın bilgisine sahiptir…” der… Düşüş, bir 
tekâmülün aksi yönünde durum gibi anlaşılsa da 
çıkışın bilgisini birlikte taşıdığından, akla tekâmül 
gelir… 

“Kâinat kozmik enerjiye doyurulmuştur… Her 
varlık, gelişimi oranında bu enerjiyi çekip 

alabilir…” 
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Buradaki kozmik enerjiyi, sonsuz, üstün 

enerji olarak alın… Bu enerjinin var oluşundan 
dolayı varlık deniyor… Bu enerji sonsuz öncede 
sebebini ve sonucunu bilemeyeceğimiz bir 
şekilde yaratılmış olduğunu düşünmüyoruz… 
Öylesine sonsuz ihtimalleri bünyesinde taşıyor 
ki, kendi kendisini yaratmış olma ihtimali de 
var… 

Neden Yaradan’la bir olduğumuzu 
algılayamıyoruz?.. Bunun nedeni, onunla bir 
olma fikrini taşıyamamamızdan dolayıdır... 

“Önce enerjinin varlığı bilinir… Sonra kabul 
edilir… Sonra hedeflenir, sonuç olarak da 

çekip alınabilir…” 

Yaratılmış olanla yaratan olan fakat 
onunla bütünlüğü bir türlü kavranamayan bu 

kâinat şümul mekanizma bu devrelerle ancak 
kavranabilir hale geliyor… 

En büyük güdü Yaradan’a yöneliş 
güdüsüdür… Varlıklar bunu taşa toprağa 
taparak yapıyorlar… Biz bunu daha üst bir 
şuura, iradeye bağlayalım… 

Hedeflendiği anda Rabbe yolculuk… 
Dünyanın tüm hedeflerinden arınmış Yaradan’a 
yönelmiş… Buna Takva sahibi denilir… Rabbi 
hedef seçip, O’na yönelmek… Tasavvufta buna 
Tanrı’ya yolculuk denir… Çekip alınabilir… 
Tanrı’da yolculuktur… O zaman onunla bir 
olduğumuzun çok ciddi bir merhalesini 
yaşıyoruz… O, sizsiniz; siz, o… Kâinatta işgal 
ettiğiniz mekân onun mekânının içinde… Ben 
onun bünyesindeyim… 

 (Devam edecek…) 

 

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

“ŞEFKAT, SEVGİ’NİN IŞIĞIDIR...” 

 

Sevgili Quan-Yin; 

“Şefkat, yeryüzündeki ritmin en yüksek 
titreşimidir…” 

“Şefkat, yıkar, arındırır ve sarar…” diyor... 

“Şefkat, bütün zararı faydaya çevirendir…” 
“En derindekini sökebilmek için ihtiyaç 

duyulandır…” 

“Şefkati tanıyabilmeniz için, önce kendinizde 
görmelisiniz…” 

“Şefkat duyulamıyorsa, aksayan ritim kişinin 
kendindedir…” 

“Önce kendine şefkat, sonra, ışıldayan kalpli 
her şeye, herkese, istisnasız şefkat 

duymalısınız…” diyor... 

Ve diyor ki: 

“Sizler, kendilerini şefkate açanlar 
olmalısınız…” 

“Kalplerinizden akana bakın…” QY 163 

Sevgili Quan-Yin; kalplerimizden akanın ne 
olduğuna bakmamızı işaret ediyor... 

Kalplerimizi şefkate açmalıyız ki; kalplerimizden 
sevginin ışığı akabilsin... 

Ve kalplerimizi açmanın, Sevgi’nin aktığı bir 
kanal olmanın, bizim vazifemiz olduğunu 
hatırlatıyor bizlere... 

“Ve daima, her an vazifenizi 
hatırlamalısınız…” 

“Yeryüzündeki görevinizin farkında 
olmalısınız…” 

“Bir sevgi işçisi olduğunuzu, sevgiyi 
yaşamak ve yaşatmak üzere, Kıyamet 

zamanında bir vazife aldığınızı 
hatırlamalısınız…” 

“Daima…” diyor... QY 314 

Bizler de; bu vazifenin, en yüksek titreşimle, 
sevgi titreşimleriyle donanırken bunu öğrenmek 
ve öğretmek olduğunu anlıyoruz... 

Bizler, sevgi işçileri, koşulsuz sevgiyi öğrenmek 
ve öğretmek üzere, yeryüzünde, gözlerinden, 
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ellerinden, sözlerinden, kalbinden ve bütün 
varlığından sevgi akanlarız... 

Sevgili Quan-Yin; 
“Sizler, benim, alan ve veren 

kanallarımsınız…” 
“Bu kanalın tertemiz olması için sizinleyim...” 

diyor... QY 145 

Ve diyor ki; 

“Alan ve veren bir kanal; İlahî Sevgi’nin, İlahî 
Bilgelik’in ve İlahî Güç’ün titreşimlerini en 

mükemmel geçirgenlikle varlığından 
geçirebilen olmaktır...” QY 317 

İlahi titreşimleri varlığından geçirebilen olmak... 
Alabilmek ve onun özelliğine bürünerek, 
akıtabilmek... Gözlerinden, ellerinden, 
sözlerinden, kalbinden ve bütün varlığından 
sevgi akan olmak... 

Bu neden önemli..? 

Yeryüzünün bu zamanında bir Sevgi İşçisi 
olmak; sevgiyi varlığından geçirebilen olmak; 
neden önemli... 

Sevgili Quan-Yin, bu önemi şöyle vurguluyor: 

“Sizler, kanalları belirlenmiş olanlar ve ayaklı 
radarlar, yürümektesiniz…” 
“Adımlarınız önemlidir…” 

“Bu önem, belirli bir bilincin akabilmesi 
içindir...” 

“Bilinç, akar ve yayılırken, dar ve henüz 
müphemliğini koruyan sahaların kilitlerini 

açmaktadır…” 
“Bunun için her hareketiniz, gerek düşünce, 

gerek his, gerek eylem ve tabii ki daha 
derinde en ince fiillere kadar yayılan tarz 

olarak cereyan etmektedir…” QY 218 

Kalbimizden ve bilincimizden yayılan sevginin, 
nasıl tüm insanlığı ve tüm dünyayı sardığını 
anlatıyor bu cümleler açıkça... 

Bu bilincin tamamen yayılabilmesi ve kilitleri 
açabilmesi için, bir kritik kitleye ihtiyacı var 
yaşadığımız Dünya’nın... 

“Üzerinde yaşadığınız kürenizin salınımlarına 
bağlı olarak kendi şuur salınımlarınız 

arasındaki senkronizasyon, kritik kitleye 
doğru yavaş yavaş ilerlemektedir...” 

“Ve kritik kitlenin yarattığı şuursal enerji, 
insan topluluğunu sararak yepyeni bir 

şuurun açığa çıkabilmesi için bir hizmet alanı 
oluşmuştur...” QY 353 

Ve “Sizler, hizmetkârlarsınız…” diye hitap 
ediyor Sevgili Quan-Yin bizlere… QY 269 

İnsana, hizmetini ve hizmetinin neye olduğunu 
hatırlatıyor... 

“Kendisinin, üzerinde yaşadığı kürenin şuuruyla 
bir bütün olduğunu”... 
Şuurunu genişleterek, bir bütün olarak gelişime 
hizmet etmekte olduğunu... 

Ve tüm bu yolculuğun, kendi gelişimine hizmet 
etmekte olduğunu... 

Bu birliği ve bütünlüğü işaret ediyor... 

Sevgili Quan-Yin; 
“Ellerinizi okyanuslara daldırdığınızı 

düşünün…” diyor... 
“Ve önünüzde uzanan suyun, ışık olduğunu 

görün…” 

“Ellerinizi toprağa daldırın, altın pırıltılarla 
parladığını görün…” 

“Ellerinizle ağaçları okşayın, yemyeşil dallar 
arasından rengârenk çiçeklerin açmaya 

başladığını görün…” 

“Avuçlarınızın içinde koşmakta olan 
aslanları, kaplanları, ceylanları en 

vahşisinden, en uysalına kadar hayvanları 
görün…” diyor… 

“Avuçlarınıza doğan bebekleri ve 
avuçlarınızın arasında ölen kardeşlerinizi 

görün” diyor… 

Sevgili Quan-Yin; şu anda bize, yaradılışın ve 
hayatın sürekliliğini, uyum ve ahengini 
anlayabilmemiz için özel bir enerji akıttığını 
söylüyor… 

“Parmaklarınızın arasından süzülerek akan 
şefkati hissedin…” diyor… 

Sol elinizi iki göğsünüzün arasına, sağ elinizi de 
onun üzerine koymanızı söylüyor… 

“Ve bütün bunların siz olduğunu 
hissedebiliyor musunuz?” diyor… QY 43 

Bütün bunların biz olduğunu, bu birliği, bu 
ahengi hissedebilmek… Ve hizmetimizin, bu 
birliğe olduğunu ve bu birliğin de bize hizmet 
etmekte olduğunu fark edebilmek… Fark 
edebilmek için, sevebilmek… 
O zaman, ellerimizi dokundurduğumuz her şey, 
o ışıkla parlamaya başlayacak... 

Sevgili Quan-Yin diyor ki: 
“Her şeyle olan ilişkiniz, hizmet esaslıdır...” 
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“Hizmetinizin ana yakıtı, sevgidir...” 

“Sevmediğiniz takdirde hizmet 
edemezsiniz...” 

“Sevebilmek için ise; önce kendi 
değerlerinizi görerek, değerlerinizi sevmeli 

ve sevdiğiniz değerlerin hizmet edecek gücü 
kazanması için gereken ilgiyi 

göstermelisiniz...” QY 334 

Kendimize, birbirimize, Dünya’mıza ve 
Yaratıcımıza hizmet edebilmemizin; tek bir şartı 
var... 

“Tek şartınız; birbirinize, kendinize, 
Dünya’nıza ve Yaratıcı’nıza olan sevginin 

sınırlarında dolaşmayı bırakarak bu sınırları 
aşmanızdır...” QY 281 

Bu basamakları nasıl çıkabileceğimizi söylüyor 
Sevgili Quan-Yin bizlere... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanrı’nın / Allah’ın / Rabb’in 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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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... 

Mayıs ayında;  
22 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... 

 

 

 

 

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… 

Mayıs ayında;  
3 arkadaşımız Reiki I. Derece’ye, 
2 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… 
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REİKİ HUZUR VADİMİZ… Vadimizin açılışından bu yana bize hizmet eden 

terasımız, tamamen yenileniyor... 
Her sene olduğu gibi, yine bu ay Reiki 

Huzur Vadimizdeki çalışma ve 
etkinliklerimiz başladı... 

 

Bu sene Vadimizde her koldan büyük bir 
yenilenme çalışması devam ediyor... 

Vadimiz büyüyor...  
Misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 
yeni konaklama ve çalışma ünitelerinin inşaatı 
devam ediyor... 

 

  
 Yollarımız genişliyor ve düzeltiliyor... 

Kiraz, Elma, Dut...  
Vadimizdeki ağaçlarımızın meyvelerini yemeye 

başladık... 

 

 

 

Reiki Huzur Vadisi ve burada yaptığımız 
çalışmalar hakkında bilgi için: 

http://www.reikihuzurvadisi.com/  
sitesini ziyaret edebilirsiniz... 
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