
MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI-1999 

                                                                           
 

       Aylık Elektronik Dergi                         Sayı: 139                                       Temmuz 2015 
 

 
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 

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

Dünya’da bulunabilmemiz için bizlere 
verilmiş olan sabitlenme bilgileri, yaşam 
sürecinde bağımlılıklarımız olarak tezahür 
eder... Bu bağımlılıklarımız, Dünya yaşamına 
başladığımız doğum anından itibaren, neyi 
bulsak ona bağlanmak, ona yapışmak, ona 
tutsak olmak (özdeşleşmek), onsuz 
olamayacağımızı zannetmek güdüsünü sunar 
bizlere... 

Dünya yaşamı esnasında ne ile 
özdeşleşirsek özdeşleşelim, şu üç ana 
sabitlenme bilgisi sayesinde olmaktadır... 
Güven, Güç ve Duygu bağımlılıklarımız... Bu üç 
ana sabitlenme bilgisi, bizim Dünya yaşamımızın 
esas güdüleridir... Dünya yaşamımızın asıl 
amacı, bu üç ana bağımlılığımızın denenmesi ve 
doyurulması esasına dayanır... Bu yüzden 
Dünya’ya doğduğumuz andan itibaren neyi 
bulsak ona yapışmakta, ona tutunmaktayız... 
Güven, Güç ve Duygu doyumunu sağlayana 
kadar... 

Denebilir ki; bizler bu Dünya’ya, 
kendimizi Güven içinde hissetmek, Güçlü olup 
çevremizi kontrol etmek ve hazza yönelik 
Duygular yaşamak için geldik... Ancak bize bu 
doyumları nelerin sunabileceği konusunda doğru 
tespitler yapmakta oldukça yetersiz 
kalmaktayız... Önümüzde ne varsa, bu 
doyumları onun temin edeceği illüzyonu, bizleri 
el yordamı ile yaşama itmektedir... Denemek ve 
yanılmak tarzı... Labirentlerde dolaşmak tarzı... 

Bizler, el yordamı ile yaşamın 
labirentlerinde dolaşırken, üç ana 
bağımlılığımızın bir veya birkaçını doyurucu bir 
deneyim imkânı bulduğumuzda, Mutluluk denen 
bir duyguyu algılarız... Kendimizi mutlu 
hissedebiliyorsak, nedeni budur... Ancak, bize 
doyumu temin eden faktör değişir veya yok 
olursa, derhal Mutsuzluk denen bir halet 

içerisine giriveririz... Çünkü çevremiz, sürekli 
değişen, geçici olarak var olan ve geçici olarak 
yok olan koşul, nesne ve varlıklardan 
oluşmaktadır... Dünya’nın illüzyon alemi oluşu 
bize bu durumu yaşatır... Öyle ise, eğer 
bağımlılıklarımızın doyumunu değişen çevre 
koşul ve varlıklarından temine kalkarsak, sürekli 
değişen mutluluk veya mutsuzluk halleri 
içerisinde kaybolur gideriz... Yaşamımız 
hüsranlar zinciri haline gelir… 

Geçici hazlarla ve hüsranlarla dolu bir 
yaşama neden olan bu illüzyon ortamı, aslında 
iç zihinsel bağımlılık ve tutkularımızdan 
kaynaklanmaktadır... 

Bağımlılıklarımız, sürekli duygu destekli 
kontrolsüz istekler üretmemize sebep olur... Bu 
yapıdaki istek zannettiklerimizin aslı, Arzu’lardır.. 
Bu durum, doyum sağladığımız bir kaynağı 
elimizden alabilecek kişilere karşı duyulan, 
endişe, korku, kıskançlık, kızgınlık ve öfke yani 
sevgisizlik yaşamamıza yol açar... 

Arzu şeklindeki istekler, peşlerinden 
koşulan mevzular haline dönüşmeye başlar... 
Yani istek zannettiğimiz bu duygular; arzuya, 
tutkuya, hırsa, tepkilerimiz ise; öfkeye, korkuya 
dönüşmektedir... 

Duygularımız tarafından desteklenen 
isteklerimizin yani arzularımızın (tutku), bizleri 
mutlu edecek şeyleri yapmamız konusunda en 
iyi kılavuzlar olduklarını varsayarız... Bu tarz bir 
kılavuz seçimi, bizi mutluluğa değil, mutluluk 
zannettiğimiz geçici, zevkli anlara götürebilir 
ancak... 

Bağımlılıklarımızdan biri doyuma 
ulaşarak bize bir zevki yaşattığında, 
çevremizden, derhal o zevke yönelik tehditler 
algılamaya başlarız... Yaşamımızda belirerek 
bizi bu zevkten mahrum edeceğini zannettiğimiz 
değişiklikler için hemen, endişelenmeye, 
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korkmaya yani huzursuz ve mutsuz olmaya 
başlarız... 

Geçmişin zevki ile bugünkü zevki 
karşılaştırarak, muhtemelen bugünkünün 
doyurucu olmadığına karar veririz... 

Arzularımız, tutkularımız, kendilerini, 
mutlu olabilmemiz için, doyurulması, tatmin 
edilmesi gereken esas ihtiyaçlarımız gibi 
görmemize sebep olurlar... 

Sürekli yaşamdan korkmak, paranoyaya; 
tutkuları tatmin etme yönünde başarısızsak, 
sıkıntıya; düzenli doyum bulamıyorsak, 
üzüntüye; üzüleceğimize üzülüyorsak, endişeye; 
bağımlı olduğumuz şeylere kendimizi 
doyuramıyorsak, mutsuzluğa sebep olurlar... 

Değişmeyen, sürekli mutluluk hali; 
bağımlılık doyumunu, değişmeyen, sabit 
kaynaklardan temin etmekle mümkündür... 

Güven, huzur, sevgi dolu, yüksek bilinçli 
ve verimli, mutlu bir yaşam, bağımlılıklarımızdan 
sıyrılmakla mümkündür... 

Mutsuzluğumuzun sebeplerini, hep dış 
koşullarda ve insanlarda ararsak, asıl sebebin, 
zihnimizdeki istenmeyen kalıplar, koşullanmalar 
olduğunu fark edemeyiz... 

Çare, dış çevremizdeki koşulları ve 
varlıkları değiştirmek değil, zihnimizin yanlış 
algılayan koşullanmışlığını, yeniden doğru 
olarak koşullandırmaktır... Algılarımızı 
değiştirmeliyiz… 

Geçmiş zaman dilimlerinde yaşadığımız 
hoşumuza gitmeyen olayların şuur altımızda 
bıraktığı kötü etki ve yaraların (travmaların) 
sebebi olarak olumsuz duygularla kuşatılırız... 

Ego zihnimiz, geçmiş acı ve zevk 
hatıralarımıza dayalı olarak bugün yaşadığımız 
olayla ilgili duygu ve tepkilerimizi oluşturmamız 
için, binlerce seçenekten hangisinin seçileceğine 
karar verir.. 

.Ego zihnimiz, hangi duyguların (zevk, 
neşe, mutluluk, kızgınlık, üzüntü, korku, telaş, 
düş kırıklığı, sinirlilik, incinmişlik, dışlanmışlık 
gibi) devreye gireceğine karar veren güçlü bir 
yetkin merkezdir... 

 

 

DUA 

 Kendimi; karşılaştığım durumları ve varlıkları 
zorla kontrol etmeye çalışmama neden olan 
ve bu nedenle huzurumu bozan, beni mutsuz 
ederek, kendimi ve diğerlerini sevmemi, hoş 
görmemi, bağışlamamı engelleyen, Güç, 
Güven ve Duygu bağımlılıklarımı 
salıveriyorum ve özgür kılıyorum... 

 Tüm bilincime hâkim olan bağımlılıklarımın, 
değişen çevremi olduklarından farklı 
algılamama neden olduğunu fark ediyorum... 

 Otomatik çalışan duygusal kalıplarımın 
etkisinden kurtulmak amacıyla yeniden 
programlamam gereken bağımlılıklarımın 
farkına varmak için tüm fırsatlara, acı da olsa 
kapımı açıyorum... Bunun için de, 
silkeleniyorum ve silkelenmeme müsaade 
ediyorum… 

 Bilincimin puslu geçmişe ya da pırıltılı 
hayallerle dolu geleceğe dayalı arzular ve 
beklentiler tarafından yönetilmesine izin 
vermediğim sürece, Şimdi’nin tadını 
çıkarmam için ihtiyacım olan her şeye sahip 
olduğumu biliyorum... 

(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; eğer yapan tezahür ederse, 

orada Saygı’nın var olduğunun; orada 
Sevgi’nin var olduğunun; orada Yüksek 
Şuur’un var olduğunun; ahenkle titreşimin 
bizi, ulv ile sarar olduğunun; bunun, 
yardımların en yükseği olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:279) 

*** 

 Kıyam etmek; bir de kendi 
çözeceklerimizin var olduğunun; ki içinden 
çıkamadığımız en önemli çetrefilli durumun 
burası olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:279) 

*** 

 Kıyam etmek; hangisinin Üst Şuur’un işi, 
hangisinin bizim işimiz olduğunu 
bilememekte olduğumuzun; burada yol 
göstericimizin, cehdin samimi gücü olacak 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:279) 

*** 

 Kıyam etmek; yani hakikaten işin içinden 
çıkmak isteğinin ışığımız olacak 
olduğunun; O ışık bir an olsun varlığımızı 
aydınlattı mı, zaten bağlantının kurulur ve 
her şeyin çözülür olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:279) 

*** 

 Kıyam etmek; bir kere ışık yandı mı; 
karanlığın, kendisini ışığa teslim ettiğinin; 
zira esas itibariyle O’nun, Işık olduğunun; 
akışkan olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:279) 

*** 

 Kıyam etmek; akıtanın olmadığının; 
sadece mekanizmanın faaliyetinin 
akışkanlığı temin ettiğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:279) 

*** 

 Kıyam etmek; her şey karıştığında işler 
yoluna girerken, bütün yasaların da 
devreye girdiğinin; zira yasaların da 
siklusun imtihanının bekleyicisi olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:279) 

*** 

 Kıyam etmek; eğer her bir yasayı O’nun 
bir ipi olarak görebilirsek, tutunduğumuz 
ipin gücünün, yasanın kapsam alanını 
ifade eder olduğunun ki; bunun da bize, 
O’nun faaliyet alanını açıklar olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:279) 

*** 

 Kıyam etmek; şu anda bizlerin, 
yardımlaşma ve dayanışma yasası’nın en 
kaotik düzeniyle karşı karşıya 
olduğumuzun; O’nun işleyişini bu 
şuurumuzla çözemez olduğumuzun; ancak 
diğer ara yasalar vasıtasıyla irtibat kurabilir 
olduğumuzun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:279) 

*** 

 Kıyam etmek; yapabileceğimiz en güzel 
şeyin, temiz, sade ve net kalarak akışa izin 
vermek olduğunun; bunun da bize hız 
kazandıracak olduğunun bilincine 
varmaktır… (MYP/C:279) 

*** 

 Kıyam etmek; Gücümüzün, Güven’den 
kaynaklanması gerektiğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:279) 

*** 
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---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (68)--------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Bir insan, ister otomatik realite de olsun, 
ister insan-ı Kamil realitesinde olsun mekanizma 
aynı çalışıyor… 170 kiloluk bir madalya 
deposuyla geldi, geçmiş yaşamlardan kaldıra 
kaldıra geldi, gelişmiş, kâmil olmuş… Üst şuurun 
cehdi ile doğumunu yapmış, burada da ceht 
var… İkinci ceht, fizik âlemden çıkışı olacak… 
Bunun ikisi arasında giderken, beşer yaşayışı 
yaparken, Şimdi’yi yaşadı… Tekrar beşer 
yaşamı ve Şimdi’yi yaşadı, bir tane daha 
Şimdi’yi yaşadı… Hayatını, beşer yaşamından 
insan yaşamına doğru faaliyetlerle bezemiş 
oldu, sanki bir ipe incilerin dizilmesi gibi… Alt 
şuurun cehdi bütün bunlar, idrak, şuur ve 
iradenin devrede olduğu bir an… Bu anları ne 
kadar çok sıklaştırırsak, o kadar randımanlı 
enkarnasyon yaşarız… 

“Hayatınızın amacı nedir?..” sorusuna bu 
bilgiler ışığında cevap verebiliriz… Şimdi’yi 
yaşamak, mümkün olduğu kadar sıklıkla Şimdi’yi 
yaşamak... Tabii ki; Şimdi’yi sürekli yaşamak 
mümkün değildir… Sürekli kendinin farkında 
olma faaliyeti, sürekli farkındalık hali, çok zor bir 
iştir… Çünkü bunu mümkün kılmayacak her türlü 
donanım bize Yaradan tarafından verilmiştir… 

Eğer sürekli Şimdi’yi yaşayacak olsak 
Dünya’dan koparız… Sabitlenme bilgilerinin 
dışına çıkarız… Sabitlenme bilgileri bize, Dünya 
kapalı devresine ezelde girerken verilmiştir… 
Yaratılış bilgilerinde vardır… Âdem’e ben isimler 
verdim, ona neler öğrettiğimi, onların neleri 
bildiğini sen bilmiyorsun der meleğe, mealen 
söylüyorum… İşte orada Âdem’e verilen bu 
bilgiler aslında, Dünya’ya Sabitlenme 
bilgileridir… Dünya’da bulunma bilgileri… 
Sabitlenme bilgileri olmadan, beslenemezsiniz, 
üreyemezsiniz., hiçbir uyum ve elastikiyet 
gösteremezsiniz diyor… 

Şimdi’de bulunma, sabitlenme bilgilerinin 
dışına taşmadır ki, o zaman fizik planda 
bulunamayız… Siz ruh gibi dolaşırsınız hatta 
dolaşamazsınız, yürüyemezsiniz… Bizden 
sürekli Şimdi’de bulunmayı beklemiyor 
Yaradan… Şimdi’de yaşayan bir insan, 
Rabbinden aldığını yani müteal çağrışımını, 
Hak’tan aldığını halka vermek zorundadır… Siz 
Şimdi’de sürekli bulunarak, Hak’tan alabilirsiniz 
fakat halka veremezsiniz… Halka vermenin 
gereği, beşeri yaşama dönebilmektir... Onun için 
mümkün olduğu kadar sıklıkla iyidir, mutlaka 

beşeri yaşam vasfı, iki cehit arası merhale 
şeklinde lazımdır, lüzumludur, her varlığın da 
kapasitesine bağlıdır… Bu bir gelişim, 
elastikiyet, uyum ve güç meselesidir… Ne 
Gücü?.. Geçmiş binlerce enkarnasyondan 
üzerinde biriktirdiği madalyalar manasında… 
Çuvalımla getirdiğim kapasitem meselesi… 

Şimdi’yi sürekli yaşama hevesi, hem 
mümkün değildir, hem bir ütopyadır, bir 
hezeyandır… Bilgisizlikten kaynaklanan bir 
yanılgıdır, kusurlu anlayıştır... Sürekli “Şimdi” 
yaşanmaz… Ama bunu ne kadar 
sıklaştırabilirseniz, işte onuncu adım; ben beşeri 
yaşayacağım… On birinci adımda çekip 
alacağım… Zaten beşeri yaşam sizin çekip 
alacağınıza ihtiyacı olan ve onunla beslenen bir 
unsur olduğu için mutlaka “Beşeri yaşam + 
Şimdi” yani müteal çağrışım… Yaşam, böyle bir 
bütünlük, birliktelik halinde gider… 

Şimdi’de kalma, aslında bizim yanlış 
yorumladığımız zamanı, öyle tanıdığımız zaman 
terazilerine bağlı bir husus değildir… 

Zaman bir enerjidir… Onun ölçümü, saat-
saniye, dakika, ay, yıl, asırdır… O ayrı bir 
mevzuudur… Buradaki zaman, bir ölçü 
birimidir… Biz hakiki zamana döndüğümüzde, 
“zaman bir enerjidir…” Siz, “Şimdi” dediğim 
kavramın sakın bu ölçütün belirli bir durumu 
olarak anlamayın… 

Diyor ki; Şimdi ile günün bağlantısı… Bu 
çok önemli… Şimdi, böylesine bir farkındalık hali 
olup da, bir müteal çağrışımla muhatap olma anı 
ise, siz bunu bir gün içine de yayabilirsiniz… 
Şimdi odur… Siz bunu bir ömre yayabilirsiniz… 
Bu da Şimdi’niz olur… Şimdi eğer, alt şuurun 
cehdi olarak, idrak, şuur ve iradenin devrede 
olduğu bir müteal çağrışıma hamletmek ise ki, 
öyledir, bunu eğer siz, bir ömre yayarsanız 
doğumla ölüm aranız sizin Şimdi’niz olur... 

Şimdi, zaman enerjisinin enerji olarak 
algılandığı müteal bir farkındalık halidir… 
Farkındalık demek, sadece müteale hamletme 
manası taşımaz… Farkındalık demek, 
bulunduğunuz ortamın koşullarıyla, o ortam 
içerisindeki tüm varlık ve olaylar ile birlikte 
müteal çağrışımı bütünleştirme manası taşır… 
Bir zerre kadar zaman diliminde, dünyasal ölçüte 
sığan bir farkındalık da sizi idrake götürür… Ve 
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o idrakler size, yeni idraklerin oluşması için 
zemin hazırlar… 

Kendinin farkındalığını elde etmenin 
teknikleri vardır... Bu teknikler, insanın kendinin 
farkındalığını geliştirerek gerçekten gerçek 
farkındalığa varması için önemli tekniklerdir… 
Bu teknikleri kullanmak lazım... Şimdi’ye 
yoğunlaşmak, Şimdi’de olmak, müteal 
farkındalık içerisine girmek için gayret 
gerekmez... Gayret engelleyicidir de... 

Mesela meditasyon yapacaksınız; büyük 
şeyler yaşayacağım, vizyonlar göreceğim, 
herkes görüyor, ben göremiyorum, her ikisi de 
negatiftir… Onun için farkındalık hali, öyle özel 
gayretlerle değil, teknikler sizi belirli bir 
formasyona doğru götürücüdür… Ne bir 
beklenti, ne bir olumsuzluk, ne de umut 
olmamalı... 

Bir tebliğ de diyor ki; “beklemediğiniz, 
ummadığınız ve neticeye bağlamadığınız 
zamanlar hakikatin gidişini hissedebilirsiniz…” 

Zaten Şimdi demek veya şu bahsettiğiniz 
insan vasfında bir eyleme girmek demek, 
gerçeklik ortamından hakikat âlemine geçiş 
demektir… Subjektif âlemden objektife 
geçmek... Sübjektif âlemde bulunmak, beşeri 
yaşamı ifade ederken, objektif âleme 
hamledişler, insan vasfında olan anlardır… Bizi 
idrake götüren bu anlardır… Beşeri yaşam 
içerisindeki durumumuz, güncel bilgi, yüzeysel 
bilgi ile muhatap kılar… Şimdi’de toparlanıp da, 
şu müteal çağrışımı yapmak bizi ağır bilgiye 
götürür… Bunun adı hakikat bilgidir… Yüzeysel 
bilgi, fizikten geliyor… Eğer bunu yapabilirsek 
müteal çağrışım, bu yüzeysel bilgi ağır bilgi 
oluyor… Ağır bilgiyle hareket ediyorsunuz… 

 (Devam edecek…) 
 

------------------------------------- TEBLİGAT BİLİNCİ (15) ------------------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

“Bilmekle kabullenmek arasında bir mesafe 
vardır… Kabullenmekle hedeflemek arasında 

da bir mesafe vardır… Çekip almak ise, 
bütün bunlara bağlı olarak gelişen bir 

sonuçtur…” 

“Bu süreçler kat edilirken, eğer varlık 
safhaları fark edip rezervindeki enerjiyi 

emebiliyorsa, sürecin yaşanması esnasında 
henüz neticeye ulaşmadan kontrol dışı ufak 

ufak enerji tasarrufları yapabilir…” 

“Fakat esas hissedilen bu süreci kontrollü 
bir şekilde, bilinçli ve süratli olarak varlığın 
yaşaması ve neticeye ulaştığında direkt bir 

şekilde enerji ile tam muhatabiyete 
girmesidir…” 

“Elde edilen enerjinin kalitesi ve sürekliliği, 
varlığın idrak kapasitesi ile ve kendine 

koyduğu hedeflerle yakından alakalı olup 
varlığı ilgilendiren bir husustur…” 

Başka bir tebliğ; 

“Başınızın üzerindeki rahmet sabit ve orada 
duruyor… Siz sallandıkça, o sallanmıyor… 
Zamanı gelip de kendisini gösterene kadar 

orada durmaya devam edecek… Rahman ve 
Rahim olanın gövdesinde olabilmek, o tesiri 
hissedebilmek en büyük isteğiniz olmalı… O 
daima vardır ve var olacak… Sizler de daima 

varsınız ve var olacaksınız o gövdede kalıp o 
tesiri hissettiğiniz sürece…” 

“O yaratıldı ve yarat dendi… Kendisine ait 
bütün mevcudatı ile en ince zerreye kadar 
yayıldı… Her zerre bir mananın ifadesidir… 

Toparlanırken öyle zerreler vardı ki; onlar, ne 
olduklarını biliyorlardı ve açılmak üzere 

hazırlardı…” 

“O tekrar mevcudatın üzerine yayıldığında, 
önceki zerreler yenilerle hemhal oldular ve 

yeni yayılımlar yapıp toparlandıklarında yeni 
zerreler açılıma hazır halde oradaydılar…” 

Onlar biliyorlardı demek, Yaradan’ın 
varlığına dâhil olduklarını ve kendilerine yarat 
denmiş olduklarını bilerek Yaradan’a hizmeten 
biliyorlardı ve açılmak üzere hazırlardı… Bir tür 
müstakil olarak yaratma eylemine katkıda 
bulunmayı kendisine beceri edinmiş olanlar… 

Sonsuz bir hareket… Önemli olan, bir 
odaktan yayılım yapılıyorsa ve o odağın yayılımı 
içerisinde yer aldığını hissediyorsan, kendi 
yayılımını yapma becerisi göstermek… 

“Yaradılış tektir… Teklik kendini çokluğa 
dönüştürdüğü andan itibaren tesir 

alanlarında kendilerini ifade etmeye 
başlamışlardır…” 



 
 

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 

6 

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999
“Alanlar, evsafları genişledikçe, kendi 

içlerinde sonsuzluk âlemleri 
oluşturabilirler… Âlemler, kapılarını 

sonsuzluk boyutlarına açabilen 
mekânlardır… Bu mekânlar, kesiften flua 

kadar uzanan skalalardır…” 

“En detaydan en bütüne uzanabilme ve 
esneyebilme kabiliyetleri vardır… Analiz 
etme kabiliyetleri de vardır… Açılımları 

esnasında şekil verebilirler, verdikleri şekle 
yön verebilirler…” 

“Yaratan âlemler, aynı zamanda yok da 
edebilirler… Yokedişleri ancak üzerlerine 

kapanan daha üstün bir koruyucu tarafından 
gerçekleştirilebilinir…” 

“Bütün bu anlatılanları anlayabilmeniz için, 
griftlik kavramını iyice anlamaya çalışmanız 

icap etmektedir...” 

“Âlemler âlemler üzerine doğarken, sizler de 
birbirinizi doğurmaktasınız…” 

“Hiçbiri birbirinden ayrılık göstermeyen bu 
durum, sadece gidişin belli bir sakalasından 

itibaren kendini bu şekilde belirler…” 

“Bünyesinde gelişimi, deşiğimi, ilerlemeyi 
barındırır… Doğum, kendisini doğumla 

belirtir…” 

Yaradan’ı anlatan bir tebliğ; 

“Tek bir gövdenin organları olan sizler, baş 
ile temas ettiğinizde ancak bir vücut 
olduğunuzu anlayabileceksiniz…” 

“Unutmayınız ki; hizmetiniz, sadece gövdeye 
değil, bütün vücudadır… Henüz vücut 

hakkında bilginiz yok, gövdeyi dahi 
tanımıyorsunuz… Ancak temsil ettiğiniz 

organı anlamaya çalışıyorsunuz… Bu da 
sizlerin sonsuzluk mertebenizdir…” 

“Organ, diğer organlarla ahenk içerisindedir 
ve beden hakkında bilgiye sahiptir… O bilinç 

açısından bakıldığında, bütün bu 
organizasyon ve koordinasyon mevcuttur ve 

devam etmektedir… Fakat şu an sizlerin 
bilinci seviyesinde yoktur ve henüz 

oluşmaya başlamaktadır…” 

“Yaradılış nedir bilir misiniz?.. Yaradılış, var 
olanın halli hamur şeklidir… Düşünce, 

kıvamdır… Düşünceye gelene kadar zaten 
her şey tamamdır… Bir eksik kıvamdır, o da 

düşünce ile tamamdır…” 

“Düşüncenin hemen öncesinde mevcut 
alanlar vardır… Bu mevcudiyet, varlıklar 

tarafından hazırlanır…” 

“Varlık, yaratılışla olan bağını, düşünce 
köprüsü kullanarak oluşturmaya çalışır…” 

Düşünce ne kadar müteal olursa olsun, 
hiçlikten uzaklaştırıcı, yoksun bırakıcıdır… 

“Bunu aştığında, kendisi için hiç olanla 
karşılaşır… Oysaki o anda hiç yoluyla 

algıladığı ve o ana kadar hiç karşılaşmadığı 
için onun için hiçlik vasfı taşımaktadır…“ 

“Karşılaştığı yeni bir süreçtir… Tamamen 
alanlardan mütevellittir, kendisine ait şuur 

kapasiteleri vardır ve alanlar birbirine 
bağlıdırlar…” 

“Işığın içinden geçenler; ışığın, kendi 
kendinden geçişine şahit olduklarında, 

benim bir ayağım burada, bir ayağım orada 
dediler…” 

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

 

“ŞEFKAT, SEVGİ’NİN IŞIĞIDIR...” 

 

YAŞAM BAHÇESİ / I 
“Yaşamının mimarı mısın..?” 

“Yaşamının mimarı olabilmen için, yaratıcı 
olman lazım...” 

“Ve bunun, her anına yayılması lazım...” 
 

Bir bahçe hayal edin... 
Bakımı ve tasarımı tamamen sizin 
sorumluluğunuzda olan bir bahçe... 
Her günün, böyle bir bahçe olduğunu hayal 
edin… 
Yaşam, bir bahçe... 
Ve varoluşunuz hatta varoluş bir bahçe... 
 

“İnsan, yaşamı tarafından 
görevlendirilmiştir...” 

“Bu görevin esası, bir eser yaratmaktır...” 
diyor Sevgili Quan-Yin... 

QY 357 

Bir eser yaratmak... 
Bir bahçıvan gibi... 
Sevgili Quan-Yin; herkesin bir yaşam bahçesi 
olduğunu söylüyor… 
 

“Sizler, her gün gözlerinizi yeni zamana 
açtığınızda, elde ettiğiniz bir hediyeyle 

karşılaşırsınız…” 
“O gün, sizin için kazanılmış bir gündür…” 
“Ve o gün, büyük bahçenin içinde çevrilmiş 

bir bahçedir…” 
“Doğarsınız; doğduğunuz anda, 

yeryüzündeki çevrili bahçeniz sizin 

hizmetinize girer…” 
“Ve uyandığınız her gün, yeni bir bahçe 

çevrelersiniz…” 
“İç içe geçen bu bahçeler, böylece devam 

eder dururlar...” 
QY 256 

 
Her gün bir bahçe çevreliyoruz; iç içe 
geçiyorlar… Ve tüm yaşamımız, yarattığımız bir 
bahçe olarak hayat buluyor... 
Her gün yeni tohumlar ekiyoruz bahçemize...  
Sevgi, huzur, barış tohumları oluyorlar bazen... 
Bazen de, arzuların, öfkelerin, korkuların 
tohumları... 
Toprak, tohumları hiç ayırmadan, hepsini 
büyütüyor koynunda... 
Ne ekersek; onun çiçekleri, onun ürünleri ile 
karşılaşıyoruz yaşamlarımızda... 
 

“Toprak hep büyütür, hep besler... 
Hangi ambardan geldiği tohumların, çiçeğin 

cinsini belirler... 
Bilin bakalım; 

Bu toprağı kim sürer, bu toprağı kim sular, 
kim eker, kim biçer..?” 

“Bahçenin size ihtiyacı vardır...” diyor Sevgili 
Quan Yin... 

QY 334 

 
Güzel bir bahçe; bizden emek ister, sabır ister, 
özen ister, ilgi ister... 
 

“Göletin suyunu ihmal ederseniz, bahçe 
tümüyle güzelliğini kaybeder...” 

“Çiçeklerin bakımını ihmal ederseniz, aynı 
şekilde, bahçe tümüyle güzelliğinden 

uzaklaşır...” diyor... 
QY 334 

 
Ve sadece bakımın da tek başına yeterli 
olamayacağını işaret ediyor bizlere... 
Güzel bir bahçenin, her şeyden önce, içindeki 
tüm çeşitliliğiyle, doğasının anlaşılmasına ihtiyaç 
duyduğunu belirtiyor... 
 

“Bahçenin ihtiyacı, doğasının en geniş 
şekliyle anlaşılması ve o doğrultuda 

kendisine hizmet edilmesidir...” diyor... 
“Onun derin doğasına müdahale ettiğiniz 

takdirde, yaptığınız bütün süslemeler 
nafiledir...” diyor... 

QY 334 
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Bahçe bir bütündür...  
Tohumla, toprakla, suyla, güneşle, havayla... 
İçinde bulunduğu iklimle, coğrafyayla, sahip 
olduğu bitki örtüsüyle, hayvanlarıyla... 
Hepsinin bütünlüğü ve ahengi ve buna uygun 
şekilde onunla ilgilenilmesidir, bahçenin 
güzelliğini ve bereketini ortaya çıkartacak olan... 
Her ürün, kendisi için doğru toprakta ve doğru 
mevsimde alınabilir ancak; diğer bir deyişle 
doğru yerde ve doğru zamanda... 
 
Bahçe canlıdır; bazı çiçekler açmaya başlarken, 
diğerleri solar... 
Bir meyve tükenirken; diğeri ürün vermeye 
başlar... 
Bir saat geldiğinde, çiçekler kokularını salar; 
başka bir saatte bütün kuşlar ötmeye başlar... 
Bazı canlıların varlığı, diğerlerinin çoğalıp zarar 
vermesine engel olur... 
 
Bir bahçıvan, tüm bunları tanımalı, döngüleri 
bilmeli ve sabırla, özenle bahçeyi beslemeye 
devam etmelidir... 
Bahçenin güzelliği için; doğasına en uygun 
dengenin gözetilmesi gerekir... 
Bahçenin potansiyelini fark etmek ve orada 
yeşerebilecek en değerli tohumlara, meyvelere 
hayat vermek olmalıdır amacımız... 
Sevgili Quan Yin bize bahçelerimizle ilgili olarak 
şunu söylüyor; 
 

“Zaten var olanın açığa çıkabilmesi için, 
yapıp var etmek için değil, varı yok etmek 

için değil, olanı görebilmek için dua edin…” 
QY 256 

 
Var olanı görebilmek...  

Ve en güzel şekilde açığa çıkışına hizmet 
etmek... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Bahçelerinizdeki tohumları görüp, teker 
teker onları yeşertip, büyütüp, çiçekleriyle, 

meyveleriyle karşılaşıp, onlardan 
beslenebilmek için…” 

“Dua edin...”  
diyor Sevgili Quan Yin... 

QY 256 

 
“O tohumlar sizindir...”  

“Cesurca elinizi daldırın ve bahçenize 
serpin...” 

“Bakın, bahçenizde açan çiçekleri görün...” 
“Yayılan kokuyu hissedin...” 

“Çiçeklerinizin arasında dans edebilirsiniz…” 
diyor... QY 228 

 
“Kuşları besleyin, besleyin ki; onların 

şarkılarını dinleyebilesiniz…” 
“Toprağı sürün, sürün ki; ürünlerden 

faydalanabilesiniz…” 
“Billur çeşmenin akıp gitmekte olan suyunu 

görün, görün ki; elinizi, yüzünüzü 
yıkamaktan öte, içebilin…” QY 131 

 
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, 

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... 

 

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… 

 

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 VADİSİ 

GRUP ÇALIŞMALARI 21 GÜNLÜK REİKİ MEDİTASYONU 

Vadimizde “KENDİNİ BULMA” yolculuğumuz, 
grup çalışmalarıyla yoğun bir şekilde devam 
ediyor... 

2 – 23 Temmuz 2015 

On bir yıldır bu tarihlerde, 21 gün boyunca hiç ara 
vermeden sürdürdüğümüz Reiki Meditasyonu’nu, 
2 Temmuz 2015 sabahı 19 kişi ile başlattık... 5.- 1.- 4. ve 2. Grupların çalışmaları Mayıs ve 

Haziran aylarında gerçekleşti... Bütün Reiki Âşıklarına Selam ve Sevgilerimizle; 

Dünya’nın hiçbir yerinde görülmemiş olan bir 
meditasyonu, bu muhteşem topraklarda tam on 
bir yıldır yapmak bizlere nasip oluyor… 

 

Yirmi bir gün boyunca hiç durmadan yaptığımız 
bu meditasyon, bizler merkez olmak üzere bütün 
Dünya’ya ve insanlığa yayılıyor… 

02 Temmuz 2015 – 23 Temmuz 2015 tarihleri 
arasında yolu bu dağlara düşen, daha doğrusu 
yolunu bu dağlara düşüren herkesi aramızda 
görmekten çok mutlu olacağız… 

22 Temmuz gecesi, toplu olarak, Reiki Huzur 
Vadisinde olan herkes ile saat 00.00’da başlamak 
üzere, sabahın ilk saatlerine kadar sürecek olan 
kapanış meditasyonumuzda bütün kalpler, Sevgi, 
Şefkat, Merhamet, Şifa, Bolluk-Bereket ile 
atacak… 

 

Traditional Reiki Grand Master Sn. Sevgi 
Ersoy’un sabah açılışta yaptığı duasına bütün 
kalbimizle katılıyoruz… 

“Reiki meditasyonumuz, bizlere, ailelerimize, 
bütün insanlığa ve Sevgili, Dünya’mıza, 
doğamıza, hayvanımıza, bitkimize, insanımıza 
hayırlar getirsin ve yirmi bir gün boyunca ve 
sonsuza kadar yeryüzünden Sevgi hiç eksik 
olmasın…” 

 

“Ülkemiz huzura kavuşsun… Dünya’mızdaki 
bütün savaşlar, artık yerlerini, sükûnete, huzura 
bıraksınlar… Açlık, yoksulluk, yeryüzünden 
tamamen yok olsun… Kuraklık ve Dünya’mızdaki 
bozuk iklim koşulları bir an önce, Dünya’mıza 
inen her mantrayla dengeye gelsin… Toprak, su, 
hava, ateş, Reiki enerjisinin bu dört mantrasıyla 
yirmi bir gün boyunca titreştikçe, yeryüzünde en 
yüksek arınma zuhur etsin…” 

 

“Hepimize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar…” 
Sevgi Ersoy 

 

Reiki Huzur Vadisi ve burada yaptığımız 
çalışmalar hakkında bilgi için: 

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