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

 ÖNCE KENDİNİ BİLMEK GEREK… 

Ben kimim?.. Niçin bu Dünya’dayım?.. Asıl 
yapım nedir?.. Maddi yapımız, özümüz nedir?.. 
Ben bu muyum?.. Vazifem neyedir?.. 

Bu soruları samimi ve derin bir şekilde 
sorduğumuzda, meseleye dair ciddi cevaplar 
bulabiliriz… 

 

 İNSAN; ÖZLEMLER / ARZULAR / 
TUTKULAR YUMAĞIDIR… 

Ezoterik, metafizik bilgiler bu sorulara doğru 
cevaplar vermektedir… Bu cevaplar, insanlığa 
dinler aracılığı ile zaten verilmeye çalışılmıştır… 
Her an verilmeye devam edilmektedir… İnsanın 
irşadı sadece dinlerle sınırlı bırakılmamıştır… 
“Gören gözler için etrafınız ayetlerle doludur…” 
denmiştir… Yani yaşamımızın her anı, zaten 
bizlere bu cevapları vermek üzere sürekli 
düzenekler hazırlamaktadır… Dikkatimiz, o 
düzeneklerin sunduğu ilahi rahmetlerin yerine 
Dünya’nın cazibelerine, özlem, arzu, tutku ve 
hırsla kapılanmış olduğundan cevapları 
almaktan yoksun kalmaktayız… 

İnsan, istekler, özlemler, arzular, tutkular 
yumağıdır… İnsan, ruhun, (bu sonsuz ve daim 
bir enerjidir) istekler yığını halindeki 
tezahürüdür… Asıl olarak yaratılışın öz esası, 
İhtiyaç ve İstek’tir… “Yaradan, istedi de yarattı… 
İsteyin vereyim…” der… 

Tabii ki; bu istek, bizim fizik planda istek 
zannettiğimiz arzulardan farklıdır… Yaradan’ın 
bir yasası olarak ele alındığında, İhtiyaç ve İstek 
ikili yasası olarak karşımıza çıkar… 

“Yaşamımız, İhtiyaçların tespiti ve tespit 
olunanların yürürlüğe konulmasından başka 

bir şey değildir…” 

Bu ifadeler; varoluşun, İstekle ve İhtiyaçla ne 
kadar bağlantılı olduğunu göstermektedir… 

Nefs ile Ego ile donanmış olan insan ise, bu 
isteklilik vasfının kontrolünü elinden kaçırmış ve 
kendini, arzular, tutkular, hırslar varlığı haline 
getirmiştir… 

İhtiyaç ve İstek Mekanizması, varlığımızın 
temel niteliğidir… İstek olmadan biz parmağımızı 
bile kıpırdatamayız… Özümüzün temel yapısı 
istek üzerine kurulmuştur… 

İhtiyaç duyduğumuz her hareketimizi 
yapmamızda bizi tetikleyen, ihtiyacımızı 
karşılamak üzere harekete sevk eden 
isteklerimizdir… 

Dünya yaşamımız, bilinçli veya bilinçsiz 
olarak, isteklerimizin tatmini peşinde koşmaktan 
başka nedir ki… 

Diyebiliriz ki, bizlerin, tatmin olmayı, 
doyurulmayı bekleyen makul bir isteğimiz ya da 
arzumuz olduğu sürece bedenimiz sağlıklı bir 
şekilde ayakta durabilir… Tatmin etmesi 
gereken bir ihtiyaca dair isteği kalmayan bir 
insanın yaşamını canlı ve sağlıklı bir şekilde 
devam ettirmesi mümkün değildir… 

İnsanın en önemli ihtiyacı, öz varlığının 
gelişimidir… Bunu fark eden bir insanın bu 
yöndeki her talebi, İhtiyaç ve İstek yasasına tabi 
olarak mutlaka karşılanır… Çünkü öz varlığının 
gelişimine ve bütünün gelişimine dair bir istekte 
bulunmuştur… İsteyin vereyim ifadesine bağlı 
olarak bu istek mutlaka karşılanır… 

İnsanın bunun dışındaki ihtiyaçları ise, Tali 
İhtiyaçlarıdır… Bedenine ve fizik yaşamına ait 
olan bu tali ihtiyaçları, varlığının uyanışına ve 
gelişimine destek olma oranına göre, özlem, 
arzu, tutku ve hırs kapsamında ele alınır… Ve 
ya kısmi olarak karşılanır ya da hiç karşılık 
bulmaz… 
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Çünkü hakiki manadaki İhtiyaç ve İstek 

Mekanizması, ilahi bir yasanın ruha ait 
mekanizmadır… Bu ruhsal mekanizma, fizik 
âlemdeki bedende, özlem, arzu, tutku ve hırs ve 
özdeşleşme olarak tezahür eder… 

Bizlerin istek zannettiğimiz hallerimiz, 
tamamen beynimizin salgıladığı hormonlar ve 
enzimlerle oluşan duygulanımlardır… 

Beşeri bilinç, gelişimine bağlı olarak, tali 
ihtiyaçlarının peşinde, kanına pompalanan 
hormon ve enzimler vasıtasıyla koşar… Vahim 
olan ise; bu hormonların ve enzimlerin güçlü 
etkisi, tali olan ihtiyaçları, asıl ihtiyaç gibi 
algılatmasıdır… Bu beynin salgıladığı hormon ve 
enzimlerin motivasyonu ile yönelime, Arzu 
denir… Fizik planda deneyimler yapmakta olan 
beşeriyet, aslında Özlemler, Arzular boyutunu 
yaşamaktadır… 

Beşeriyet, şiddetli özlemler ve arzular sahibi 
olduğu sürece, onlara teslim olmamaya çalışsa 
da, bu arzu ve özlemlerin etkileri altında, ruhsal 
eğitim ve ruhsal gelişim yönünde mükemmel 
neticeler alamamaktadır… Dolayısıyla ruhsal 
gelişimi adına belli bir düzeyin ötesine 
geçememektedir… 

Sahip olduğumuz bu özlem, arzu, tutku ve 
hırslarımıza rağmen kendimize ısrarla kabul 
ettirmek zorunda olduğumuz erdemlerimiz, 
tamamen değersizdir… 

Şiddetli özlemler ve arzular hele tutku ve 
hırsa dönüşmüşse; isteklerimizin, bedenimizden 
mi yani kanımıza salgılanan enzimlerden mi, 
yoksa ruhumuzdan yani şuurumuzdan mı 
olduğunu fark etmemize imkân vermezler…” 

Bu fark, bedende duyulan bir huzur veya 
huzursuzlukla kendini ifade eder… 

Bir arzumuzun neden olduğu huzursuzluk, 
bedenimizin hala o konuya karşı şiddetle özlem 
duyduğunu gösterir… Bu durumda, arınma ve 
ruhsal gelişim beklentisi boşunadır… 

Verdiği memnuniyeti göz ardı ederek, belli 
bir özlem, arzu tutku ve hırs oluşturan 
uyarandan kaçıyorsak ve söz konusu süreçte 
beden bir huzursuzluk duymuyorsa, bu kaçınma, 
arınma ve ruhsal gelişime yardımcı olacaktır… 

Bu durumda, özlemlerimiz, arzularımız, 
tutkularımız ve hırslarımız konusunda 
farkındalığımızı geliştirip onların, bedenimiz 

üzerindeki etkisini yok etmenin yolunu 
bulmalıyız… Bu yol, onlara karşı algımızı 
değiştirmek ve yeniden düzenleme şeklinde bir 
yoldur... 

Bu algıda değişim; önceki algı koşulları 
altında asla elde edilemeyecek bir arınma ve 
ruhsal gelişim için devamlı olarak boşa 
çabalamaktan çok daha büyük başarıdır… Ve 
bu başarı, özlemlerimize, arzularımıza ısrarla 
baskı uygulayarak onlara karşı durma 
hareketinden çok daha fazla ilerletir… 

Sonuç olarak da, daha yüksek frekanslara 
hamletme imkânını yakalayan varlığımız, hız 
kazanabilir… 

İçsel çatışmalarımız sonlanır… Huzur, 
sükunet ve sürdürülebilir mutluluk varlığımıza 
hakim olur… İşte kendini bilen, Rabbini bilen, 
Erdemli İnsan… 

Arzular boyutunu deneyimleyenler olarak, 
özlem, arzu, tutku ve hırslarımızın bedenimiz 
üzerindeki hormonlara ve enzimlere dayalı 
hükmüne son vermedikçe, ruhun şuura dayalı 
İhtiyaç ve İstek mekanizmasıyla tanışamayız, 
dolayısıyla arınma ve ruhsal gelişimden söz 
etmek beyhude olur… 

Necip Fazıl’ın deyişi gibi; 

“Yusuf, baştan aşağı İffet olduktan sonra, 
Züleyha, baştan aşağı Afet olsa ne yazar…” 

 

 İSTEKLERİMİZİN ÇEŞİTLİLİĞİ… 

Dünya yaşamı içerisindeki her insanın, 
isteklerinin, özlemlerinin, arzularının ve 
tutkularının farklılığı, çeşitli kimliklerin 
oluşumunu sağlar… Yaşamı, hiçbiri diğerine 
benzemeyen çeşitli kimliklerdeki insanlarla bir 
arada yaşarız… Bu çeşitli kimlikleri, karakterleri 
belirleyen faktör, o insanın isteklerinin, 
özlemlerinin, arzularının, tutkularının ve 
hırslarının niteliğidir… 

Sadece cinsel tatminler peşinde 
koşanlardan, maddenin peşinde koşanlara; 
zenginlik ve servet doyumu peşinde 
koşanlardan, dini arayış içerisinde olanlara; 
yalnızlığın peşinde olanlardan, seyahat ve 
macera peşinde koşanlara; akademik kariyer 
peşinde koşanlardan, aydınlanma arayışında 
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olanlara kadar insanların, istek, özlem, arzu ve 
tutkuları sonsuz çeşitlilik gösterir… 

İnsanın bu istek, özlem, arzu ve tutkuları üç 
ana kategoride incelenebilir… 

 

1. Birinci kategori insan tipi: 

İstekleri, özlem, arzu, tutku ve hırsa 
dönüşmüş olup ilkel hayvan güdüsü şeklinde 
doyum arayışındadırlar… Bunlarda, yemek 
yeme arzu ve tutkusu, uyku uyuma arzu ve 
tutkusu, cinsel ilişki arzu ve tutkusu çok 
baskındır… Bu insan tipinin ihtiyaçları, özlemleri, 
arzuları, tutkuları ve de öğrendiği davranış 
modelleri, sadece bu ilkel dürtüleri karşılamak 
içindir… Bu tip insanlar, diğer tip insanlar gibi 
akıllı, mantıklı ve entelektüel düşünceye sahip 
olsalar da, bunlar, onların sadece ilkel, hayvani 
dürtülerinin peşinde koşmalarına hizmet eder… 

 

2. İkinci kategori insan tipi: 

Bu insan tipinin istek, özlem, arzu ve 
tutkuları, somuttan ziyade, soyut kavramlar 
üzerinde yoğunlaşmıştır… Daima kontrolü elde 
tutma veya başkaları üzerinde baskı kurma, kale 
alınma, itibar, iktidar, bireysellik, onur, ünvan, 
titr, gurur, kibir vs. duyguları doyurma 
amacındadır… Bu ihtiyaçlarını tatmin edebilmesi 
için tüm düşünce, duygu ve hareketlerini 
seferber ederler… 

 

3. Üçüncü kategori insan tipi: 

Bu insan tipinin istekleri, şiddetli özlem, arzu, 
tutku veya hırs gibi kontrolden çıkmış değildir… 
Aklı, mantığı, zekâsı, bilgi, bilgelik, arınma ve 
ruhi gelişim peşinde koşmaya yönlenmiştir… 
Zihni, sürekli sorgulayan ve ürettiği sorulara 
cevap arayan tarzda faaliyettedir… 
Konsantrasyonu, Dünyasal isteklerinde değil, 
varlığının içsel gelişimini yönündedir… 

Bu üç insan ana tipi, Dünya insanlık 
toplumunun içerisine farklı oranlarda 
dağılmıştır… Bir insanı diğerinden farklı kılan 
veya realiteler arası farkları oluşturan bu 
özelliklerdir… 

Dünya yaşamımızdaki her faaliyetimiz, 
doyurmaya çalıştığımız irili ufaklı bir içsel özlem, 

arzu, tutku üzerine kuruludur… Bu durumda 
özgür irademizden söz etmek zor gibidir… 

Yaşamı, hem bedenimize, hem de ruhumuza 
ait istek, özlem, arzu veya tutkularımızın 
doyurulması ihtiyacıyla yönetilen bir programla 
yaşarız… 

İSTEK / ÖZLEM / ARZU VE 
TUTKULARIMIZIN AMACI… 

İnsan asıl olarak neyi ister, özler, arzular..? 

İnsan, herhangi bir isteğini, özlemini ya da 
arzusunu tatmin ettiğinde, Mutluluk diye 
ifadelendirdiği bir hormonsal duyguyu yaşar… 
Farklı istek, arzu ya da tutkulara sahip olan 
insanların mutluluk kavramı da farklı farklı 
anlamlar taşır… Ortak olan bir şey varsa, o da, 
tüm insanların amacının, sürdürülebilir bir 
mutluluğu yaşamak istemeleridir… Bu hususta 
insanları ikna etmek zorunluluğu yoktur… Bilinçli 
ya da bilinçsiz, sonsuz sürdürülebilir mutluluk 
özlemi, isteği, arzusu, tutkusu insanlığın ortak 
özüdür… (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; yeryüzünde uygun bir enerji 

temerküz ettiğinde, bunu bekleyen ruhların 
oraya akmaya hazırlandıklarının; ortamı 
hazırlayanların ise, genellikle akrabalar 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:282) 

*** 

 Kıyam etmek; bazı özel hallerde bu 
hazırlıkların, onlarca, yüzlerce 
enkarnasyonu kapsayabildiğinin; hatta 
varlığın defalarca doğarak, yıllar sonraki 
enkarnasyonunu hazırlayabildiğinin; 
önemli vazifedarların hayatlarının ise, bu 
şekilde tanzim görmekte olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:282) 

*** 

 Kıyam etmek; böyle varlıkların, geçmiş 
genlerini ve bazı kodlarını kendilerine 
taşıyabilmeleri için, belirgin bazı akraba 
enkarnasyonlarına ihtiyaçları olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:282) 

*** 

 Kıyam etmek; sıkıntılı enkarnasyonların, 
bu sıkıntıyı hatta önemli hastalıkları, 
gelecek olanın yolunu açmak için 
yaşadıklarının bilincine varmaktır… 
(MYP/C:282) 

*** 

 Kıyam etmek; rayda kalanların, yolu 
şaşırmayanların, köklerindekilerin 
yaşamlarını tekrarlamadıkları gibi, o 
yaşanmışları basamak yaparak yukarıya 
hızla çıktıklarının bilincine varmaktır… 
(MYP/C:282) 

*** 

 Kıyam etmek; enkarnasyon görevimizi, 
vazife haritamızı, akrabalarımızı tararsak 
görürsünüz; onlar, yetenekleriyle, 
hisleriyle, hal ve tavırlarıyla bizim için 
çalıştıklarını ve çalışmaya devam ediyor 
olduklarının bilincine varmaktır… 
(MYP/C:282) 

*** 

 Kıyam etmek; öncekilerin 
hazırladıklarının; şu an bizimle birlikte 
olanların, kollar halinde bize hizmet ediyor 
olduklarının bilincine varmaktır… 
(MYP/C:282) 

*** 

 Kıyam etmek; bizden sonra kalacak olan 
ve gelecek olanlarınsa, bizi devam 
ettirecek olduklarının; sonraki 
devamımızın, şimdide saklı olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:282) 

*** 

 Kıyam etmek; ağlarımızı atmamız 
gerektiğinin; enkarnasyon alanımızın, 
yaşadığımız Dünya’nın tümü olduğunun; 
tahayyüllerimizi buna göre yapmamız 
gerektiğinin bilincine varmaktır… 
(MYP/C:282) 

*** 

 

 

 

 

 

 

 
---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (69)--------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

“Beşer hayatı, iki cehit arası 
merhaledir…” bilgisi çok önemlidir... Yine bunu 
koyacağız kâinat sofrasına... Çünkü bunun 
üzerinde hep dolaşacağız… 

“Otomatik olanın fark edilmesi, varlık 
tarafından idrake sunulması ve tekrar varlık 

bünyesinde otomatik hale gelmesi, bir 
mekanizmayı ifade eder…” 

Bu cümle, bizlerin yani insan olma adayı 
olan beşeriyetin gidişatının çok önemli 
mekanizmasını tanımlıyor... Aynı zamanda 
beşeri yaşamın önemli gidişat yönlerindendir… 
Demek ki; bizim, yaşam içerisinde daima 
otomatik hallerimizi, otomatik faaliyetlerimizi 
yakalamamız lazım… Bunları fark etmemiz 
lazım… Derhal idrake sunmamız lazım… Ve 
tekrar otomatik hale getirmemiz lazım… 
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İşte çizmiş olduğum bu şekildeki idrak 

mekanizmasına sunuyoruz… Bu mekanizma, 
beşeri hayatın önemli gidiş yönlerindendir… Bu 
konuda geçen haftadan bu yana veya daha 
önceki haftalardan bu yana, hiç hayat içerisinde 
deneyim, küçük de olsa bir deneyim yaşamış 
olan veya deneyim yapmaya gayret etmiş olan 
var mı..? 

Ben şöyle bir olayla karşılaştım, burada 
geldiğim o olaya karşı verdiğim cevabın otomatik 
olduğunu anladım… Ve derhal onu yakaladığım 
anda sorguladım… Neden bunu yapıyorum?.. 
Bu etkiye tepkiyi neden veriyorum sorgulamasını 
yaptığım anda, yukarıdan bir cevap aldım ve o 
gelen cevapla bu sefer farklı bir tepki, o otomatik 
halden daha başka bir lezzette, çeşitte bir tepki 
verdim ve farklı bir halet yaşadım diyen var mı?.. 

Mesela bir telefon gelebilir size… Bu 
telefon işinizle ilgili olabilir… Bu telefon sosyal 
ilişkinizle ilgili olabilir… Herhangi bir ilişki ile ilgili 
olabilir… Bu ilişki esnasında otomatik olarak ben 
her zaman bir savunma, bir önce ben tutumu ile 
cevap verirdim… Bunu yakaladım… Bunu 
otomatik olarak yaptığımı hissettim… Ve 
anladım ki; bu yüzden, sürekli talepkâr olma 
otomatikliğinden dolayı doğru ilişkiyi 
kuramıyorum… Çünkü niye..? 

Otomatik olarak talepkâr olan bir insan, 
karşı tarafın da aynı, önce ben tutumu ile 
talepkâr tavrı karşısında çatışmanın oluşacağını 
bilmez… Onun için doğru ilişkiyi bir türlü 
kuramayız biz… Çünkü niye?.. Kontrolü ele 
geçirme ve dolayısıyla kontrol bende olursa 
talebim karşılanır, önce ben fikrim realize olur 
anlayışıyla yaklaştığımda çatışma başlar… Bunu 
yakaladım ve o otomatikliğe fren vurdum, fren 
koydum, o an sustum, yutkundum, kendimi 
sıktım, ondan sonra yukarıdan, çaresizlik 
haletinin getirdiği imkânla bir fikir geldi… Feda 
et… Bu ilişkide karşı tarafın talebi gerçekleşsin, 
senin kontrolünü o ele alsın, sen ona sevginle 
yaklaş dedim… Ve o anda mucizevi bir halet, 
mucizevi bir ilişki ortamı doğdu, karşı taraf bu 
tavizkar davranışıma karşı eridi gitti, diyen var 
mı..? 

Bir cehdin, bir hedefin böylesine belirli bir 
zaman dilimine yayılması için, en küçük zaman 
diliminde başarılı olmak lazım… Yani sizin an 
dediğiniz, bildiğiniz zaman ölçüsü olarak an’da 
bunu becerebilirseniz, bunu dakikaya, dakikayı 
saate, saati de güne çevirebilirsiniz… Ama daha 
henüz anda bunun yeteri kadar ustalığını, 

becerisini kazanmadan, ille güne yayacağım 
derseniz, bunu becerme ihtimalleriniz çok zayıf 
olur… Çünkü güne yaymanın getirdiği endişe, 
güne yaymanın getirdiği neticeye bağlama ve 
beklenti, sizin anda bulunmanıza yani hakikatin 
akışına engel olacaktır… Varlık, epröv, epröv, 
yani bu epröv, deneyim demek, bunun özdeşi, 
tesir, bir tesir eprövdür… Herhangi bir tesir… 
Epröv, cehit ve idrak üçlüsü ile bu 
mekanizmanın içerisinde yer alır… Bu çok 
önemlidir… Epröv, hemen varlığa idraki 
sunmaz… Eğer varlık şu cehit faktörünü devreye 
sokmazsa, efendim ben eprövlerle 
karşılaşıyorum, İdrak herhalde ediniyorum 
veyahut da idrak edinmek durumundayım gibi 
fikirler yanlıştır… Bizatihi varlığın ceht 
koymasıyla, farkındalıkla meydana gelen bir 
olgudur… Dolayısıyla bizlerin bu tür halleri 
yaşamamız için mutlaka cehit koymalıyız… 

Şimdi bir tesir geldiğinde, yani epröv 
geldiğinde, varlık bu epröve karşı otomatik 
olarak cevap veriyor… Otomatik… Bu otomatik 
cevap, düşük bir realitenin ifadesi değildir… 
Otomatik olmak, kişinin sadece çok çok geri bir 
realitenin mensubu olduğunu göstermez... Çok 
yüksek realitenin, hatta geçen sefer de 
söyledim, insan-ı kâmil vasfının dahi otomatikliği 
vardır… Bu mekanizmanın muhatabıdır… Bu 
mekanizma, onları da kapsayan bir ifadedir… 

Ruhsal tebligat dediğimiz ve bu 
vakfımızın, Merkez Bilgi Alanı Vakfı’mızın 
muhatap olduğu, Merkez Yüce Plan adlı bir 
yüksek ruhsal mertebenin bizlere sunduğu 
bilgilerde öyle bir özellik vardır ki; o bilgiler, belirli 
realitelere, belirli topluluklara, belirli anlayışlara, 
belirli dinlerin mensuplarına özel gelmez… 
Hepsini kapsayan, hepsini külliyen kapsamına 
alan bilgi şeklidir bu… Yüksek bir mertebenin 
bilgisidir... Ve dolayısıyla da, herhangi bir realite, 
bu bilginin kapsamı dışındadır denemez… Ve 
otomatik kavramı burada, bütün realitelerin 
otomatik olan tarzını ifade eder… Yani varlık 
gelmiş, çok yüksek seviyeli bir realite mensubu 
ve hayat içerisinde belirli bir tesire verdiği cevap 
da çok yüksek bir cevap… Diğer realiteler onun 
verdiği cevabı veremiyor… Çok erdemli bir 
cevap veriyor ama otomatik… Bunu çok iyi 
anladığımızda meselenin içerisinden aydınlık bir 
şekilde çıkabiliriz… Otomatik… Ama o otomatik 
cevap, çok erdemli bir cevap… 

Yani bir beşerin zihninin, beşer 
duygusunun, beşer alışkanlıklarının yani bedene 
ait olan, beşeri yapıya ait olan alışkanlıkları 
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kolay kolay alt edip de o cevabı veremeyeceği 
bir cevap… Beşeri vasıflarla verilmeyecek 
cevap… Adam veriyor ama otomatik veriyor… 
Hiç önemi yok… Otomatik olanın mutlaka fark 
edilmesi gerekir... Ve bu fark edilmesi demek, 
burada mutlaka cehit girer… 

Cehit demek, maksatlı, manalı, iradi 
gayret demektir… Maksatlı, manalı, iradi, 
farkındalıklı gayret… Şuurlu gayrettir… Fark 
edilmesi ve dönüyor, tekrar otomatik hale 
getiriliyor… Otomatik hale geldi… İşte bu 
mekanizma, beşeriyetin çok önemli gidişat 
yollarından biridir… Bunsuz beşeriyet, 
idraklenemez, ilerleyemez… Bu mekanizmayı 
fark edip, bu mekanizmayı anlayıp, bu 
mekanizmayla yol almaya başlanıldığında, 
tekamül dediğimiz, gelişim dediğimiz ve bütün 

dinlerin, bütün dinlerin kabuğunda değil de 
içinde saklı olan, saklı olan Rabbe yolculuk, 
’dönüşünüz banadır’ ifadesiyle Rabbe yöneliş 
yani orijinalitemize doğru hamlediş 
gerçekleşebilir... Sonsuzdaki geldiğimiz orijinal 
noktaya, sonsuzda varacağımız o noktaya 
yöneliş hali bu mekanizmayla mümkün oluyor… 
Yani böylesine devasa bir mekanizmadan söz 
ediyoruz… 

Bütün detaylardan arınmış, sade ve 
kuvvetli bir bilgi size, bakın sade, kuvvetli… İşte 
gelişmiş, yüksek realite varlıkları zayıf bilgiden 
ve nasıl bilgiden, zayıf ve karmaşık… Karmaşık 
ve zayıf bilgiden sıyrılıp, sade ve kuvvetli bilgiye 
doğru hamlettiğinde, bu mekanizma bilgileriyle 
karşılaşır… 

(Devam edecek…) 
 

------------------------------------- TEBLİGAT BİLİNCİ (16) ------------------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

“Girdaplar, bünyelerinde her türlü 
tasarrufa sahip olma hasebi ile bütün 

enerjilerin de menşeilerini teşkil 
etmektedirler…” 

“Bu enerjilerin ortak alan yaratımından sonra 
meydana çıkan, en önemli etkinliğe sahip 

olarak, Zaman ve Hayat enerjileri görülür…” 

Yaratılış eyleminin esası girdaplardır… 
Yani yaratılmış olan ve kendisine yarat denmiş 
olan yaratan enerji varlık, ilk hareket dediğimiz 
hareketi ile girdapları oluşturmaya başlıyor… 

Biliyorsunuz beş enerji hayat, zaman, 
mekân, sevgi ve bilgi enerjisi… Yaradan’ın tek 
ve sonsuz olan bünyesinde yaradılış eylemine 
göre tek olan o enerjinin kendini o şekle 
sokmasıdır… O fonksiyona uygun hale gelmesi, 
bu beş enerji görünümünü alıyor… Ama hiçbir 
zaman bu beş enerjileri tek başına ayrı ayrı 
analiz edip ayrı kaplara koymamız mümkün 
değil… Yaradan’ın eylemine göre, bunlardan bir 
tanesi dominant olarak ön plana çıkar, diğerleri 
onu destekleyici bir tarzda daima bütünlük 
içerisindedir… 

Yaratılışın oluşmasının en önemli donesi 
olarak, en önemli etkinliğe sahip olarak, zaman 
ve hayat enerjileri görülür diyor… 

“Bu enerjiler, daima belli bir oluşumun 
ifadesi olarak karşınızda durmaktadır…” 

“Zaman ve Mekân enerjilerinin yaratmış 
oldukları çalışma neticesinde ortaya çıkan 

platform, Hayat enerjisine sahne olan zemin 
şeklindedir…” 

Demek ki, Zaman Enerjisi, Yaradan 
enerjidir, Mekân Enerjisi ile birlikte müşterek bir 
ön plana çıkış yapıyor, dominant hale geliyor ve 
fizik yapıları meydana getiriyor ki; Hayat Enerjisi 
o mekâna girsin, hayatiyet meydana gelsin... 
Onun için Dünya beşeri yaratılmadan önce 
tatbikat yapacağı sahalar yaratıldı, âlemler 
yaratıldı… 

Mekân, astrofizik âlemin tümü, galaksiler, 
güneşler, Dünya mekânıdır… İniyoruz, 
bedenimiz mekândır, hücrelerimiz mekândır… 
Bütün bu fiziki mekânların yaratılışında Zaman 
ve Mekân Enerjisi müştereken bunu tesis 
ediyor… 

“Hayat enerjisi faaliyet açısından daima bu 
zemine muhtaç durumdadır…” 

Yaradan’ın yaratma eyleminin detaylarını 
konuşuyoruz arkadaşlar… 

“Aynı şekilde Zaman ve Mekân Enerjileri’nin 
de pozisyonlarının yaratılmasına ise Hayat 

Enerjisi’nin zaruri etkisi gereklidir…” 

Hayat enerjisi olmasa, Zaman ve Mekân 
Enerjileri de, Hayat Enerjisi’ne zemin 
oluşturmayı beceremiyor… 
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“O halde, her şeyi iç içe bir bütün olarak 

kabul etmek gerekir… Hiçbir enerjiyi 
birbirinden soyutlayamayacağınız gibi, bu 

enerjileri de kendinizden ayrı da 
düşünmemelisiniz…” 

Buradan ne çıkıyor… Mademki Yaradan 
dediğimiz o, yaratılmış olan ve yarat denilmiş 
olan o sonuz Tanrı, bu enerjilerin bütününü teşkil 
ediyor, diyor ki; hiçbir enerjiyi birbirinden 
soyutlayamayacağınız gibi, bu enerjileri 
kendinizden de ayrı düşünmeyiniz… Yani siz 
O’ndansınız diyor… O’nun bünyesine 
dâhilsiniz… Kendinizi, o bünyeyi teşkil eden 
enerjilerden ayrı koymayınız diyor… 

Yaradan’ı teşkil ettiren enerjiler ne ise, 
bunlar bir bütündür… Kendinizi de bundan ayrı 
koymayın, siz de ondansınız… Şimdi Tanrı ve 
ben deyin, kendinizden ayrı düşünün… 
Okuduğum tasavvufi bir kitapta diyordu ki; 

”Yaradan’la yaratılan arasında kat edilecek 
bir mesafe yoktur…” 

Sonsuz daireler dedik, her daire kendi 
içinde sonsuz, birine varıldığında sonsuzla 
karşılaşılır… Bu sonsuz sayıda, sonsuz 
mesafelerde dairelerden ibarettir Tanrı… Böyle 
bir yapı varken, aynı zamanda, yaratılmış olanla 
Yaradan arasında kat edilecek bir mesafe 
yoktur… 

İslam’da “Ben, size şah damarınızdan da 
yakınım…” diyor… Şah damarım benden 
mesafeli mi?.. Eğer onu fark ettiğinde şah 
damarın kendinsin ama fark etmediğinde aslında 
o senden sonsuz uzakta… Bu senin algılamana 
bağlı… Fizik âlemin mesafe kavramının dışına 
çıktığınızda bütün bu kavramlar algıya bağlı 
olarak değer kazanır… Oradaki mevcudiyetin 
süresi algıya göre trilyonlarca yıldır… Algıya 
göre an içerisinde sıfırdır mesafe… Sen neyi 
algılıyorsan, senin gerçekliliğin oranın 
hakikatidir… Onun için hakikat bin bir çehresi ile 
kendini gösterir… Her ulaşılan hakikat bir 
sonraki hakikatin kapısını açar… Bu 
enkarnasyonumuzun bizi fırlatacak kavramı bu 
olacak “O ve ben, biriz…” 

Binlerce yıl, devreler boyu beşeriyetin 
kavrayamadığı bir durum… Tanrı ve ben biriz, 
ben Ondanım… 

İşte onun cümlesi. 

“Hiçbir enerjiyi birbirinden 
soyutlayamayacağınız gibi, bu enerjileri 

kendinizden ayrı da düşünmemelisiniz…” 

“İlk hareketle meydana gelen bu ahengin 
özelliğinden dolayıdır ki; daimi surette 

aşağıdakilerin yukarıdakilere yukarıdakilerin 
ise aşağıdakilere yardımı şeklinde bir 

dayanışma ve gelişme tarzında işleyen bir 
gidişat nizamı vardır…” 

Tanrı’nın ilk hareketi düşüncedir… Ama 
düşünce bizim beşeri imkânların düşüncesi 
değildir… Tanrı’nın düşüncesi, yaratıcı 
tahayyüldür… İlk hareketi, fiziki hareketle 
karıştırmayalım, düşüncedir… 

Onun için biz hareketlerimizden değil, 
düşüncelerimizden sorumluyuz aslında… Çünkü 
hareket düşüncedir… Düşüncelerimiz bizi 
yukarıya, ruhsal planımıza ihbar eder… 
Düşüncelerimizle, kimseyi kırmamak, 
dövmemek, öldürmemek gerekir... Çünkü 
yaradan mekanizma eylemleri görmez, gereği 
yoktur, o bizim kalbimize, düşüncelerimize nazar 
eder ve bizim hareketlerimiz o şekilde algılanır… 
Düşünceyi algılar… Sen, onu fiziğe dökmüşsün 
dökmemişsin hiç önemli değil... 

Fiiller niyete bağlıdır… Eğer varlık çok iyi 
düşünüyor ve o düşündüğünü icraata koyarken 
bütün iyi niyetine rağmen istemeyerek aksi 
yönde hareketi fiziğe döküyorsa, onun 
düşüncesi makbuldür ama bu varlık, bu 
samimiyetinden ödün verip önce kendini, 
çevresini ve Yaradan mekanizmayı 
kandırıyorum diye yapıyorsa aldatamaz… 
Çünkü onun düşüncesinin aksini yapması için 
düşüncesinin aksinin düşüncesini oluşturmuş 
olması lazım… Yani siz düşünmediğiniz eylemi 
yapamazsınız… Hiçbir zaman düşüncesi pozitif, 
şuurlu ve idrakli bir şekilde hareketi negatif 
diyemezsiniz… Çünkü o hareketin negatif 
yapılması için de o negatif düşüncenin oluşması 
lazım, dolayısıyla ihbar kendinden kendine vuku 
bulur… Şah damarı kadar yakın olan Yaradan, 
hinlikten dolayı negatif olarak yaptığı eylemin 
düşüncesini aldığı için, “O, semi’dir…” ‘O her 
şeyi görür, bilir, duyar’ bu manadadır… 

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

 

“ŞEFKAT, SEVGİ’NİN IŞIĞIDIR...” 

 

 
YAŞAM BAHÇESİ / II 

Tıpkı bahçelerimiz bize hayatımız olarak, 
zamanımız olarak hediye edildiği gibi;  
bu bahçelerin suyu ve ışığı da, onunla birlikte 
bahşediliyor... 
 
Biz o sularla yıkandıkça ve beslendikçe; bahçeyi 
de yıkamanın ve beslemenin gücü ile 
doluyoruz... 
O ışıkla aydınlandıkça, aydınlatıyoruz... 
 
Sevgili Quan Yin, 

“Bahçenizin ışıklarının kaynağının ana 
sebebini bulmalısınız...” 

“Kendi ürettiğiniz kaynakların tükeneceğini 
unutmamalısınız...” diyor... QY 334 

 
Ve hakiki ışıkla, hakiki kaynakla buluşabilmemiz 
için bize elini uzatan Sevgili Quan Yin; 
 

“Elinize dokunmama izin verin...” 
“Ve dokunduğum ellerinizdeki teması 

hissedin...” diyor…  
 

Ve bu temasın, bizi nasıl kaynağa bağladığını 
anlatıyor... 

 
“Şu anda sizleri kaynakla temas ettirmek 

üzere buradayım...” 
“Ve kaynakla temasınızdan yayılan ışınların 

yerlerine ulaşması için buradayım...” 

“Her bir ışının ucundaki fenerin, parçalarınıza 
dokunarak parçalarınızı aydınlatmakta 

olduğunu ve İlahî Sevgi’nizin, İlahî 
Güç’ünüzün ve İlahî Bilgelik’inizin, bu ışınlar 
vasıtasıyla fenerlere, oradan da parçalarınıza 

ulaştığını fark edin...” 
“Ve her bir parçanızın sevinçle uyanışının 

aydınlığının, varlığınıza geri dönerek 
varlığınızı Güneş gibi parlattığını hissedin...” 

“Ellerinize dokunan eller, derinizi aşarak, 
etinizden kalbinize ulaşıyor ve kalbinizdeki 
kaynakla temas arasındaki ayarı yapıyor...” 

QY 333 
 

Bu ellerin dokunuşunu, bu tesiri hissetmek çok 
mu uzak bizler için..? 
Oysa ki; 
 
“Tesirim, sizlere bir nefes kadar yakındır…” 

diyor Sevgili Quan Yin… 
“Her nefes alışta ve verişte, bu tesiri alır ve 

verirsiniz…” 
“Tesir, varlığınızı oluşturan bütün 

kesafetlerden, kademe, kademe, kademe 
geçer…” 

“Bazen ses olur, bazen etki olur, bazense 
sadece basit bir nefes zannedersiniz…” 

“Öyle zannedersiniz ki, basit bir nefes aldım 
ve basitçe verdim…” 

“Oysaki içinizden geçen, Şefkat’tir, Sevgi’dir, 
İlgi’dir, İhtimam’dır…” QY 131 

 
Bunu fark etmeye başladığımızda, her an 
burada ve bizimle olanı fark etmeye başlıyoruz... 
 

“Ben, baktığınız her şeydeyim...”  
“Baktığınız her şeyde beni gören 

farkındalığınız hakiki bir farkındalıksa, fark 
eden, benim her şey olduğumu bilir...” 

“Her şeyde beni gören farkındalık; güven ve 
sevinçtir...” 

“Güven ve sevincin ışığı, onun yaşamındaki 
şeylere saygı ve minnet duyması için onu 

aydınlatır…”  
diyor Sevgili Quan Yin... QY 288 

 
Bu farkındalıkla baktığımızda; baktığımız her 
şeyin, olan her şeyin kutsal olduğunu görmeye 
başlıyoruz... 
Çevrilmiş bir bahçenin içinde buluyoruz 
kendimizi... 
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Yaşamla, sevgiyle, güvenle dolu, kutsal ve 
korunmuş bir bahçenin içinde... 
O bahçede bizim için sadece bereket olduğunu 
bilerek; Yaratıcımızın zenginliğini fark ederek... 
 
“Herkes, çevrilmiş bahçenin içine giremez…” 

“O bahçenin içindeki billur çeşmeden 
içemez…” 

“Bahçe, envai çeşit nimetlerle bezenmiş 
olup, basılan toprağı bereketle doludur…” 

“Dokunduğunuz her yerden bereket 
fışkırır…” 

“Yersiniz, yıkanırsınız, huzur bulursunuz…” 
“Bahçe, yiyesiniz diye…”  

diyor Sevgili Quan Yin... QY 131 
 

Sevgili Quan-Yin; 
Bahçenin etrafının nasıl bir çitle çevrilmiş 

olduğunu görmenizi istiyor... 
“Sizler için en değerli ağaçlardan, en 

değerleri odunları oluşturarak bahçelerinizin 
etrafını çeviriyorum…” diyor... 

“Ayaklarınızı bastığınız toprağı hissedin…” 
diyor... 

“Bastığınız toprağın ne kadar yumuşak ve 
verimli olduğunu görün…” diyor... QY 228 

 
Ve sürekli, bahçelerimize bereketli topraklar 
sermeye ve kalbimize sevgi tohumlarını ekmeye 
devam ediyor... 
 

“Bu bahçenin bundan böyle bakımı size 
aittir…” 

“Bu bahçenin sorumluluğunu sizlere 
veriyorum, bakabilirsiniz…” diyor... QY 128 

 
Bahçe; nedir..? 
Bahçeyi, sadece yaşamlarımızın içeriği olarak; 
yani deneyimlerimiz, ilişkilerimiz, yaptığımız işler 
olarak düşünemeyiz... 

“Bahçe, her alanda sizi beklemektedir...” 
diyor Sevgili Quan Yin... QY 334 

 
Duygularımızın, düşüncelerimizin, hal ve 
hareketlerimizin de; bahçenin bitkilerine veya 
çeşitli objelerine karşılık geldiğini söylüyor... 
Onların da aynı şekilde bizim tarafımızdan bir 
düzene koyulabileceğini, koyulması gerektiğini 
söylüyor...  
 
Güzel bir bahçe yaratır gibi... 
Duygularımızı, düşüncelerimizi, hal ve 
hareketlerimizi, dış etkenlerle yaratılan sonuçlar 
olmaktan öteye taşımamızı ve o bahçeyi 

yaratacak sebepleri bizim oluşturmamızı işaret 
ediyor... 
 
Sevgili Quan Yin; Dünya’mızın da bizim yaşam 
bahçemiz olduğunu hatırlatıyor ve dua etmemizi 
söylüyor… 
 

Kendimiz, sevdiklerimiz, Dünya’mız ve 
Dünya’mızın üzerinde yaşamlarını 

sürdürmekte olan bütün hayat formları için… 
İyi niyet ve samimiyetle dua etmemizi 

söylüyor… 
 
“Onları düşünün, ilgilenin, bulunduğunuz 
bahçenin hakkını verin…” diyor… QY 131 
 
Bütün bunları yaparken;  
yaşamlarımızla, düşünce – duygu – 
davranışlarımızla, Dünya’mızla bir Bahçıvan gibi 
inceden inceye ilgilenirken;  
ortaya çıkan eserin aslında biz olduğumuzu 
işaret ediyor Sevgili Quan Yin bizlere... 
İnsanın yaratacağı en değerli eserin, kalbindeki 
sevgi ve iyilik olduğunu hatırlatıyor... 
O bahçenin ise, aslında kalbimiz olduğunu...  
 

Kendinizi yepyeni bir tarla olarak 
hissediyorsunuz... 

Sadece, sevinç tohumlarının, mutluluk 
tohumlarının, mutlak iyilik tohumlarının 

ekildiği mümbit bir tarla olarak 
hissediyorsunuz... 

Tarlanın, kalbinizin tümü olduğunu fark 
ediyorsunuz… 

Ve kalbinizden, tarlanızdan, açan ışık 
çiçekleri hissediyorsunuz... 

Şu anda Sevgili Quan-Yin; hepimizin 
kalplerine, sevgisiyle, şefkatiyle, 

merhametiyle dokunurken, kalplerimizdeki 
çiçeklerin süratle açılışını temin ediyor... 

Ve her açılan çiçek, bir yenisinin hızla 
açılması için diğerini teşvik ediyor... QY 298 

 
Eminim; hepimizin “güzel güller diktiğimiz bir gül 
bahçemiz” var... 
Oraya girip, orada açan çiçeklerin tezahürüne, 
kendi aralarındaki dansa şahit olabilmemizi 
diliyorum...  
Bereketi varlıklarımızda hissedebilmemizi 
diliyorum... 
 

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

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

bizlere anlatan Sevgili Quan-Yin’in ışığı ile 
her an yıkanmak dileğimizle... 
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BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 

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... 
 

 

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... 

 

Haziran ve Temmuz aylarında;  
46 arkadaşımız, gerek Aragonit Semineri’ne 

katılarak, gerekse vekil uyumlama ile, kendileri 
için özel seçilmiş taşlara uyumlandılar… 
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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. 
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Aragonit taşı ile ilgili genel bilgi için 
www.aragonitmucizesi.com  
sitesini ziyaret edebilirsiniz... 

 

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… 

 

Haziran ve Temmuz aylarında;  

5 arkadaşımız Reiki I. Derece’ye, 

3 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... 

http://www.aragonitmucizesi.com/
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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… 

 

REİKİ HUZUR VADİSİ 

21 GÜNLÜK REİKİ MEDİTASYONU  

23 Temmuz 2015 

Reiki Huzur Vadisi’nde, on bir yıldır, 21 gün 
boyunca hiç ara vermeden sürdürdüğümüz 
Reiki Meditasyonu’nu,  
23 Temmuz gece 00.00’dan gün doğana 
kadar hep birlikte yaptığımız kapanış 
meditasyonuyla, 29 kişi olarak tamamladık... 

21 gün boyunca Işık’ın, Barış’ın, Sevgi’nin, 
Huzur’un ve Şifa’nın varlıklarımızdan geçerek 
Dünya’mıza akışına kanal olan tüm 
dostlarımıza minnetle... 

Dünya’da tek olan bu meditasyon ile 
yeryüzüne inen ışığı yükseltmek; 
insanlık için ve Dünya için yaptığımız bu 
vazifenin onuru taşımak;  
hepimize daima nasip olsun...  

 

 

 

Reiki Huzur Vadisi ve burada yaptığımız 
çalışmalar hakkında bilgi için: 

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

 

BAYRAM YEMEĞİ / 2015 

Bu ay, Merkez Bilgi Alanı Vakfı olarak,  
Çandır Köyü Sevgi Parkı’nda, bir “Bayram 
Yemeği” düzenledik ve tüm çevre köy halkı ve 
köy çocukları ile harika bir zaman paylaştık... 

En az 500 kişi ile bir araya geldiğimiz bu güzel 
akşamda, köy çocukları ile hazırladığımız tiyatro 
ve dans gösterileri ve bayrama özel Tren 
turlarımız; yemeğimize renk ve neşe kattı... 

Dileğimiz, bizleri bir araya getiren bu köprülerin 
artması... 
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http://www.reikihuzurvadisi.com/
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Reiki Huzur Vadisi ve burada yaptığımız 
çalışmalar hakkında bilgi için: 
http://www.reikihuzurvadisi.com/  
sitesini ziyaret edebilirsiniz... 

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

 

13

http://www.reikihuzurvadisi.com/

