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-------------------------------- SEVGİLİ OKUYUCU DOSTLARIM -----------------------------
Değerli Enkarnasyondaşlarım!.. 
REALİTE BASAMAKLARINA AİT TANRI ve 

VARLIK TANIMLAMALARI… 
Ben Tanrı’nın neresindeyim?.. 
O Sonsuz ve Tek olan ve her şeyi bünyesinde 
barındıran Tanrı’mın hangi titreşim seviyesiyle 
uyum kurabiliyorum yani Tanrı’m ile ilişkim hangi 
boyuttadır diye kendimize daima sormalıyız… 
Dünya yedili sistemin yedi beşer realitesi bu 
konuyu nasıl ele almaktadır dediğimizde 
karşımıza, aşağı yukarı şu bilgiler çıkmaktadır… 

 
1) OTOMATİK REALİTE: 

Koruyucu Tanrı Anlayışı… Yaradan’ın 
sadece koruyucu yani esirgeyen vasfıyla ilgi 
kuran beşer realitesi… Otomatik olarak, 
savaş ya da kaç tepkisi veren realite 
varlıklarının Tanrı ile ilişki seviyesidir bu… 
Ya da Yaradan anlayışıdır… Sadece bir 
tehlike anında kendisini savunabilmeyi 
sağlayan bir Yaradan anlayışı… Bu Tanrı, 
çocuğunun güvenliğini gözeten bir anne 
veya baba gibidir… Kendini korku 
frekansında hisseden, tehlike dolu yaşam 
mücadelesi verdiğini zanneden ve daima 
tehdit endişesi yaşayan realite varlıkları, bu 
Tanrı’ya yönelirler… Daha doğrusu, 
Tanrı’nın sadece bu vasfına tutunurlar… 
Dolayısıyla Tanrı, onu korumak isteyen 
Tanrı’dır… Yardım sevendir… Güven ve güç 
verendir… 
Tanrı’yı Tanımlaması… Korkutucu, 
intikamcı, kaprisli, çabuk kızan, kıskanç, 
yargılayıcı, cezalandırıcı, anlaşılmaz, bazen 
merhametli, yardım eden, koruyan… 
Dünya’yı Tanımlaması… Sadece hayatta 
kalmaya çalıştığımız, acımasız bir Dünya… 
Dünya, güvenli ve rahat bir yer değildir… 

Yaşam bir savaştır… Dünya, fizik güce sahip 
olanların Dünya’sıdır… 
Kendini Tanımlaması… Yaşam savaşında 
hayatta kalmaya çalışan biri… 
Uyum Şeklini Tanımlaması… Mücadele 
ederek ya da kaçarak… 
Tanrı’ya Ulaşma Şekli Tanımlaması… 
Korkuya dayalı… Ödül, Ceza ve Kulluk… 
İyi ve Kötü Tanımlaması… İyi; güvende 
olmak, rahat olmak, yemek yemek, aile 
sahibi olmak, kontrol etmek, biriktirmektir… 
Kötü; fiziki tehdit ve terk edilmektir… 
En Büyük Mücadelesini Tanımlaması… 
Hayatta kalmak, korunmak, korumak ve bir 
arada bulunmak ve bir arada tutmak… 
En Büyük Gücünü Tanımlaması… Cesaret 
ve gözü karalılık… 
En Büyük Engelini Tanımlaması… 
Kaybetme korkusu, güvensizlik, terk edilme 
korkusu… 
İhtirasını Tanımlaması… Kayıtsız idare 
etmek isteği… Daima kontrolü elde tutmak… 
Ayrılık İllüzyonunu Tanımlaması… 
Kendimi o kadar ayrı görüyorum ki, 
Dünya’da tek başımayım… İçimde derin 
korku hissediyorum… 
Kimliğini Tanımlaması… Küçük ve 
önemsizim… Doğanın sonsuz genişliğinde 
çaresiz bir durumdayım… Umarım hayatta 
kalabilirim… 
İnancını Tanımlaması… İnanç, bir hayatta 
kalma meselesidir… Eğer Tanrı’ya dua 
etmezsem beni yok edebilir… İnançsızlıktan 
korkarım… 
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 2) ŞERİAT REALİTESİ: 

Ego Bilinci… Yüce Tanrım… Bireysellik, 
benlik bilinci realitesinin Tanrı anlayışı… 
Ben, bana, benim duygularını deneyimleyen 
realite varlıklarının yöneldiği Tanrı… Güçlü, 
üstün, büyük, şartları, kanunları ve kuralları 
olan bir Tanrı… Bu vasıflardaki Yaradan’a, 
bireysellik, rekabet, elde etmek, güçlü ve 
başarılı olmak bilinci ile yanaşılır… 
Kanun yapan, kurallar koyan ve toplumları 
yöneten Tanrı… Ego bilincinden doğan 
Tanrı… Esirgeyen, bağışlayan…  
Tanrı’yı Tanımlaması… En üstün, Kadiri 
Mutlak, adaletli, dualara cevap veren, 
tarafsız, makul, kuralları, şeriatı olan… 
Dünya’yı Tanımlaması… Rekabet ve 
ihtirasın dünyası… 
Kendini Tanımlaması… Ben Ego’yum, 
eksik, aciz kişiyim… 
Uyum Şeklini Tanımlaması… Rekabet 
ederek, kazanarak… 
Tanrıya Ulaşma Şeklini Tanımlaması… 
Koşulsuz itaat, sadakat, takva… 
İyi ve Kötü Tanımlaması… İyi; istediğini 
elde etmek, kazanmaktır… Kötü, elde etmek 
istediğine engel olandır… 
En Büyük Mücadelesini Tanımlaması… 
Maksimum başarı, maksimum kazanç… 
En Büyük Gücünü Tanımlaması… 
Başarı… 
En Büyük Engelini Tanımlaması… Suç, 
zulüm… 
İhtirasını Tanımlaması… Alışkanlık… 
Ayrılık İllüzyonunu Tanımlaması… 
Kendimi o kadar ayrı hissetmiyorum… Bir 
güç hissi kazanıyorum… Tanrım benim 
yanımdadır… 
Kimliğini Tanımlaması… Sadece hayatta 
kalmaktan daha fazlasını yapabilirim… 
Çabalayıp ihtiyaçlarımı daha iyi 
karşılayabilirim… 
İnancını Tanımlaması… İçimde inanç 
hissediyorum… İstediklerimi elde etmek için 
Tanrı’ya dua ediyorum… 

3) DUYGU REALİTESİ: 
Barışın, huzurun Tanrı’sı… Denge, huzur, 
dinginlik, sükût ve sükûnet duygularını 
deneyimlemek için gereken Tanrı anlayışı… 
Bu Tanrı, dış dünyanın sonsuz gürültü ve 
patırtısı içinde boğulmamıza engel olur… 
Varlıklara huzur getiren Tanrı… 
Tanrı’yı Tanımlaması… Bağlarından 
kopmuş olan, sakin, teselli eden, talep 
etmeyen, uzlaşan, sessiz, düşünen… 
Dünya’yı Tanımlaması… İç yalnızlığın ve 
yeterliliğin Dünyası… 
Kendini Tanımlaması… Sessiz, sakin 
tanık… 
Uyum Şeklini Tanımlaması… Dengede 
kalarak… 
Tanrıya Ulaşma Şeklini Tanımlaması… 
Meditasyonla… 
İyi ve Kötü Tanımlaması… İyi, açıklıktır, iç 
huzurdur, kendinle kontak halinde olmaktır… 
Kötü, iç karışıklık ve kaostur… 
En Büyük Mücadelesini Tanımlaması… 
İçimizle meşgul olmak ve dış bağlardan 
kopmak… 
En Büyük Gücünü Tanımlaması… 
Erkinlik… 
En Büyük Engelini Tanımlaması… 
Kadercilik… 
İhtirasını Tanımlaması… İçe dönüklük… 
Ayrılık İllüzyonunu Tanımlaması… 
Benden daha büyük bir şeyi sezmeye 
başlıyorum, yanıma yaklaşıyor… Kendimi 
çok daha huzurlu hissediyorum… Tanrı 
olmalı… 
Kimliğini Tanımlaması… İçimde 
huzurluyum… İç dünyam beni dış dünyadan 
daha çok mutlu ediyor… 
İnancını Tanımlaması… İnanç bana huzur 
veriyor… Hayatın karmaşa ve ıstıraptan 
uzak olması için dua ediyorum… 
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 4) SEVGİ REALİTESİ: 

Günahları mutlaka affeden Tanrı… İçimize, 
sezgilerimize yönelme yeteneğinin Tanrı’sı… 
Seven, anlayışlı, daima affedici, iç 
dünyamızın eminliğine sahip olmak için 
yöneldiğimiz Tanrı… Tanrı, Sevgi’dir… 
Varlıklara başarabileceklerinin en iyisini 
yapmasını teşvik eden Tanrı… 
Tanrı’yı Tanımlaması… Anlayışlı, toleranslı, 
affeden, yargılamayan, her şeyi içine alan, 
kabul eden… 
Dünya’yı Tanımlaması… İç görüşün ve 
kişisel büyümenin dünyası… Tekâmül 
okulu… 
Kendini Tanımlaması… İçini tanıyan… 
Kendini bilen… 
Uyum Şeklini Tanımlaması… Severek… 
Tanrıya Ulaşma Şeklini Tanımlaması… 
Kendini ve Rabb’ini bilerek… Kendini ve 
herkesi kabul ederek… Severek… Seven, 
Tanrı’dır… 
İyi ve Kötü Tanımlaması… İyi; açıklıktır, 
illüzyonun ötesine geçmektir… Hakikati 
görmektir… Kötü, körlüktür, hakikati inkâr 
etmektir… 
En Büyük Mücadelesini Tanımlaması… 
Dualitenin, illüzyonun ötesine geçmek… 
En Büyük Gücünü Tanımlaması… İç 
görüş… 
En Büyük Engelini Tanımlaması… 
Aldanma ihtimali… 
İhtirasını Tanımlaması… Başkaları için 
yapamayacağım şey yoktur… 
Ayrılık İllüzyonunu Tanımlaması… 
Hareketlerim, düşüncelerim ve duygularım 
Tanrı’nın güç alanı tarafından çekiliyor… 
Sanki her şeyin içinde beraberiz… 
Kimliğini Tanımlaması… Kendi kendime 
yeterim… Her şey yolunda gitmiyor olabilir 
ama bu beni endişelendirmiyor… 
İnancını Tanımlaması… İnancımın yerini 
bilmek alıyor… Tanrı’ya inanmak yerine 
O’nu bilmek gerektiğini hissediyorum… İç 
bilginin beni yükselttiğini hissediyorum… 

Daha fazla iç bilgi ve kendimi tanımak için 
Tanrı’ya dua ediyorum… 

(Devam Edecek…) 
 

Bir sonraki sayımızda Dünya yedili 
sisteminin üç üst realitesini ele 
alacağız… 

 
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; bizim, sadece hissettiğimiz 
Dünya denen o koridorun imkânlarını dahi 
şu anda tam olarak anlayamamakta 
olduğumuzun bilincine varmaktır… 
(QY/C:005) 

*** 
 Kıyam etmek; şuur altlarımızdaki 

birikimlerimizde hiçbir çıkış yolu bulamaz 
olduğumuzun / şuur altlarımızdakilerin 
tamamen, baştan sona yanlış olduğunun / 
zira her şuurun, kendi süzgecinden 
geçirdiklerini, sanki hakikatin 
yüzüymüşçesine ortaya koymakta 
olduğunun bilincine varmaktır… (QY/C:005) 

*** 
 Kıyam etmek; eğer varlık, aynı hakikati, 

hakikatmişçesine alarak kendi 
süzgecinden geçirirse, sürekli olarak 
değişen bilgilerin, dejenerasyonun en 
yüksek doruklarına yükselmekte 
olduğunun / ve o doruklardan süratle 
aşağıya doğru kayarak inmekte olduğunun 
/ o kayışın, şuur altlarındaki heyelanları 
meydana getirmekte olduğunun / ve 
birbirinin üzerine binen hatıraların, yepyeni 
illüzyonlarla bizleri derin uykularda 
uyutmakta olduğunun bilincine 
varmaktır… (QY/C:005) 

*** 
 Kıyam etmek; bizlere yapılan bu 

yardımların sebebinin; derin uykuda 
olduğumuzu fark ettirmek, derin uykunun 
derinliklerinden bizi uyanışa doğru 
çekmek, yükselebildiğimiz kadar 
yükseltmek ve tekrar bulunduğumuz yere 
bırakmak ve ondan sonraki hareketi 
bizlerden beklemek olduğunun bilincine 
varmaktır… (QY/C:005) 

*** 

 Kıyam etmek; şu anda yeryüzünde 
yaşayanlar olarak, imkânlarımızın sonsuz 
olduğunun / imkânsızlıklarımızın da 
sonsuz olduğunun / seçimlerimizin sonsuz 
olduğunun / geniş bir özgürlüğe sahip 
olduğumuzun / ve geniş bir sirkülasyon 
alanı içerisinde dolaşmak hakkına sahip 
olduğumuzun bilincine varmaktır… 
(QY/C:005) 

*** 
 Kıyam etmek; zincirlerin varlığını 

unutmamak gerektiğinin / mutlaka 
sakinleşmek gerektiğinin / mutlaka 
hareketlerimizin huzura doğru 
gerçekleştirmek gerektiğinin bilincine 
varmaktır… (QY/C:005) 

*** 
 Kıyam etmek; bu geniş serbestiyetin, 

bizlere, binlerce, milyonlarca Dünya 
zamanında oluşturulan bir durum 
olduğunun / bu serbestiyetin geriye 
çekilmesinin bir an olduğunun / bunun hep 
böyle gideceğini zannetmemenin bilincine 
varmaktır… (QY/C:005) 

*** 
 Kıyam etmek; kalplerimizden Sevgi’yi, 

Şefkati, Merhameti eksik etmemek 
gerektiğinin / ihtiyacımız olan tek şeyin bu 
olduğunun bilincine varmaktır… (QY/C:005) 

*** 
 Kıyam etmek; şefkatin, önce kendimize 

olduğunun / görülüyor ki; birbirimizi 
sevmemizin çok zor olduğunun / görülüyor 
ki; yeryüzündeki acının çok derin 
olduğunun / ve görülüyor ki; yeryüzünde 
yanan ışığın çok az olduğunun bilincine 
varmaktır… (QY/C:005) 

*** 

 
---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (71)--------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
İşte ceht koyma safhası bu safhadır… 

Niyet koyuyorsunuz ve burada yutkunuyorsunuz, 
orada susuyorsunuz, karşı taraftan gelen tesir 
ne olursa olsun Rabbe bağlanma niyeti 
taşıyorsunuz... Rabbe bağlanma yani O’nunla 
bağlantı kurma gayesiyle beklemedesiniz… İşte, 

bu mekanizmanın ikinci safhası… Fark edilmesi, 
ceht koyuyor… İşte o noktada mutlak surette 
Rabbin taahhüdüdür ki; size, size ait olan 
haznenizden en doğru cevabı verecek ışık 
tutulacaktır… İşte buna, idrak, küçük ‘a’ 
diyoruz… Bunun tatbikattaki gidişatı budur… Sırf 
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 bu bilgiyi böyle formel olarak ele almamak 

lazımdır… Daha doğrusu cümle olarak ele 
almak yetmiyor… Mutlaka onu kalbi hale 
dökmek ve pratikte kullanabilir hale getirmek 
lazım… 

Ha dediğinizde bir de bakıyorsunuz 
yukarıdan diyor ki; sen diyor, sevginle, sen diyor, 
fedakârlığınla, sen diyor, hoşgörünle, geri tesirini 
yolla diyor… Yani cevabını ver diyor… Oraya en 
uygun cevabı siz, ya tutarak veriyorsunuz, ya da 
çok yumuşak bir ifadeyle veriyorsunuz ve bir de 
bakıyorsunuz ki, verdiğiniz cevap aslında ağır 
bilgi… Ağır bilgiye götürücü… Rabbin sizden 
beklediği bilgi oluyor… İşte bugün Allah için çok 
şey yaptınız... Zaten bunu verdiğiniz anda, o 
tesirin hangi yelpaze, o da bir skala yani 
susmaktan çok yüksek seviyeli bir bilgiye kadar 
bir skalası var bu idrak bilgisinin… Herkesin 
kapasitesine göre… Ne kadar skalanın yüksek 
seviyelerinde cevap verirsen, o kadar bir iç 
rahatlığı, o kadar bir huzur ve o kadar yüksek bir 
frekans isteyecek, indireceksiniz… Ayaklarınızın 
yerden kesildiğini göreceksiniz… Zaten bu 
cevabı verdiğiniz anda, siz, bir süre nefsiniz ile 
bu vicdan kanalından gelen şu idrak tesiri 
arasında bir bocalama, bir teşevvüşü kısa bir 
süre geçireceksiniz… Hatta belki de cevabı 
verdikten sonra karşı taraf gereken, sizden 
giden tesiri aldıktan sonra, sizde belki bir 
pişmanlık dahi olabilir bir süre… Bu pişmanlık 
sizin nefsani mekanizmalarınızın yenilgisinin 
feryadıdır… Yani orada, yahu hay Allah çok ta 
yumuşak davrandım, keşke o adamın istediği 
şekilde davransaydım… Şimdi bu yumuşaklığımı 
benim su istimal de edebilir gibi bir takım duygu 
hezeyanları yaşayabilirsiniz… Yani pişmanlık 
gibi… 

Fakat bir süre sonra bir de bakacaksınız 
ki, bu nefsin feryadı, nefsin size karşı olan 
tehditkâr, kendini savunma, beni yok ediyorsun, 
beni yok etme şeklinde bir isyanın tesiri yavaş 
yavaş sönümlenecektir… Ve verdiğiniz cevabın 
haklılığı, sizin bütün bünyenizde, bütün varlık 
yapınızda geniş bir huzur, geniş bir ferahlık ve 
sevinç oluşturacak ve bu sevinç hali, sevgi 
enerjisinin yani Rabbin bizatihi kendi enerjisinin 
ki tüm enerjiler onundur ama onun orijinal 
enerjisi diyelim ona… Onun enerjisi dışında bir 
enerji yok… Onun o enerjisinin sizde daha çok 
artmasını temin edecek… İşte sevgi yavaş 
yavaş aktive olmaya başlayacaktır… 

Şimdi bunu yapan bir insan, şu süreci, 
uzun veya kısa bir zamanda, az veya çok 

randımanlı bir şekilde geçirebilir… Bu o varlığın 
gelişim kapasitesine bağlı… Bir de otomatik 
cevabı oluşturan eprövün şiddetine bağlı… Bu 
epröv çok şiddetliyse, varlık bunda çok zorlanır, 
şu sahada… Ama tesir, size kaldıramayacağınız 
yük vurulmaz taahhüdüne bağlı olan tesir, eğer 
varlığı yıkmayacak veyahut da şu cehdini 
kolaylaştırmayacak bir seviyede bir tesirse, 
varlık bunu çok çabuk halleder ve kısa sürede 
becerir fakat o becerdiği neticenin onda tekrar 
otomatik hale gelmesi lazım… Yani burada on 
puanlık, on puanlık bir otomatizma, böyle bir 
mekanizmanın fark edilmesi ve tekrar burada 
olup, on beş puan... Yani ne olur?.. Mesela 
adama nasıl cevap verdik?.. Sertliğe karşı her 
zaman sertlikle cevap veriyorduk, bu sefer daha 
yumuşak cevap verdik… Bir süre sonra bunu 
ceht, ceht, ceht, cehtle eprövler tekrarlanır, bir 
süre sonra bir de bakarsınız ki, artık özel bir ceht 
koymadan ben yumuşak cevap vermeye 
başlamışım… Ne oldu?.. Sert cevap 
otomatikken, bir ceht sürecinden geçirerek 
yumuşak cevap otomatik hale gelmeye 
başladı… Ben geliştim… Geliştim, artık sert 
cevabı otomatik veren bir insanla, daha 
yumuşak cevap veren fakat yine otomatik hale 
geldi… İşte bu otomatik hale gelmek, artık ben o 
yumuşak cevap haliyle bir oldum demek… 

Sertle birdiniz… Sertle otomatiktiniz… 
Yani o sertlik tepkisi ile sizin varlığınız bilgiyle 
birdi… O da bir bilgi… Bilgiyle birdiniz ve 
otomatik olarak o bilgiyi tezahür ettiriyordunuz… 
Hiçbir irade yok, şuur katılımı yok, ceht yok… 
Otomatik yani var, siz geçmiş deneyimlerinizle o 
sertlik dozunu, neyse o dozu, onu bünyenize 
artık mal etmişsiniz… O, siz olmuşsunuz… O 
sizin malınız… Fakat ondan daha da Rabbin 
orijinalitesine doğru gitmeniz için biraz daha 
yumuşamanız gerekirdi… O sertlik, on puanlık 
sertlik otomatizmasından böyle fark edilmesi ve 
ceht faktörü koyarak on beş puanlık bir daha 
yumuşak otomatizmaya doğru gidiş, sizin 
gelişim kıstasınızdır… Ve sizin bunu, on puanlık 
sertlik skalasından, on beş puanlık daha 
yumuşak bir skalaya, otomatizmaya geçirmeniz 
için bir ceht süreci yaşamanız lazım… Bu ceht 
süreci, otomatik olana kadar sizin fiilen gayret 
göstermeniz, ceht göstermeniz gereken bir 
süreçtir… Ve bu süreç bittiğinde artık yeni 
realitenin on beş puanlık yumuşak cevap şekli 
sizin malınız olmuş olur… Siz, artık busunuz… 
Bilgiyle bir oldunuz ve geliştiniz… 
(Devam edecek…) 
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 ------------------------------------- TEBLİGAT BİLİNCİ (18) ------------------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Ölüm anının aydınlanma anı olarak 

tasviri her zaman geçerli olan bir bilgi değildir… 
Ölmesini bilmek lazım… Aslında derin ezoterik 
öğretiler, ölün aydınlanın, şuurlanın demez, 
ölmeden önce ölün der… Ölmesini bilen demek, 
ölmeden önce ölmüşseniz eğer, bunu 
becermişseniz yani şuurlanmış, aydınlanmış, 
dünya ile alışverişini mümkün olduğu kadar 
tamamlamış, dünya ile bağlarını gevşetmiş, 
dünya ile ilişkisinin mana ve maksadını 
keşfetmiş olmak demektir… Hz. Muhammed 
peygamberin ‘Eşyanın sırrını öğret’ demesi gibi, 
‘Şeytanı Müslüman ettim’ demesi gibi… 
‘Dünyayı yenmek’ manasında bir takım önemli 
adımlar atmış insan, ölmeden önce ölendir… 
Onun için ölmeden önce ölen, bedenlidir ama 
dünya ile alış verişini oldukça dengeye 
oturtmuştur… Duygularla ilişkisini 
düzenlemiştir… Özdeşleşmelerini halletmiştir, 
dünyanın ona vereceğini almış, kendinin de ona 
vereceğini vermiştir, hesabını tamamlamıştır… 
Böylesine bir hale, ölmeden önce ölünüz der… 
Aydınlanma, şuurlanma söz konusudur… 
Sezgileri gelişiktir, insanı kâmildir, takva 
sahibidir, o bilmediğini bilenler şekline 
dönüşmüştür… Bilmediğini de bilir… 

Bunu beceremeyen bir insanın şok bir 
ölümle öte âleme geçmesi aydınlanmayı ifade 
etmez… Belki de geçici olarak kararmadan 
başka bir şey değildir… 

(Misafir): Ben bu haberi duyunca 
gerçekten kayıtsız kaldım… Önce bir ürperme 
oldu, sonra o varlığın orada olma nedenini 
düşündüm, oluşturduğu bir sebebin sonucu 
olarak olayın cereyan ettiğini düşündüm… 
Orada çok üzülecek veya çok acınacak… Sonra 
denemesine gittim, kendim orada olsaydım ne 
yapardım dedim, iç acısı oldu yine o oluşturduğu 
nedenlerden dolayı orada olacağını ve sebebin 
sonucu olduğunu bunun bir akışın kaçınılmaz 
sonucu olduğunu kabul etmek gereğini 
düşündüm… Hiçbir şey tesadüf olmadığına 
göre… 

(SE.): Bu olayı burada mı bırakmalıyız… 
(Misafir): Aynı duyarsızlık, aynı bakış 

açısı ile bir reanimasyon bölümünde çalışan her 
gün beş ya da on hastanın ölümü kanıksamış bir 
doktorun ne var öldü gibilerden bakması ile eşit 
aslında… 

(SE.): Burada son derece bireysel bir 
anlayış var… Herkesin kendinden sorumlu 
olduğu anlayışı var… Bizler bütünsel anlayışa 
doğru hareket eden varlıklarız… Burada bir 
adım daha ileri gitmemiz lazım… 

(Misafir): Onun ihtiyacı vardı öldü… Ama 
ölmesi ile kalmamalı, bize halet yaşatmalı… 
Onun, annesinin, ablasının, kardeşinin yerine mi 
koyacağız, onların ne yaşadığını mı 
düşüneceğiz, ne öğrenmemiz gerekiyordu?.. 
Sevgiyi ne kadar tezahür ettirmemiz 
gerekiyordu?.. İnsanların bu tip olayları 
yaşayarak bir şeyler öğrenmesi lazım… 
Televizyonda böyle bir olayı gören herkes durup 
düşünmeli bu kadar basit mi?.. 

(Misafir): Bu olaylar böyle topluma 
yansıyacak şekilde oluşmuş bir şeyse, burada 
düşünmemiz gereken daha büyük çaplı bir şey 
var… Hatta bilinç olarak dünyanın herhangi bir 
yerinde olan bir olaydan kendimize sorumluluk 
dahi çıkarmamız lazım global olarak 
baktığımızda… Hatta bu tür deneyimlere de, bu 
şekilde halet yaşamayı da atlayıp bunları iptal 
etme yolunda hamletmeliyiz… Yani bizler hala 
şuurlanma yolunda haletleri yaşama 
ihtiyacındayız ki, bu olaylar olmakta, ayna, 
dekor, vesile varlıklar… O zaman kendimizi 
biraz daha yükseltip, bu tarz haletler yaşayarak 
şuurlanma ve farkındalıkta ilerleme yolunda 
gitmeli veya bir an önce almamız gereken 
dersleri almalıyız ki, bu tarz büyük alanlara 
yansıyacak olayları artık yavaş yavaş iptali 
başlamalı… 

(Misafir): Buradaki haletten ne 
anlamalıyız… Yani ondan akan kanları feryatları, 
ölüm anındaki sıkıntısını mı yaşamalıyız, yoksa 
neden oradaydı, neden böyle bir sebep sonuç 
ilişkisini oluşturdu, külli planda bunu nasıl 
engelleyebiliriz mi?.. 

(NE.): Veya evladınızı onun yerine 
koyup, en çok duygu bağı kurduğum kişi 
sayesinde bir duygu tatbikatı mı yapmalıyız?.. 

(Misafir): Bu evladınız bile olsa yanlış bir 
sebebin sonucunu yaşıyorsa, burada daha 
objektif nasıl bakabiliriz… 

(Misafir): üç tane realiteyi 
gözlemliyorum… Öldürme ihtiyacında olan 
realite, ölme ihtiyacında olan realite bir de 
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 gözlemleyen realite… Realiteler bazında 

bakmak… 
(SE.): Dördüncü realiteyi oluşturabilmek 

için ne yapmamız lazım… Yani bir şey 
yapmamız lazım, bir yere doğru hamleden 
varlıklarız, burada niye oturuyoruz, bunları niye 
konuşuyoruz, o enerjiyi ortaya çıkartmak için 
konuşuyoruz… 

(NE.): Öldürülme ve ölen realite de 
değiliz, üçüncü realite ile bunun üstünde bir 
realite var ki, bunun tepesinden meseleye 
bakabilen… 

(SE.): Yani o bizi birlemeye götürecek… 
Gözlemlenenle gözlemleyenin bir olması 
lazım… Bunu en doğru şekilde nasıl 
oluşturmamız lazım… Dördüncü realite böyle 
çıkacak ortaya… 

(NE.): Üçüncü realite olarak bizler varız 
ama bu üç realitenin ilişkisi bizi bir yere 
götürmeli… Üçüncü realiteyi dördüncü realiteye 
taşıyan birinci ve ikinci realite faaliyetidir… 
Dekor, ayna, vesile olanlar... 

(SE.): Gözlemlenenle gözlemleyen bir 
olmadıkça o çıkmaz ortaya… Burada çok önemli 
bir noktadayız… 

(Misafir): Ölen var, öldüren var, 
seyredenler var… Bunların üçü aynı anda aynı 
realitenin içinde bence… 

(SE.): Aslında gözlemleyen varsa, 
burada öleni de öldüreni de gözlemleyen de 
onun titreşimlerini taşıyor ki, gözlemliyor yani 
beşer daha ölme ve öldürme realitelerini taşıyor, 
onları aşamadı… 
Hala ihtiyaç var… 
(Devam edecek…) 

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

 

 
 

HER ŞEY YOLUNDA - II 
 
Zaman’ın bu zamanında insan; bütünlükle en 
uzak, bağlarını en gevşettiği zamanda, en 
karanlık, en yalnız, en ayrışmış hissettiği 
zamanda, dönüş yolunu bulamamakta...  
Başından ve sonundan bihaber olduğu bu 
dönemde duraksamakta ve kendini tamamen 
kaybolmuş ve kaynaktan kopmuş sanmakta... 
  

“Varlık; uzaklaşan merkezinden tekrar aslına 
doğru yolculuk yaparken, ayrışmış olan 
parçalarının toplanması konusunda son 

derece zorluk yaşamaktadır...” 
“Bütün sıkıntısı, dönüş yolunu 

bulamamaktan kaynaklanmaktadır...” 
QY 325 

 
“Uzuvlar, uzuvlar, uzuvlar; bütünlüklerden 

uzaklaştıkça, geriye dönemez hale geldiler...” 
“Şimdi, Zaman’ın bu zamanında uzuvlar, artık 

yavaş yavaş bütünlükle bağlarını 
gevşettikleri en zor zamanda, yalnızlar...”  

QY 382 
 

“Oysaki merkezin kendisine çekicilik 
özelliğine bağlı olarak, bütün parçalar, bu 
cazibe alanının kapsamı içerisinde olup, 

zaten merkeze doğru hareket etmektedir...” 
“Ayrı düşmüş olan, kendini kaybolmuş 

zannetmekten dolayı karmaşayı 
yaşamaktadır...” 

QY 325 
 
Merkez’den uzaklaşan insan; aslını ve yeniden 
aslına doğru yolculuk yaptığını unuttuğu için 
yaşıyor tüm ızdırabını... 
Kendini en daralmış, en kopmuş hissettiği bu 
zamanda, ayrışmış olan parçalar, daha da 
parçalanıyorlar, dağılıyorlar... 
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 Oysaki nasıl her Gece’nin ardından Güneş 

doğuyorsa, yeniden o aydınlığa kavuşacak insan 
mutlaka... 
Şu anda, Güneş’in varlığına ve daima 
doğacağına dair bir İman; Gece’yi, tüm 
müphemliğine ve karanlığına rağmen, Sabır’la 
geçirmemiz için yardımcı olabilir ancak... 

 
“Bütün bunların netleşebilmesi için Gece’nin, 

Gündüz’e dönmesi gerektiğini 
biliyorsunuz...” 

“Gece Gündüz’e dönerken; bu iki algı 
arasındaki algınızın tamamen iman ile alakalı 

olduğunu fark ediyor musunuz?..” 
“Ve bu algının, içinde daha derin bir algı 

taşıdığını, bunun adının da Sabır olduğunu 
anlayabiliyor musunuz?..” 

QY 383 
 
Evet, ilahi bir düzen var ve bu düzeni yaratan bir 
güç var... 
Ve o güç, bizi kendine doğru çekiyor, muhteşem 
bir ritimle, tüm yasalarıyla... 
O güç, bizi destekliyor;  
Gece Gündüz’e dönerken; üzerinde yaşadığımız 
kürenin, Dünya’nın şuurunu fark edebilmemiz ve 
onunla birlikte şuurumuzu genişletebilmemiz 
adına... 
Yaşadığımız her şey, üzerinde yaşadığımız küre 
ile birlikte şuurumuzu genişletebilmemiz için 
öğrendiklerimiz... 
Ne kadar karanlık ve karışık görünürse 
görünsün; 
Bunun bir döngü olduğu, mükemmel bir düzen 
içinde olduğu ve bizim gelişimimize hizmet 
etmekte olduğu imanı; bizi özgürleştirecek 
olan... 
Ve olmakta olanın sabrını hissetmek; öfke, acı, 
umutsuzluk girdaplarına kapılmadan... 
 

“İnsana bu yolculuğunda her türlü yardım 
yapılırken, insan, enerjinin maddi âlemlerdeki 

parçalanışını ve dağılışını gördükçe 
teşevvüşe düşmektedir...”  
diyor Sevgili Quan Yin... 

QY 353 
 

“Zannetmeyiniz ki; sahipsiz...” 
“Zannetmeyiniz ki; yoldan çıkmış...” 

“Zannetmeyiniz ki; gittiği yer belirsiz...” 
“En bilinen, en belirgin ve en olgunlaşmak 

üzere olan zamanı yaşamakta insan...” 
diyor... 
QY 332 

 

Tabi ki çok kolay, her şeye umutsuzca ve hatta 
tepki ile bakmak... 
Çaresiz hissetmek ya da savaşmaya kalkmak... 
Doğruları savunmak, yanlışlara tepki duymak... 
 
Zaman’ın bu zamanında insan, göremiyor...  
Çünkü gördüğü tek şey, çatışma, dengesizlik ve 
huzursuzluk... 
En dipte, teşevvüşü ve karmaşayı yaşıyor... 
Ve direniyor... 
Bağımlılıklarını, doğrularını, savaşlarını, 
arzularını, hedeflerini terk edemiyor... 
İmanı, Sabrı bilemiyor... 
Mücadele ederek, bir yol bulmaya çalışıyor... 
O güç sesleniyor insana, diyor ki: 
 

“Neden yaşamlarınızın zamanlamasına 
direniyorsunuz?..” 

“Azıcık beşeri aklınızla, neyin doğru, neyin 
yanlış olduğu konusunda karar vermeye 

çalışıyorsunuz...” 
“Kendi yaşamınızın engellerini 

oluşturuyorsunuz...” 
“Sabah olur; güneş doğar...”  
“Akşam olur; güneş batar...” 

“Karanlıkta gökyüzünde beliren, Güneş değil, 
Ay’dır bin bir yansımasıyla...” 

“Bu düzendir...” 
“Ritimdir...” 
“Yasadır...” 

“Neden yasaya güvenmiyorsunuz?..” 
“Oysaki sizi hayal kırıklığına uğratmayacak 

olan tek güç, yasanın gücüdür...” diyor...  
QY 382 

 
İnsan, döngüleri ve yasaları fark edip, onlarla 
bütünleştikçe, şuurlanacak... 
Kıt beşer aklının ötesine geçebildikçe; kendisini 
esas kaynağa bağlamaya ve kaynağın zekasıyla 
birleşmeye başlayacak... 
 

“Kaynağın zekâsıyla birleştikçe insan, 
kendisinin, sonuç olarak, üzerinde yaşadığı 
kürenin şuuruyla bir bütün olduğunu fark 

edecek...” 
“Ve kürenin üzerindeki planlardaki 

yolculuğuyla, sistem içerisindeki planlardaki 
yolculuğunun kendi gelişimine hizmet 

etmekte olduğunu anlayacaktır...” 
QY 353... 

 
Bu kürenin üzerinde her ne yaşanıyorsa... 
Doğru yanlış demeden, hüküm vermeden... 
Her şeyin yolunda olduğunu bilmeliyiz... 
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“…aşırı analiz derhal bırakılmalı, gereksinimi 
duyulan psikolojik mesafenin oluşabilmesi 

için, her şeyin yolunda olduğu imanı süratle 
tesis edilmelidir...” 

QY 384 
 
Ancak bu imanla, yola çıkabilir ve ilerleyebiliriz… 
 

Sevgili Quan-Yin diyor ki: 
“Yolu şaşırdığınızın göstergesi, çatışma ve 

dengesizliktir...” 
“Ve her sahaya yayılan huzursuzluktur...” 

QY 343 
 
Eğer zihnimiz ve duygularımız bunlarla doluysa, 
derhal terk etmeliyiz ki, yolu bulabilelim ve ileriye 
adım atabilelim... 
Çünkü bu yolda, ancak özgürce yürüyebiliriz... 

 
“Özgürlük; huzurdur, sükûnet ve barıştır...” 

“Özgürlük; en karışık olanın içinden 
yükseldiği takdirde, hakikat olandır...” 

diyor Sevgili Quan-Yin... 
QY 227 

 
“Özgür olabilmek için iman etmek, 

yolculuğun başlangıcıdır…” 
QY 258 

 
Sevgili Quan-Yin bizlere diyor ki; 

“İnsan, yetersizliklerinin, körlüklerinin ve 
adımlarının zayıflığının tesiriyle, şu an 

yürüyememenin aczini yaşamaktadır...” 
“Sizler, o olmayınız...” 

“Acz içinde olan; yetersiz olan; kör olan 
olmayınız...” 

“Duyan, gören ve bilen mertebesi sizleri 
beklerken, sıcak ve soğuk suyun içindeki ılık 

suyla titreşen olunuz…” 
QY 306 

 
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... 
 
 

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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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... 

 
Ağustos ayında;  

5 arkadaşımız, gerek Aragonit Semineri’ne 
katılarak, gerekse vekil uyumlama ile, kendileri 

için özel seçilmiş taşlara uyumlandılar… 
 

Uyumlanma Prosesi; 
Yeryüzünde sadece Sn. Sevgi Ersoy tarafından 

gerçekleştirilebilen, tescillenmiş bir tekniktir. 
Uyumlandıktan sonra, Aragonitin size kendi 
bilgisini ve şifasını tam kapasitesi ile açtığını 

göreceksiniz. 
 

* Uzaktan uyumlanma (vekil uyumlanma) olur 
mu? 

Vakıf merkezimize gelemediğiniz durumlarda; 
başka şehirde yaşamak, yatağa bağlı bir 

hastalığa sahip olmak, iş nedeniyle seminerlere 
katılamamak gibi sebeplerle, uzaktan 

uyumlanma yapılabilir. 
Ülkemizin ve Dünyamızın her yerinden sayısız 

kardeşimiz, bu yolla, onlar için özel olarak 
uyumlanmış Aragonitlerine sahip 

olabilmektedirler. 
 

Bunun için başvuru formunu doldurup bize 
göndermeniz gereklidir. 

 
Aragonit taşı ile ilgili genel bilgi için 

www.aragonitmucizesi.com  
sitesini ziyaret edebilirsiniz... 

 
 
 
 
 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
 

mailto:info@mbavakfi.org.tr
http://www.aragonitmucizesi.com/
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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… 

 

Eylül ayında;  

2 arkadaşımız Reiki I. Derece’ye, 

uyumlandılar... 

 

Bilgi ve Kayıt için vakfımızla iletişime 
geçebilirsiniz… 

 
 
 

REİKİ HUZUR VADİSİ 
Terasımız yenilendi... 
Cennetten bir köşe haline geldi... 

 

 
6. Grup çalışması, 19 arkadaşımızın katılımıyla 
gerçekleşti... 
 

 
 

Detaylı bilgi için vakfımızla iletişime 
geçebilirsiniz… 

Reiki Huzur Vadisi ve burada yaptığımız 
çalışmalar hakkında bilgi için: 
http://www.reikihuzurvadisi.com/  
sitesini ziyaret edebilirsiniz... 

mailto:info@mbavakfi.org.tr
http://www.reikihuzurvadisi.com/

