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

VARLIK TANIMLAMALARI… 
1) VİCDAN REALİTESİ: 

Yaratıcı Tanrı… Yaratıcı, yapıcı 
düşüncelerin kaynağı olan vicdan etkisindeki 
varlıkların Tanrı’sı… Buna ilham da 
diyebiliriz… Bunun sahibi kâinatları yaratan 
Tanrı’nın kendisidir… Güzele ilgi ve 
hayranlık duyguları varlığı bu Tanrı’ya 
yöneltir… 
Varlıklara, araştırma ve keşfetme ilhamı 
veren Tanrı… 
Tanrı’yı Tanımlaması… Sırsız bir yaratıcı 
güce sahip… Uzayı ve zamanı kontrol eden, 
bolluk ve bereket getiren, açık, cömert, 
bilinmeye ve tanınmaya razı, ilham dolu… 
Dünya’yı Tanımlaması… Sanatın, icatların 
ve keşiflerin dünyası… 
Kendini Tanımlaması… Tanrı ile beraber 
yaratan… 
Uyum Şeklini Tanımlaması… Niyet 
ederim… Anlamaya çalışarak… 
Tanrıya Ulaşma Şeklini Tanımlaması… 
İlhamla… İçe yolculukla… 
İyi ve Kötü Tanımlaması… İyi; yüksek 
bilinçliliktir… Kötü; düşük bilinçliliktir… 
En Büyük Mücadelesini Tanımlaması… 
Yaratıcı ile dengede olmak… 
En Büyük Gücünü Tanımlaması… Hayal… 
En Büyük Engelini Tanımlaması… 
Kendimi önemli görmek… 
İhtirasını Tanımlaması… Kendimi tek 
gerçek olarak görmek… 

Ayrılık İllüzyonunu Tanımlaması… 
Tanrı’nın küçücük bir ışığını içimde 
hissediyorum… Varlığımı artık O yönetiyor… 
O içimde ve aktif… 
Kimliğini Tanımlaması… İsteklerimi içimde 
gerçekleştirmeyi başardım… İç dünyamda 
güç var… 
İnancını Tanımlaması… Tanrıyı bilmek, 
bana O’nun her arzumu gerçekleştireceğini 
söylüyor… O’nun bana olan inancına layık 
olmak için dua ediyorum… 

 

 
2) HİZMET REALİTESİ: 

Tanrı’ya hizmet bilinci ile yaşam, mutat 
olmayan sonuçlarla karşılaştırır… Bunlara 
mucizeler denir… Mucizelerin Tanrı’sı… 
Artık mutat Dünya yasaları mucize ile yer 
değiştirmeye başlamıştır… Yaşanılan 
olayların sebebi fizik Dünya’ya ait değildir… 
Tanrısal mucizeler yaşanır… Bu gizemi 
çözmek güdüsü varlığı bu Tanrı’ya yöneltir… 
Mucizeler sunan Tanrı… 
Tanrı’yı Tanımlaması… Her şeyi başka 
şekillere dönüştürebilen, mistik, aydınlık, 
bütün sebeplerin ötesinde, şifa veren, sihirli, 
simyager… 
Dünya’yı Tanımlaması… Peygamberlerin, 
bilgelerin ve kâhinlerin Dünya’sı… Hizmet ve 
Hizmetkârlar Dünya’sı… 
Kendini Tanımlaması… Aydınlanmış 
bilinçlilik… Hizmetkâr… 
Uyum Şeklini Tanımlaması… Hizmet 
ederek… 
Tanrıya Ulaşma Şeklini Tanımlaması… 
O’na hizmetle… Lütufla… 
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 İyi ve Kötü Tanımlaması… İyi, kozmik bir 

güçtür… Kötü, aynı gücün farklı bir şeklidir… 
En Büyük Mücadelesini Tanımlaması… 
Özgür olmak… 
En Büyük Gücünü Tanımlaması… İman… 
En Büyük Engelim Nedir..? Sahte 
idealizm… 
İhtirasını Tanımlaması… Tanrı için ölmek… 
Ayrılık İllüzyonunu Tanımlaması… Tanrı 
ve ben şimdi neredeyse bir bütünüz… Ayrılık 
hissetmiyorum… Zihnim, Tanrı’nın zihni… 
Kimliğini Tanımlaması… İnanılmaz bir 
gücün ve Tanrı’dan gelen bir zekânın 
merkezindeyim… 
İnancını Tanımlaması… İmanımla dağları 
yerinden oynatabilirim… Tanrı’nın 
transformasyon aracı olmak için dua 
ediyorum… 

 

 
3) HÂKİMİYET REALİTE: 

Saf varlık Tanrı’sı, “Ben”… Bulunduğu 
ortamın hâkimi olan realite varlığı… Kendini 
Tanrı ile bir bütün olarak görmeye 
başladığında, kutsal olan, ilahi olan Tanrı‘ya 
yönelir… Basit, isimsiz, sıfatsız, vasıfsız, 
düşünmeyen, sonsuz ve girift olan sadece 
var olan… 
Varlıkları kendisiyle bütünlüğe davet eden 
Tanrı… 
Tanrı’yı Tanımlaması… Doğmamış, 
ölmeyen, değişmeyen, hareket etmeyen, 
görünmeyen, ölçülemeyen, elle tutulamayan, 
sonsuz, girift, üstün enerji… 
Dünya’yı Tanımlaması… Yükselen 
Dünya… Yenilenen Dünya… Yeni Zaman’ın 
ve yeni İnsan’ın yeni Mekânı… 
Kendini Tanımlaması… Kaynak, Köprü, 
Kanal, Ara Devre… 
Uyum Şeklini Tanımlaması… O ve ben 
biriz… 
Tanrıya Ulaşma Şeklini Tanımlaması… 
Yükselerek, Sıyrılarak, Sıçrayarak ve 
Yerleşerek… 

İyi ve Kötü Tanımlaması… İyi; bütün 
zıtların bileşmesidir… Kötü, artık yoktur… 
En Büyük Mücadelesini Tanımlaması… 
O’nunla Bir olmak… 
En Büyük Gücünü Tanımlaması… Birlik… 
En Büyük Engelim Nedir..? İkilik… 
İhtirasım Nedir..? İhtirasın ötesine 
geçmek… 
Ayrılık İllüzyonunu Tanımlaması… Kendim 
ve Tanrı arasında bir fark görmüyorum… 
Ben O’ndanım… 
Kimliğini Tanımlaması… “O, Ben”im… 
İnancını Tanımlaması… İman, evrensel bir 
varlığa dönüşmüştür… Dua ettiğim zaman, 
kendime dua ederim… 

 

 
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; yaşamımızdaki huzurun; 
son zamanlarda vurgulu olan tesirlerin 
yönlendirmesiyle biraz dengesizleşmiş 
olabileceğinin / dengemizi bozan 
sebeplere odaklandığımızda, en mühim 
faktörün zihnimizdeki arızalardan 
kaynaklandığını görebileceğimizin 
bilincine varmaktır… (QY/C:392) 

*** 
 Kıyam etmek; arızalı zihnin, sorun 

algılamayı sevdiğinin / ve algıladığı 
sorunları benimsemek istediğinin / 
benimsediği sorunlardan kimlikler 
yaratarak, bu kimlikleri çeşitli elbiseler 
şeklinde giydiğinin bilincine varmaktır… 
(QY/C:392) 

*** 
 Kıyam etmek; arızalı zihnin; sorunları, 

kabul edilmesi gereken veya mücadele 
edilmesi gereken olgular olarak 
gördüğünün / ve bunun dışında, zihninde 
hiçbir içerik taşıyamaz hale geldiğinin 
bilincine varmaktır… (QY/C:392) 

*** 
 Kıyam etmek; bütün bunlara bağlı olarak; 

zihin arızasının, zihni tam bir karmaşa 
içerisine soktuğunun / ve kişinin, çarpık bir 
algılamayla, çarpık bir yolculuğun 
içerisinde kendisini bulduğunun bilincine 
varmaktır… (QY/C:392) 

*** 
 Kıyam etmek; ve bu bireysel algılamanın, 

kolektif algılama olarak, ortak bir 
sahibiyetle, insanın yolculuğunu 
sürdürürken, sürekli olarak beraberinde 
taşıdığı bir etken haline geldiğinin 
bilincine varmaktır… (QY/C:392) 

*** 

 Kıyam etmek; bu içeriğin, arızalı zihin 
içeriğinin; bedenin, kendi kendisini tamir 
edebilme özelliğini sekteye uğratıcı bir 
etken haline geldiğinin bilincine 
varmaktır… (QY/C:392) 

*** 
 Kıyam etmek; arızalı zihnin, arızalı 

duyguları ve arızalı bedeni yaratmakta 
olduğunun / ve bu şekilde, sürdürülmesi 
güç bir yolculuk içerisinde yol alınmakta 
olduğunun / bunun için, bedenin orijinal 
iyileştirme gücünün ortaya çıkması 
gerekmekte olduğunun bilincine 
varmaktır… (QY/C:392) 

*** 
 Kıyam etmek; bedenin orijinal iyileştirici 

gücü ortaya çıktıkça, duyguların ve zihnin, 
buna paralel olarak kendini 
yenileyebileceğinin bilincine varmaktır… 
(QY/C:392) 

*** 
 Kıyam etmek; bedenin orijinal iyileşme 

gücünün ortaya çıkabilmesi için hareketin, 
zihinden kaynaklanamaz olduğunun / 
zihinden kaynaklandığı takdirde ulaşacağı 
yer, ancak bedenin dış katmanları 
olacağının bilincine varmaktır… (QY/C:392) 

*** 
 Kıyam etmek; orijinal gücün ortaya 

çıkabilmesi için, mutlaka yüksek 
katmanlardan bize ulaşılabilmesine izin 
vermemiz gerektiğinin bilincine 
varmaktır… (QY/C:392) 
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 ---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (72)--------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Şimdi bakınız; çok özel kendini bilme, 

kendini tanıma ya da kendini bulma 
çalışmalarındaki duruma dayanmak çok 
zordur… Yani herkes bu çalışmalara tahammül 
edemez… Bizle birlikte olan arkadaşlar 
anımsarlar, ne zaman kendini bilme, kendini 
tanıma çalışmasına ziyadesiyle ciddi bir adım 
atsak, bir süre sonra çalışma yarıda kalır… Yani 
bu çalışmalara dayanmak için, niyette kararlı, 
istikrarlı olmak gerekir… Çok güçlü olmak 
gerekir… 

Ben yaklaşık otuz beş yıllık bu spiritüel 
hayatım içerisinde kaç kez bu çalışmalara 
tevessül ettiysem, bir süre sonra dağınıldığını 
gördüm... Yani dayanılmaz oluyor… Buna 
tahammül etmek için, çok özel, çok ciddi bir 
niyet, istikrar ve gerçekten çok ciddi bir iman 
ihtiyacı vardır ki acılara dayanılabilsin… Yani acı 
faktörü vardır burada… Acı faktörü de şudur; 
otomatik hale gelmiş bir karakterimizin, 
tekrardan fark edilip otomatizmadan çıkarılması, 
sorgulanması, üzerinde, bir mekanizmal, Rab ile 
ilişkili bir şekilde yepyeni bir sathın veyahut da 
seviyenin koşullarına adapte olunması ve tekrar 
otomatik hale getirilinceye kadar gereken ceht, 
işte bu rahatsızlık verici oluyor… 

Yani varlıklar, otomatik olmaktan dolayı 
rehavet içindedirler... Bunu alıp da siz, bozup, 
tekrardan yepyeni koşullar içerisine varlığı 
sokarsanız, rahatsız olur... Rahatı kaçar… Yani 
o bizim biraz üşengeçliğimizden kaynaklanan bir 
husustur... Yalnız tabii ki, yeryüzünde, dünya 
tekâmül âleminde, kendini, Rabbin hizmetine 
girmiş hisseden ve Rabbe karşı bir taahhüdü 
olduğunu hisseden varlıkların mutlaka bu 
rahatsızlığı göze alacak güçte olmaları da 
lazım... Bu gücü göstermeyen insan, zaten 
görüyorsunuz, dışarıdaki insanlar, eğlence, 
neşe, hoşluk, nerede gönüllerini rahatlatıcı, 
rahatlarını daha da rahat hale getirici imkân 
varsa oraya koşuyorlar… Kimsenin, kalkıp da 
böyle bir otomatizmadan kurtulma konusunu ele 
alayım, rahatımı bozayım, yeniden otomatik hale 
getireyim gibi bir niyeti genelde yoktur... 

Şimdi bu mekanizmanın çalışması için 
varlığın, sizin söylediğinizle çağrıştı, 
silkelenmesi, ayıklanması ve sadeleşmesi 
gerekmektedir... Bu mekanizma da eprövler 
sayesinde, tesirin, eprövün varlığın 
otomatizmasına tesir ettiği noktada varlık 

silkelenir... Rahatı kaçırılır… Yani nasıl?.. Dut 
ağacının sallanması gibi ve onu silkeler, kim 
silkeler?.. Epröv silkeler, tesir silkeler… Bu tesir 
birinin gelip size bir eleştiride bulunmasıdır, işte 
az önce bahsettiğim misaldeki bir telefonla size 
bir dramanın uygulanmasıdır… Korkutucu 
drama işte, eleştiri draması, mesafe vesaire... 
Bir dut ağacını sallamak gibi... Silkelenen varlık, 
ayıklanmak zorundadır ve varlığın kendi 
zannettiği beşeri vasıfları olan egosu, nefsi 
alışkanlıkları otomatik şekle gelmiş kabulleri, 
buna felsefi kabuller, buna ideolojik kabuller, 
buna bir takım fikirler, bir takım efendime 
söyleyeyim birilerinin kendisine empoze ettiği 
değerler, şey manada, fikirler gibi... Bir takım 
onda otomatik hale gelmiş ki buna alışkanlık da 
diyebiliriz... 

Otomatizma, insanda alışkanlık tarifiyle 
ortaya çıkar... Otomatik olan... Mesela bakın 
benim şu anda anlatırken bir oraya gidip, bir 
buraya gelmem, otomatizma... Yani ben 
düşünerek bunu yapmıyorum... Fark ettiğim 
anda, ya ben napıyorum, deli miyim bir oraya 
gidiyorum, bir buraya geliyorum dediğim anda 
ben artık şuurlu bir şekilde gerektiğinde oraya 
giden, gerektiğinde buraya gelen hale gelmek 
zorundayım... Yani bir şey yazacaksam oraya 
gidip, bakınız iki defadır yazmadan oraya gittim 
geldim, farkında mısınız?.. Bu bir 
otomatikleşmedir... Bu bir irade dışı, varlığın 
iradesi ve şuuru dışında yaptığı bir eylemdir ki, 
Rabbin adına hiçbir manası yoktur, hatta zararı 
vardır... Buraya çıkmamın ve buraya inmemin 
mutlaka bende önceden oluşmuş bir gayeye 
hizmet ettiği fikrinin olması lazım... Niye oraya 
iniyorum?.. Sorgulaması beni oraya indirmeli... 
Eğer ihtiyacımsa inmeliyim, gibi... 

Şimdi, silkelenen varlık ayıklanıyor, 
ayıklanmada, kabuklarımızdan ayıklanma, 
alışkanlıklarımızdan ayıklanma, bizde artık rutin 
hale gelmiş yani düşünmeden yaptığımız 
özelliklerimizden ayıklanma şekilleri... Bunu 
becerebilirsek, sadeleşiriz... Sadeleşme unsuru, 
şu unsur, bir varlıkta oluştuğu andan itibaren bir 
otomatik seviyeden bir üst otomatik seviyeye 
geçmesindeki şu süreç kısalır... Ceht azalır ve 
kolay geçer... Yani bir tür bu realite düzeyinden, 
bu realite düzeyine geçiş ki, buna biz tekâmül, 
gelişim diyoruz, akış şeklinde olur... Yani bu 
adam akıverir oraya... Çünkü niye?.. 
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 Silkelenmiştir, ayıklanmıştır, sadeleşmiştir... 

Direnci yoktur, direnç... Ve dolayısıyla bu 
realiteden bu realiteye geçişte eprövün tesirin 
silkeleme şiddeti ve kalitesi çok iyidir... Şiddeti 
azdır, kalitesi yüksektir... Ve dolayısıyla varlık, 
tesir kendisini kabalaştırmadan geçiş yapma 
imkânına sahiptir... Buna tebliğlerde Rabbin, 
dürtüsüz ve ikazsız yürüyüşü denir… 

Yani bir tesir geliyor üstüne, diyor ki 
tamam ben gidiyorum buradan... Diğeri de diyor 
ki; tesir geliyor, umurunda değil... Oraya, başka 
bir şeye bakıyor... Dünyaya dönük bir 
konsantrasyon, ceht-i hüda geliyor, hadi yürü, 
hop... Niye?.. Buraya getirmek için, bu tesirin 
maksadı... 

Hani bir otobüs misali vermiştim, tekrar 
vermiş olmamak için vermiyorum... Yani 
otobüste gidiyorsunuz, dışarıya, dünyanın 
güdüm ortamına konsantre olmuşsunuz... 
Doğaya bakıyorsunuz, ağaçlara, aaa burada 
hangi dükkân açılmış, burada ne olmuş?.. 
Önünüz boşalmış, farkında bile değilsiniz... 
Biletçi veya görevli oradan bağırıyor; beyefendi 

ilerleyin yolu tıkadınız... Baktı, ilerleyecek 
durumda değilsiniz, siz duymuyorsunuz çünkü 
niye?.. Dünyanın cazibe ortamları sizin bütün 
konsantrasyonunuzu, bütün zihin, akıl 
mekanizmalarınızı bloke etmiş... Bakıyorsunuz 
böyle dışarıya, en sonunda, bir ikaz, iki ikaz, 
üçüncüde biri dokunuyor, beyefendi yürüyün 
diyor, yine duymuyorsunuz, o zaman geliyor 
biletçi yürü ulan!.. Affedersiniz, bir itiyor, siz 
kapaklanarak öne gidiyorsunuz... 

Şimdi ilk yürümek ikazı, yürüyünüz lütfen 
yürüyünüz ikazıyla, o itme ikazı arasındaki amaç 
aynıdır… Nedir o?.. İleri gitmenizi istiyor 
yukarısı... Yürü diyor, önün boşaldı mı 
yürüyeceksin ki, arkadan gelenlerin önünü 
tıkama... Bu kâinatın akışıdır... Yürüyün... Eee, 
sen duymadığın için adam geldi itti... Şiddeti 
arttı, kalitesi düştü tesirin… Ama amacı aynı, 
hedefi sensin... Senin yerine başkasını itmiyor... 
Çünkü yürümeyen sensin... 

 
 (Devam edecek…) 

 
------------------------------------- TEBLİGAT BİLİNCİ (19) ------------------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Dünya beşeriyetinin şuur skalası, Âdem 

kolektif şuur alanı içerisinde vazife yapmakta 
olan, kapalı şuur ve açık şuur şeklinde 
faaliyetine devam etmektedir… Bir üçüncü antite 
var ki; dar şuur… Açık ve kapalı şuur; vazifenin 
hizmetinde olan ve vazifeye hizmeten enkarne 
olmuş varlık topluluklarıdır… Dünya tekâmül 
okulunun tedrisini tamamlamasına hizmeten 
özellikle bu şuur kapasitelerinde gelirler… 

Bahsettiğimiz olayda, kapalı şuur 
vasfında olan bu varlıklar, öldürme ve öldürülme 
misyonları ile dünyaya enkarne olmuş varlıklar 
oldukları muhtemeldir… Çünkü hiçbir varlık 
yoktur ki, ihtiyacı dışında bir ölümle 
karşılaşsın… Tıpkı doğum gibi, doğum ve ölüm 
son derece zor, son derece büyük bir ceht ile 
elde edilen iki tane önemli hakikattir, gelişigüzel 
değildir… 

Dünya kolektif şuuru içerisinde yani 
serbest şuur sahası içerisine girmiş olan kapalı 
şuur, daima açık şuura hizmeten faaliyet 
gösterir… Bu, tamamen kapalı şuur olmasından, 
dünyaya girerken kapatılmış şuur olmasından 
dolayı, yaptığı bu hizmetin ne farkında ne 
bilincindedir… Ve dolayısıyla hayat planları 
öldürülme şeklinde tahakkuk etmelidir… Rabbe 

taahhütleri budur… Öldüren ise, bunu aşma 
ihtimali olmasına rağmen, çoğunlukla hayatında 
itilimler hep bu yana doğrudur… Bu itilimler, 
içsel ve dışsaldır, sürekli öldürme impulsları ona 
planı tarafından verilir… Daha doğrusu getirdiği 
hayat planının hamulesinde o vardır… 

O halde bu bilgilerin hizmeti kimedir?.. 
Açık şuurun, dünyaya indikten sonra dar şuura 
kendini dönüştürenlerine karşıdır bilginin 
hizmeti… Çünkü açık şuur, genellikle bir vazife 
adına, maksadı, niyeti ve taahhüdü ile dünyaya 
enkarne olduktan sonra, dünyanın cazibe etkisi 
altında, dünyanın konsantrasyonuna kendini 
kaptırarak dar şuur denilen üçüncü bir şuur 
haline düşmesinden kaynaklanır bu yardım 
gereği… 

Dar şuur demek, doğumu orijinal olarak 
açık şuur olup da, dünyaya geldikten sonra 
şuurunu daraltanlar demektir… Bu, vazifenin 
ihlalidir… Bu, açık şuurluluk taahhüdünün 
ihlaline düşmüş insanlardır... Bu insanların diğer 
bir adı, Merkez Yüce Plan tebliğlerinde tekâmüle 
tabi varlık gurubudur… Tekâmüle tabi oldukları 
için düştükleri bu kusurlu negatif 
pozisyonlarından kurtarılmaları için Rabbin el 
uzatması gereği vardır… İşte eprövlerle 

mailto:info@mbavakfi.org.tr


 
 

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 
 mücadele eden, uyanışı için eprövlerin 

üzerlerine sevk edildiği varlık tipi, açık şuurlu 
olup da dar şuura düşmüş insanlardır… Rabbin 
megafonu bunların üzerinde devamlı vazife 
yapar… Uyandırılmak budur… Uyanmak, 
dünyaya taahhüt ederek geldiği açık şuurlu 
orijinal enkarnasyon şuuruna tekrardan kavuşma 
halidir… Bu hal, uyanıştır… Dünyanın illüzyonu 
ile kendini dar şuura düşürmüştür… Aslında 
hizmeti açık şuurluluk şeklindedir… 

Burada bahsedilen üç tane realite var… 
Kapalı şuur vasfında olup vazifeten öldürme 
programlı, öldürülme programlı… Bir de onu 
gözleyenler var… Zaten bunların bu 
operasyonları, sahneledikleri senaryo, açık 
şuurlu olup da kendini dar şuura düşürmüş olan 
varlıklar içindir… Bunların hizmeti, dekor, ayna 
ve vesile olmaktır… 

Dar şuurlular, dünyada bu orijinal açık 
şuur yapısına dönmek zaruretinde olan ve 
yukarıya hizmetinin bu olduğundan dolayı heba 

edilmeyecek varlıklardır... Epröv olarak bir araya 
getirilmez… Siz eğer bu realitede iseniz, 
öldürme veya öldürülme konumuna mümkün 
olduğu kadar sokulmazsınız… 

Eğer bu dar şuur kurtulabilirse, o nizamı 
fark etmeye başlar… Yolu onun, o kanunun 
açtığı yolda devam eder… 

Dar şuurlu bir varlığın açık şuura 
dönmesi için mutlaka dekora, aynaya ve 
vesileye ihtiyaç var… Bu dekorun içerisinde yer 
aldırılmaz ki, heba olmasın diye… Halet 
yaşanmadıkça burada buraya geçilemez… 
Bunlar sahnede bizatihi rol alanlardır, buna halet 
yaşatmak içindir… Bir bilginin açığa çıkması ile 
bu buraya geçebilir yani kendinde var olan fakat 
dar şuurluluğundan dolayı var olduğunun dahi 
farkında olmadığı bir bilginin açığa çıkması için, 
o varlığa şiddetli bir uyaranın gelip halet 
yaşatması lazım… Halet yaşanmadıkça bir bilgi 
açığa çıkamaz… 
(Devam edecek…) 

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

 
“İNSAN, EĞİTİM İÇİN YERYÜZÜNDEDİR...” 

 

 
 
Şu anda Dünya, tüten bir bacanın siyah 
dumanlarını savuran görüntüsüyle sınırları 
zorlarken; 
İnsan da başıboş, kaybolmuş, nereye gideceğini 
bilemez halde savruluyor... 
 

“...Onu güden, sevk ve idare eden varlığın 
varlığından haberdar değilmişçesine…”  

(QY / 332) 
 

Dünya’nın içinde bulunduğu tüm bu sahneleri 
yaratan sebepleri;  
Onu güden, sevk ve idare eden, korkularını, 
hırslarını, savaşlarını görmek istemezcesine... 
 
Sevgili Quan Yin; 

“Size, defalarca ne yapmanız gerektiği, ne 
yolda yürümeniz gerektiği, nereye bakmanız 

gerektiği anlatıldı ve anlatılıyor…” 
“Gittikçe donuk gözlerle bakıyor ve kapalı 

kapılarla hissetmiyorsunuz…”  
 

“Kanıksamayın…” 
“Örtmeyin…” 

“Bakın, görün…” 
“İbret alın…” 

“Olgunlaşın…” 
“Kopup gitmeyin…” 
“Boyun eğmeyin…” 

“Ayrışmayın…” 
(QY 26) 

 
Gittikçe zorlanıyoruz görmekte ve hissetmekte... 
Çünkü ya ayrışıyor, kanıksıyoruz tüm olanları; 
ya da mücadele etmeye çalışıyoruz karşımıza 
çıkan her şeyle... 
Oysaki bizim işimiz mücadele etmek değil bu 
sahnelerin karşısında... 
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 “Mücadele, girdaptır…” 

“Artık, mücadelenin, sonu olmayan dipsiz bir 
kuyu olduğunu anlamalısınız...” diyor Sevgili 

Quan Yin… 
 

“Engellerin illüzyonuna kapılıp mücadeleye 
girmeyin...” 

 
“Sizler, aşmanın, kat etmenin, ilerlemenin 

idrakinde olanlar olmalısınız...” diyor… 
(QY 226) 

 
Ayrışmadan, kanıksamadan ya da mücadele 
etmeden; olgunlaşmak, ilerlemek ve aşmak... 
 
İnsanın henüz pek bilemediği bir yol... 
Bu şekilde ilerleyemiyoruz; çünkü engellerin 
illüzyonuna kapılıyoruz... 
 
Oysaki bu illüzyonu aşmak için; 

“Bütün bunların, saf ve açık niyetlere bağlı 
olduğunu anlamak gerekir...” diyor Sevgili 

Quan Yin… 
(QY 226) 

 
Bütün bu savaşlar, haksızlıklar, dejenerasyon… 
Tüm bu Kaos… 
Hepsinin, saf ve açık niyetlere bağlı olduğunu 
anlamak…  
Bu ancak, tek bir idrakle mümkün olabilir bizler 
için: 

 
“İnsan, eğitim için yeryüzündedir…” 

“Bunu kabul etmelidir…” 
(QY 390) 

 
Sevgili Quan Yin; bu eğitimin bilincini 
oluşturmanın önemine işaret ediyor… 

 
“Eğitim yolculuğunda olan varlıklar, eğitimin 

kademelerinin icaplarını hassasiyetle 
uygulamaları gerektiğinin bilincinde 

olmalıdırlar...” diyor… 
(QY 381) 

 
Bir eğitim yolculuğunda olduğumuzun bilinci ve 
hassasiyeti; yepyeni bir ilerleyiş, yepyeni bir 
görüş sağlayabilir bizlere... 
Ayrışmanın ve mücadelenin dışında... 
Bir şeylerden kaçmayı, bir şeyleri savunmayı, ya 
da bir şeyleri suçlamayı bırakıp; 
bizi gelişimimize odaklayan... 
 
Yaşadığımız her şey ve Dünya’da yaşanan her 
şey, bizim eğitimimiz içinse;  

Dünya’nın bize vermekte olduğu dersi nasıl 
alabiliriz?.. 
 

“Yeryüzü, eğitim programı itibariyle, bir 
elastikiyet ve uyum ortamıdır...”  

diyor Sevgili Quan Yin… 
(QY 389) 

 
“Dünya’nız; ahlak, sevgi ve kurallar 
üçlemesinin oluşturduğu bir eğitim 

sahasıdır…” 
 

“Bu sahanın üzerinde dolaşanların, mamur 
etmekle mükellef olduklarını bilmeleri 

gerekir…” 
“Ve aldıkları eğitimin hakkını vermelidirler...” 

diyor… 
(QY 387) 

 
Sevgili Quan Yin, ancak bu unsurların 
oluşturduğu bir zeminin üzerinde, bu ilkelere 
dayanarak; eğitimimizin hakkını verip, yapmamız 
gerekenleri inşa edebileceğimizi anlatıyor... 
 

Elastikiyet ve Uyum…Ahlak, Sevgi ve 
Kurallar… 

 
Dünya, bu ilkelere dayanan bir eğitim ortamı 
olarak; bize neyi göstermeye, neyi öğretmeye 
çalışıyor olabilir?.. 
Nasıl bir bilinci açığa çıkartmalı insan?.. 
 
Tüm farklılıklara, zıtlıklara rağmen; bir arada 
saygı, bütünlük, ahenk ve düzen içinde, barış 
içinde yaşayabilmek diyebiliriz rahatlıkla... 
 

“Yüksek bilinç; insanın, diğerleriyle ve 
nesnelerle akıcı bir uyum içerisindeki 

ilişkisidir...” 
 

“Sizler, bilinçleri yükseltilmek üzere 
eğitilenler...” 

“Eğitiminizin farkında olun...” 
diyor Sevgili Quan Yin… 

(QY 387) 
 
İnsan’ın bu yüksek bilinci açığa 
çıkartamamasının, bu dersi alamamasının en 
önemli sebepleri olarak; bağımlılıklar bize işaret 
edilmektedir... 
Bağımlılıklarımız... 
 
Belirli düşüncelere, doğrulara, kalıplara; belirli 
duygulara, özlemlere, beklentilere; belirli yaşam 
koşullarına, arzulara olan bağımlılıklarımız... 
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 Bırakamadığımız, aşamadığımız, bizi kontrol 

eden, sevk ve idare eden;  
ulaşamadığımızda, sahip olamadığımızda acı 
çektiğimiz her şey... 
 

“Elastikiyet ve uyumun mükemmel 
uygulayıcıları olabilmeniz için, engellerden 

arınmanız gerekmektedir...” 
 

“Sizlere, en önemli engelleriniz olarak, 
bağımlılıklarınız işaret edilmektedir...” 

(QY 389) 
 

“Acılarınızın kaynağının, bağımlılık 
derecesindeki istekleriniz olduğunu fark 

etmelisiniz...” 
(QY 385) 

 
“Yaşamınızın tamamını oluşturan 

bağımlılıklarınızın büyük dramını an be an  
sahnelemekte ve acının presi altında 

kıvranmaktasınız…” diyor Sevgili Quan Yin… 
(QY 387) 

 
Bağımlılıklarımızın, bizlerde, sürekli olarak 
biriken programları yaratmakta olduğunu 
söylüyor... 
Kızgınlıklarımızın, huzursuzluklarımızın, 
endişelerimizin, korkularımızın yarattığı; aynı 
kalıplar içinde çalışmaya devam eden zihin 
programları... 
Düşüncelerimizi, duygularımızı, davranışlarımızı 
ve tepkilerimizi şekillendiren eskimiş ve 
kalıplaşmış programlar... 
 

“Bu programlardan kurtulma zamanının 
geldiğini, kendi kendinize kabul 

ettirmelisiniz...” diyor Sevgili Quan Yin… 
(QY 385) 

 
“Artık, yüksek bilinçlerin tezahür etmesi 

gerektiği ve yüksek bilinçlerin ortaya çıkması 
zarureti safhası olan bu safha;  

Dünya yaşayanının, kalıplaşmış, eskimiş 
programlarını fark etmesi için ve bu 

programları gerçekten değiştirme ihtiyacını 
oluşturması için önemli bir zamandır...” 

diyor... 
(QY 386) 

(Devam edecek…) 

 
 
 

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... 
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 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… 

 

 

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... 

 
Ekim ayında;  

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

için özel seçilmiş taşlara uyumlandılar… 
 

 

 

 

 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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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. 

 
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… 
 

Ekim ayında; 
2 arkadaşımız Reiki I. Derece’ye 

uyumlandılar... 

 

Bilgi ve Kayıt için vakfımızla iletişime 
geçebilirsiniz… 

 
Reiki Huzur Vadisi ve burada yaptığımız 

çalışmalar hakkında bilgi için: 
http://www.reikihuzurvadisi.com/  

sitesini ziyaret edebilirsiniz... 
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