
MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI-1999 

                                                                           
 

       Aylık Elektronik Dergi                         Sayı: 144                                          Aralık 2015 
 

 
IŞIĞIMIZ BİLGİ - YOLUMUZ SEVGİ - HEDEFİMİZ VAZİFE 

 

Cevizli Mah. Bağdat Caddesi No: 519 Bağdat Plaza Kat: 7 Daire: 10 Maltepe / İstanbul 
Tel: 0216 – 383 06 07 / Faks: 0216 – 441 43 99 / E-mail: info@mbavakfi.org.tr / Web: www.mbavakfi.org 

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

DOĞRU İLETİŞİM HAKKINDA… 
Sevgili Dostlar!.. Tüm ilişkilerimizde, 

doğamızdaki en dikkat çekici çelişkilerimizden 
biri de, bir taraftan daima, beni kimse anlamıyor 
diyerek “daha iyi anlaşılma isteği” duymamız; 
diğer taraftan ise; “gerçek duygu ve 
düşüncelerimizin belli olacağından” 
korkmamızdır… 

Asıl manası ile hakiki ilişki ve iletişimin 
temelinde, öncelikle “anlamak”, dolayısıyla 
“anlaşılmak” gereği vardır… Bizler, bu dünya 
yaşamına anlaşılmak için değil, anlamak için 
gelmiş olduğumuzun bilincine varmamız şarttır… 

İlişkide olduğumuz partnerimizin, 
gerçekten ne düşündüğünü, ne hissettiğini ve ne 
söylediğini anlamak için, onun sözlü ve sözsüz 
sinyallerini zamanında yakalayarak doğru 
anlayışlar oluşturmalıyız… 

Varlığımızın gerçek doğasını, açık, akıcı 
ve anlaşılır bir şekilde, ilişkide olduğumuz 
partnerimize yansıtabilmek için, “nasıl 
davrandığımızı hiç düşünmeden ve kendimizi 
kontrol etmeye çalışmadan, sürekli gözlemeden” 
hareket etmemiz gerekir… 

Bu tarz yaklaşımımız, “düşünce, duygu 
ve hareketlerimizi nasıl kullandığımızı kontrol 
etmeyi” geçici bir süre askıya almamız anlamına 
gelir… 

Aksi takdirde, dikkatimizi vermiş 
olmaktan dolayı enerjimizi çalan bu yoğun 
kontrol duygusu ve çabası, ilişkinin ahengini 
öylesine bozar ki, bu da, partnerimizin aldığı 
karışık ve tutarsız sinyaller, mesajlar sebebiyle 
bize duyduğu güveninin azalmasına hatta yok 
olmasına neden olur… 

Arızalı zihnimizden dolayı, doğallıktan ve 
içtenlikten uzaklaştığımız zaman, taraflar 
birbirlerine istemeyerek hatalı mesajlar, sinyaller 

verebilirler… Bu da, tarafların birbirlerini 
anlamalarında zorluklar oluşturur… 

 Uzun süreli, güvene dayalı ve 
mutlu bir ilişki hedefleniyorsa; bu diyalog 
süresince, kontrol etmeden, süzgeçten 
geçirmeden, dürüstçe, miş gibi görünmeden, ne 
ise olduğu gibi gönderilen mesajların ve 
sinyaller, “yaranmak” ya da “aptalca empati 
kurmak” çabalarına her zaman üstün gelmiştir… 

 
 Zihnimizin arızalı pozisyonuyla, 

düşüncelerimizi ve duygularımızı hatta 
hareketlerimizi, samimi ve açık yüreklilikle ortaya 
koymak yerine, gizlemeye ya da olduğundan 
farklı göstermeye çalışırsak, işte o zaman 
partnerimizin güvenini tamamen kaybederiz… 
Bu durum, maskeli ilişki şeklidir… Sahte 
kişiliklerimizle, “miş gibi görünme” 
gayretimizdir… 

 
 İlişkilerimizde Güven tesis 

edebilmek için, “düşüncelerimizin, 
duygularımızın, sözlerimizin, sesimizin ve beden 
dilimizin birbiriyle çelişmediğinden” emin 
olmalıyız… 

 
 İyi niyetli duygu ve 

düşüncelerimizi ifade etmenin yanında, bunu 
eyleme dökebildiğimiz sürece insanların bize 
güvenmesini sağlayabiliriz… 

 
 Çünkü sağlam ve dik bir duruş, 

açık bir beden dili, tehditkâr olmayan göz 
teması, içten ve ölçülü bir gülümseme ve 
davranışlarımız ile çelişmeyen akıcı bir dil, ilişki 
halinde olduğumuz partnerimizin bize 
inanmasını ve güvenmesini kolaylaştırır… 

 
 Beden dili bize, insanların 

yaşadığı duyguları hatta o duyguları oluşturan 
düşünceleri görebilme imkânı tanırken, bunu 
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 onlara gösterme ve onları bu nedenlerle 

yargılama hakkı vermez… 
 Kendi duygularımızın ve onları 

ortaya çıkaran, zihin faaliyetlerimizin, tetikleyen 
uyaranların farkında olursak, davranışlarımızı 
yönetebilmek de kolaylaşır… 

 
 Doğru ve çabuk bir ilişki 

kurabilmek ve uyumu yakalayabilmek için, 
samimi bir şekilde gülümsemeli, partnerimizin 
gözüne bakmalı, aktif bir şekilde dinlemeli, asla 
sözünü kesmemeli ve teşekkür etmeliyiz… 

 
 Her ilişkide odaklandığımız nokta 

partnerimiz olmalı… Onun istekleri 
doğrultusunda hareket etmeli ve kontrolü ona 
bırakmalıyız… 

 
 İnsanlara değer kattığımız ve 

onların hayatlarına dokunabildiğimiz sürece etkili 
olabiliriz… 

 
 İlişkilerde altın kural şudur; biz 

kendimiz için ne istiyorsak, partnerimiz de kendi 
adına aynı şeyi istiyordur… 

 
 İster haklı, ister haksız nedenlerle 

olsun eğer partnerimizde olumsuz düşünce ve 
duygular yaratacak bir söylemde ya da 
davranışta bulunmuşsak, bu noktadan itibaren 
ondan güven duymasını, sağlıklı düşünmesini ve 
mantıklı tepkiler vermesini beklemek 
boşunadır… 

 
 Unutmamamız gerekir ki; bir 

davranışın gözlenebilmesi için, bir duygunun; bir 
duygunun gözlenebilmesi için bir düşüncenin ve 
bir düşüncenin gözlenebilmesi için de beş duyu 
organımız vasıtasıyla zihnimize bir veri girişinin 
olması gerekir… 

 
 Olumlu veya olumsuz 

söylediğimiz sözler ve yaptığımız hareketler, 
partnerimizde ilgili bir düşünceyi, duyguyu ve 
tepkiyi açığa çıkarır… Biz o an ne hissediyorsak, 
partnerimiz de ayna nöronlar üzerinden 
kendisinde aynı duyguları yaşamaya ve 
yansıtmaya başlar… 

 
 İlişkilerin sürdürülebilmesi; 

tarafların, birbirlerinin hayatına olumlu yönde 
katkısı olduğu sürece mümkündür… İlişkiye 

faydası olmadığı sürece, söylenen ve yapılan 
her şey yersiz ve gereksizdir… 

 
 Bilinmesi gereken; bir ilişkide 

hiçbir zaman bir kaybeden ve bir kazananın 
olmadığıdır… Her zaman, ya iki kazanan ya da 
iki kaybeden vardır… 

 
 Eşit şartların, açıklığın, 

ulaşılabilirliğin, esnekliğin, uyumun, güvenin ve 
duygudaşlığın (duygusal sempatinin), tüm 
verimli ilişkilerin temeli olduğunu bilerek hareket 
etmeliyiz… 

 
 İlişkilerimizde partnerimize “kusur 

aramak için değil, kusurları örtmek için 
bakmalıyız…” Çünkü kusur, bakan gözdedir… 

 
 Arızalı, ego zihin, sorun 

algılamayı sever… Ve algıladığı sorunları 
benimsemek ister… Ve benimsediği sorunlardan 
kimlikler yaratarak, bu kimlikleri çeşitli elbiseler 
şeklinde giyer… 

 
 Bu sahte kimliklerle ve sahte 

elbiselerle kurulan ilişki, tarafların çatışmasına, 
huzursuzluğuna ve mutsuzluğuna sebep olur… 

 
 Olumlu zihin, düşünce, duygu ve 

davranışların hâkim olduğu bir ilişki için; “İki kişi 
bir araya gelin, üçüncü benim” diyen Rabbimize 
hamdolsun… 

 
 

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; yaratılmış olan her şeyin, 
Işığın tezahürü olarak burada olduğunun / 
ve bilginin geriye dönülmez belirleyicisi 
olan hâkimiyetle burada olduğunun 
bilincine varmaktır…(QY/C:391) 

*** 
 Kıyam etmek; hâkimiyetin yayılımı tesirler 

yaratırken, her tesirin bir kademesi ile karşı 
karşıya bulunan bizlerin, koyduğumuz 
dirençler ve oluşturduğumuz teslimiyetlerle 
kendimizi ifade etmekte olduğumuzun 
bilincine varmaktır…(QY/C:391) 

*** 
 Kıyam etmek; bazen düz yollarda 

yürürken, bazen tepeler ve yüksek dağlar 
aşmakta olduğumuzun / ve meydana 
getirdiğimiz ortak şuur alanında hepimizin 
katkısı, şuur alanının seviyesini 
belirlemekte olduğunun bilincine 
varmaktır…(QY/C:391) 

*** 
 Kıyam etmek; insanın; takıntıları ve 

yırtıcılığıyla geliştirmiş olduğu arızalı 
yanlarını görmezden geldikçe ve bu yanları 
hoş gördükçe ya da bu yanlarla yaşamayı 
sevdikçe, arızanın rutinliğini kabul etmek 
durumunda bir yaşam sürdürmekte 
olduğunun bilincine varmaktır…(QY/C:391) 

*** 
 Kıyam etmek; insanın, kendisine daima 

bir kapan kurulduğu ve avlandığı hissine 
kapılmakta olduğunun / ve bu histir ki; 
etrafındakileri cezalandırmak vazifesiyle 
kendisini vazifelendirirken, diğerlerini de bu 
konuda azmettirmekte olduğunun 
bilincine varmaktır…(QY/C:391) 

*** 
 Kıyam etmek; insanın, arızalı yanlarının 

bu temele dayalı olduğunu görmesi 
gerekmekte olduğunun bilincine 
varmaktır…(QY/C:391) 

*** 
 Kıyam etmek; insanın içindeki gelişme 

tutkusunun, sönümlenmeye başlamış 
olduğunun / sönümlenen bu tutkuyla, 
insanın kendini ifade etme yeteneği 
arasında uyumsuzluk gerçekleşmekte 

olduğunun / bu uyumsuzluktan ortaya 
çıkan tutarsızlığın, insanın içindeki 
iyileşme savaşı mıdır, ya da bunun 
dışındaki savaşların dışa yansıması mıdır? 
İnsanın, bunu düşünmesi ve gelişme 
tutkusunu harekete geçirmesi gerektiğinin 
bilincine varmaktır…(QY/C:391) 

*** 
 Kıyam etmek; peşinden gitmesi gerekeni 

bırakarak, saptığı yolların karanlığı içinde 
kaybolma noktasındayken, insanın 
kendiyle yüzleşmesi gerektiğinin / ve 
yüzleştiğinde; korkusuzca, yırtıcı ve 
takıntılı yanlarını görmesi gerektiğinin / ve 
kendine ve diğerlerine verdiği zararları fark 
etmesi gerektiğinin bilincine 
varmaktır…(QY/C:391) 

*** 
 Kıyam etmek; insanın, vahşileşiyor; 

insanın, bencilleşiyor ve kendini 
yalnızlaştırıyor olduğunun / ve hızla, korku 
paravanları vasıtasıyla kendinden ayrılarak 
kendini parçalara bölüyor olduğunun 
bilincine varmaktır…(QY/C:391) 

*** 
 Kıyam etmek; ve dolayısıyla, kendine 

yabancılaşan insanın, vasıflarını 
kaybediyor olduğunun / vasıfları kaybolan 
insanın, potansiyelinden uzaklaşıyor ve 
insan olma vasfının dağılıyor olduğunun 
bilincine varmaktır…(QY/C:391) 

*** 
 Kıyam etmek; okyanusun, gökyüzünün, 

kumsalın ve kumsalın karayla birleştiği 
yerdeki ormanın, bütün bunların, insan için 
hazırlanmış dekorlar olduğunun / ve 
okyanusun, güneşin, gökyüzünün, kumun, 
ağacın, hepsinin, insanın arınması için var 
olduğunun bilincine varmaktır…(QY/C:391) 

*** 
 Kıyam etmek; güneşin ve ormanın; 

doğanın, bizler için asıl besleyiciliği, bizleri 
arındırma yetkisinin ve yeteneğinin 
kendisine verilmiş olması olduğunun 
bilincine varmaktır…(QY/C:391) 

*** 
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 ---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (73)--------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Bizlerin bu mekanizmalar dâhilinde 

oluşturduğumuz şu haldir… Bu hale, bu bilgi 
terminolojisinde, şuur yayılım faaliyeti diyoruz… 
Bu bir şuursal faaliyettir… Beşeriyetin fiziki 
faaliyetleri, mutlaka dünya yaşamını 
kolaylaştırıcı olması hasebiyle çok önemlidir… 
Fakat esas olan, Rab ile ilgili kozmik manadaki 
bir vazifeyi icra ilgili olan faaliyet, şuur 
faaliyetidir… En güçlü faaliyet, şuur faaliyetidir… 
Ve bütün felsefe, bütün dinler, bütün ezoterik 
öğretiler, çok eski, insanlığın var olduğu 
başlangıç noktasından bu güne kadar hep şuur 
faaliyetlerinin mekanizmalarının önemi 
nakledilmeye, hatırlatılmaya çalışılmıştır… Bizim 
şuur faaliyetlerimiz, fiziki faaliyetlerimizi 
oluşturduğu anda bir mana ifade eder o bizim 
faaliyetimiz… Ama şuursal faaliyet yok ise, 
tıkanıksa, otomatik olarak yapılan ve duyguların 
itilimiyle yapılan fizik faaliyetlerin hiçbir manası 
yoktur... Yani ne gibi?.. Benim fiziken buraya 
şuursuz gidip, tekrar şuursuz olarak böyle 
çıkmam gibi… Veyahut da sizlere bir şey 
anlatmam fakat niçin anlatıyorum, niye 
anlatıyorum, ne mana ifade ediyor, neye 
hizmeten yapıyorum, bilmeden anlatmam gibi… 

Bu tür fiziki eylemler, eğer bir şuur 
güdümü altında yapılmıyorsa, hiçbir mana ifade 
etmez… Onun için dinlerde bile, İslam’da ve 
dinlerin hepsinde var da şimdi İslam’ı misal 
verelim; Allah kalbe nazar eder, der… Allah 
fiillerinize nazar eder demez… Ama maalesef 
İslam’ın mensupları da der ki; efendim senin 
eğer fiiliyata dökmediysen, aklından geçirdiysen 
mahsuru yok der… Bu çok yanlıştır... Böyle bir 
şey İslam’da yoktur... Fakat maalesef diyorlar, 
bunu nasıl diyorlar bilmiyorum… Yani diyor ki, 
bir şeyi düşündün, mesela bir hırsızlık yapmayı 
düşündün veya bir Rabbin ilkelerine aykırı bir 
fiiliyatı düşündün, ama yapmadın… 
Düşüncenden sorumlusun, niyetinden 
sorumlusun… Ben düşündüm mü, bitmiştir iş... 
Fiiliyata döktün, dökemedin, önemi yok… Ha, 
fiiliyata dökmemek, korkarak dökmedin, 
kanundan korktun, dökmedin, acaba ne derler 
diye dökmedin, fırsat bulamadın, dökmedin, tam 
bir problem, ha bir de şöyle var… Düşündün, 
fiiliyata dökme esnasında, Ya Rabbi affet beni, 
çok büyük bir günah işledim, vazgeçtim ve bir 
daha düşünmemeye, bırakın fiiliyatı, 
düşünmemeye karar verdim çünkü düşünmenin 
de bir suç olduğunu anladım dediğinizde zaten 

affedilirsiniz… Rahman ve Rahim olan bir 
mekanizmanın muhatabıyız ama düşündün de 
fırsat bulamadın, yapamadın, maalesef o iş 
bitmiştir… O yapılmış sayılır... Çünkü felsefede 
de dinlerde de hareket, düşünce demektir… 
Bütün felsefe hareketi düşünce olarak alır… Ve 
yaradılışın da ilk hareketi düşüncedir… 
Tahayyüldür… Yaratıcı İmajinasyondur… 

İslam’da, ibadetlerde, gerçi bütün 
dinlerde de böyledir, niyeti esas almasının 
sebebi budur… Hatta niyet etmeden oruç 
tutmanın da iyi bir şey olmadığını, namaz 
kılmanı da iyi bir şey olmadığını biliyoruz… Niyet 
çok önemlidir… Allah çünkü kalbe nazar eder… 
Sizin namaz kıldığınızı, Allah, Yaradan, Tanrı, 
ne derseniz deyin, Yüce Yaradan fiiliyatınızdan 
görmez… Bakınız, fiiliyatınızdan görmez… Sizin 
o fiiliyatı yaparken görünmeyen enerji sahanıza 
intikal eden niyetinizden, maksadınızdan yani 
kalbe nazar eder… Allah’ın böyle gözlerle nazar 
ettiğini söylemez… Yani şunu söylemek 
istiyorum, eğer biz mümkün olabilse bütün 
duygularımızı tamamen kilit vurup kapatabilsek 
ki bu mümkün değil, duyguları kapatamayız… 
Bütün duyguları ve düşünceleri bloke etsek, 
burada ne yaparsanız yapın Rabbin haberi 
olmaz… Tabii haberi olma mekanizmaları var, 
onlardan başka bir zaman bahsederiz… 
Zannetmeyiniz ki; Rab sizin durumunuzu 
bilmekten mahrum kalır… Sadece onun yasaları 
böyle bir eylemi önemsememeyi, onun için hiçbir 
mana ifade etmediğini, o hareketinizin, o 
fiiliyatınızın, kozmik açıdan hiçbir değeri 
olmadığını bildiği için zaten onu gözleme gereği 
duymaz… Yalnız o halinizi yani duygularınız 
bloke, kapalı, düşünceleriniz, zihniniz tamamen 
kapalı… Buna ne denir?.. Bitkisel hayattasınız 
diyelim… Onda bile var… Ne diyelim buna?.. 
Böyle bir hal olmaz… Olmaz, peki hadi… Hayır, 
böyle bir şey varsayalım ki, oldu yani ben 
mekanizmanın işleyişi anlaşılsın diye konu ettim 
bunu... Belki cüretkâr bir misal verdim ama girdik 
artık, çıkacağız inşallah(!)… Böyle bir varsayım 
var… Düşünce hiç faal değil… Hiçbir 
imajinasyon ve zihni faaliyetiniz yok… 
Duygularınız da sıfır… Böyle bir halde Rabbin 
sizin fiiliyatlarınızı bilmesi onun yasaları 
çerçevesinde mümkün değil… Kendi yasası… 

Rabbin yasalarının kendi ile çelişmediği 
meselesi vardır… O, kendi yasaları 

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 

5 

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999 
 çerçevesinde habersiz kalmayı bilir… Böyle bir 

yücelik bu… Şimdi böyle bir halde onun başka 
imkânları vardır… O, o durumda olan varlığı 
gözlemleyen diğer varlıkların ihbarlarıyla o varlık 
hakkında bilgi sahibi olur… Yani bu, şu demektir 
ki, biz beşeri yapı içerisinde duygularımızın, 
zihin faaliyetlerimizin, düşünce faaliyetlerimizin o 
kadar önemi var ki, onlar sayesinde Rab ile bir 
iletişim kurabiliyoruz… Buna şuur faaliyetleri 
diyoruz… Buna serbest şuur sirkülasyonları 
diyoruz, serbest şuur sirkülasyonları… Yani siz 
yeryüzünde yaşarken, yeryüzünde bir deneyim 
içerisindeyken, şöyle içinize dönüp de, yahu bu 
nasıl bir şeydir, bunun Ya Rabbim bana cevabını 
ver, ben bu konuda bilgi sahibi olmak 
istiyorum… Bun anlamak istiyorum gibi samimi, 
iyi niyetli bir duygu ve zihin faaliyetinde 
bulunduğunuz anda, siz bir şuur yayılımı 
yapıyorsunuz, şuur yayılımı… Bu şuur yayılımı 
öylesine muhteşem bir mekanizma olarak yayılır 
ki, bütün kâinat içerisinde bir seyahate bile 
çıkabilirsiniz… Zaten şu saha, idrak taşlarının 
görünmeyen astral beden, mantal beden, kozal 
beden gibi şu saha, Rabbin bünyesi, 
görünmeyen bölümünün bünyesidir… Burası da 
Rabbin bünyesi… Rabbin bünyesinin dışında bir 

şey yok… Ama bu, bizim beş duyuyla 
algılayamadığımız, akılla kavrayamadığımız 
Rabbin sahasıdır… Bu saha sonsuza kadar 
gider… 

Siz, şuur yayılımınızla beşeri şuurunuzu 
yayarak, bu saha içerisinde en ücra köşelere 
kadar gidebilme yetisine sahipsiniz… Yaradan’ın 
bünyesinde… Bakınız ne diyor, geldik bu 
noktalara, diyor ki, serbest şuur faaliyetleri, 
serbest şuur faaliyetleri, mesela gözünüzü 
kapadınız, böyle derin bir tefekkür, bir 
düşünceye daldınız… Şuurunuzla böyle 
yayıldınız… Nerelere giderseniz, gidebildiğiniz 
kadar gidebilirsiniz… Buna meditasyon falan 
denir… İslam’da da namazdır bu… Diğer 
dinlerde de çeşitli şekildedir… Hıristiyan 
mumunu yakar, dizini çöker, gözünü kapatır, 
orada gidebildiği kadar gider… Bu faaliyetten 
mahrum edilmiş hiçbir beşeri çeşitleme yoktur… 
Hangi dine mensup olursan ol, hangi realite 
mensubu olursan ol, istersen katil ol, istersen 
evliya, embiya, veli ol… Hepsi kendi seviyesi, 
kendi kapasitesine bağlı olarak bu imkândan 
yararlanır… 
 (Devam edecek…) 

 
------------------------------------- TEBLİGAT BİLİNCİ (20) ------------------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
O varlığın üst şuurunda var olan ve daha 

önce deneyimlediği ve üst şuuruna idrak ederek 
damlattığı bir bilginin alınması küçük “a” dır… 
Onu, derin bakarak olayı görmesi, sirküle 
etmesi, büyük “A” olarak tekrardan idrakine 
koyması hali, onun o olaydan alacağı maksimum 
randımandır… Yani idraklenmesi ve o idraki 
şuuruna dâhil etmesi meselesi… Bunun için 
mutlaka var olanın indirilmesi, o olayda 
kullanılması, sirküle edilmesi ve tekrar oraya 
konmasıdır… Bunun adına idraklenme denir… 

Eğer biz böyle bir olayı hiç bu 
mekanizmayı kullanmadan sadece dünyasal 
tahkiklerle ele alırsak, etiket gibi yarım yamalak 
olayı geçiştirirsek, olay, bizden beklediği, açığa 
çıkartmayı istediği neticeyi açığa çıkaramaz ve 
biz de hala burada kalırız… 

“Olan kutsaldır” demek, olan en iyi 
şekilde tezahür etmiştir demek değildir… Bunlar 
sahip olmadığımız bir eşyaya, sahip 
olmadığımız bir etiketi yapıştırmaktan başka bir 
şey değildir… Sadece birer suni etiket, ne eşya 

etiketin farkındadır, ne etiket o eşyanın ama dış 
görüntü olarak bir etiketi yapıştırdık… 

Yukarıdan neyi indirdik, hangi daha 
önceki şuur ve idrak faaliyetlerimizle idrak 
ettiğimiz bir bilgiyi aldık da, o olayda sirküle ettik 
de, küçük a’yı aldık da, büyük A’ya çevirdik 
meselesidir… Bu da o kadar zor bir iştir ki, insan 
onlarca enkarnasyonda, binlerce bu olayla 
karşılaşır da bunu beceremez… Onun için 
binlerce yıldır insanlar, hala bu dekorlara bu 
vesilelere ihtiyaç duyuyor… Hala 3500 yıl önceki 
on emrin gereğini yerine getiremiyor… 

Biz bu sahnelenen oyunu seyrediyoruz 
ama burada aydınlanma, ne bunda, ne bunda, 
dominant olarak hele ölen için gitti, o hatta 
öldürülmenin kendisine verdiği dezavantajları 
yaşıyor, karanlıkta… Böyle şok bir şuur geçişi, 
şuur kapatıcıdır ama vazifesini yapıyor… 
Rahman ve Rahim olan, onu himayesine alıyor, 
kucaklıyor, merhameti ile sarıyor gereken 
rehabilitasyonu yapıyor… Bu ise, daha 
dünyadadır, dünyadaki faturalarını ihtiyacı 
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 oranında alacaktır ama bunlar değildir dominant 

tekâmüle ihtiyacı olanlar… 
Bir de ayna diyor, aynayı ayna olarak 

algılamadığımız sürece o aynalık bizim için 
aynalık yapmaz… Ne demektir ayna?.. Ben 
öldürülen realite olabilir miyim?.. Öldürülme 
ihtiyacı taşıyabilir miyim?.. Veya öldürme ihtiyacı 
bende ne dozdadır… Belki de hiç itiraf 
edemediğimiz bir realite kalıntısı içimizde o 
vesile ile açığa çıkabilir… Ben de olsam 
yapardım diyebilirsiniz… 

Bunun orijinal haline geçmesi için, eksik 
olan bilgi enerjisini, bunları kullanıyor ve oyunu 
yazıyor… Aslında burada bunların yaptığı 
fenomen, bunun talebinden dolayı… Onun için 
tebliğ diyor ki; mağdur olan, zavallı olan, yoksul 
olan bunlar değil, buna ihtiyacı olan sizlersiniz… 
Esas muhtaç olan sizlersiniz… Eğer siz bu 
ihtiyacınızı doyurup da açık şuurluluk 
kapasitesini yakalarsanız, bunların hiçbirinin 
enkarnasyonu devam etmeyecek… Bunlara 
ihtiyacınız olduğu için bunlar geliyor… 

Bir seyirci kitlesi var ve dramatik bir 
oyuna talepte bulunuyorlar… Sanatçılar ise, ona 
göre bir senaryo yazıp sahneliyorlar… Arz-talep 
meselesi… Bir cinayet sahnesinin ortaya 
konmasına ihtiyaç var… Orada kendimizi görüp 
görmediğimizi tahkik etmemize ihtiyaç var… 
Dolayısıyla da bu ihtiyaca binaen bilgi enerjisi o 
eprövü hazırlıyor, önümüze koyuyor… 

Duygusallık seviyesinde olan bir varlığın 
olaya yaklaşımı nasıl?... Kendinin şuurunda olan 
bir varlığın yaklaşımı nasıl?.. Bir de bütünün 
şuurunda olanın yaklaşımı nasıl?.. Bunlara 
baktık kısaca… 

Dünya insanı, genelde bu iki şuurla 
kolektif şuur alanına hizmeten mevcuttur… Bu 
şuur, açık şuurlu olan kesimin büyük bir oranda 
dar şuura düşmesinden dolayı çok aktiftir… Yani 
yeryüzünde şimdi ne kadar çok cinayet 
işleniyorsa, savaş yapılıyorsa, bunun talebinden 
dolayıdır... Dünya insanı daha savaşın ne denli 
olmaması gereken olduğunun tam idrakinde 
olmadığı için, sürekli savaş sahneleri önüne 
konuyor... Bak savaş budur, öldürmeler, toplu 
katliamlar, bakıyor yine bir idrak edinemiyor… 
Demiyor ki; benim barıştan başka bir seçeneğim 
yok… Öldürmeye hayır deyip, tek idraki 
oluşturduğunda bütün bu hamallığı yüklenen 
kapalı şuur bir daha gelmeyecek dünyaya… 
Onların olmasının müsebbibi biziz… 

Buraya her şeyi koyabiliriz… Bize nefs 
tatbikatı yapmak için, dekor, ayna, vesile olan 
kapalı şuur varlıkları da vazife yapıyor… 

Şu anda yer yüzünde açık şuura göre 
kapalı şuur daha vazifedar hatta öyle ki; 
dünyanın serbest şuur sirkülasyon alanını 
neredeyse bunlar kaplayacak… Uyanın bunların 
dekor, ayna, vesile olmasına yani toplum içinde 
olmaması gerekenleri icra etmesine ihtiyacımızı 
kaldıralım, onlar da gelmesin… Çünkü onlar, 
bizim için geliyorlar bu dünyaya… Demek ki; 
burada dördüncü şuur halini yakaladığımızda ki, 
halet yaşamak şart… 

SE.: Bu şuur halini  anlayabilmek için, o 
şuurun enerjisi ile bakmak lazım… Eğer dünya 
detayları içerisinde boğulursak, içinden 
çıkamayız… O şuurun enerjisi ile baktığımız 
takdirde, yaşayacağımız realite, sevgi realitesi… 
Sevgi realitesinin enerjisi ile bakacak olursak, en 
yüksek iki enerji, şefkat ve merhamet enerjisi 
açığa çıkar… Anladığımız manada duygusal 
bakış değil… Onlar çok yüksek enerjilerdir… 
Ölene de, öldürene de, gözlemleyene de, ne 
kadar üstün varlıklar olduklarını ve ne kadar 
önemli vazifeler yaptıklarını bu enerjilerle onlara 
baktığımız takdirde anlarız… Ölene de öldürene 
de böyle bakabildiğimizde, öldürenin ne büyük 
acılar içinde olduğunu herhalde hissedebiliriz… 
Ölen ise, zaten kaybolmuş vaziyette… 
Gözlemleyenler olarak, daha çok acınacak 
durumdayız… Çünkü anlamaya çalışıyoruz ve 
anlayamıyoruz… Kendimizin anlamaya çalışan 
yanına da aynı şefkat ve merhamet hissettiğimiz 
anda, o zaman, tebliğ diyor ki; “şuurların 
açılması an meselesidir…” Dördüncü şuur 
halinin intibalarını indirmeye başladığımızda, işte 
o zaman gerçekten bir şeyler oluyor demektir… 

Bireysel tekâmülün olmadığını 
bilmeliyiz… Biz tek başımıza tekâmül etmiyoruz, 
bunu kabul etmemiz lazım… Böyle bir şeyle 
karşılaştığımızda, o yanımızın hala tekâmül 
edemediğinin farkına varmalıyız… Yapmamız 
gereken de, evet biz bu eprövleri tamamlamış 
olabiliriz ama o yanımızın gelişmesine enerjitik 
yardımda bulunmamız lazım… Bu bir bilgi 
olabilir… Şuursal akışla beslemek lazım… 

Mesela çok yakınlarımızdan birisinin 
ölümcül bir hastalığı olan çocuğu olsun, bizim bu 
durumda yaklaşımımız ne oldurdu?.. Eğer 
dördüncü şuur halini oluşturursak, burada 
kendimizi görebiliriz… Burada, sevgi, şefkat, 
merhamet enerjisinin azami derecede 
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 kullanılması gereken bir ortam oluşmaya 

başlamış demektir… O varlıkların ne kadar 
güçlü varlıklar olduğunu, o ailenin ne büyük bir 
vazife yaptığını hissetme oranımızla doğru 
orantılı olarak bu enerjiler açığa çıkar… Bu 
enerjileri açığa çıkarabilmek için niyet çok 
önemli… Bilgi çağının insanı, dördüncü şuuru 
yaşayacak olan insan, niyetin ne olduğunu çok 
iyi bilmesi lazım… 

Niyet öylesine bir katalizör ki; birçok 
enerjiyi anında devreye geçiren bir katalizör… 
Doğru niyet şarttır… Dördüncü şuur halindeki 
enerjiyi aşağıya çekmek için, kendimizi sürekli 
olarak bir kanal gibi hissetmemiz lazım yani 
başımız orada, ayaklarımız yerde ve sürekli 
olarak o enerjiyi varlığımızdan geçiriyoruz… 
Geçen enerji, şefkat ve merhamet enerjileri 
çünkü bu dördüncü şuur halinin enerjisi, şefkat 
ve merhamet enerjisi ama bunun içinde acıma 
yok, kurban olmak yok… Biz hep kendimizi 
üçüncü şuur halinde bir varlık olarak 
gözlemlersek eğer, kendimizi kurban görüyoruz 
demektir… 

Oyunu yazan biziz… Kimse bir şey 
yapmıyor… Artık kendimizi kurban görmekten 
vazgeçelim… Hepsini biz seçtik, biz istedik, biz 

oynadık, artık oyunu bitiriyoruz, sahneyi 
kapatıyoruz, sahneyi kapatacağımız zaman 
geldi… Bu isteği samimi bir şekilde 
oluşturmazsak, bu sahne kapanmayacak… Ve 
bu sahne, daha kötü oyunlarla, senaryolarla 
devam edecek… Ama bunu şimdi burada şu 
anda oluşturacağımız niyetlerle yapabiliriz… 
Hissedebiliyor musunuz böyle bir şeyi… O güç 
var… Oyunu durduruyoruz… Ben inanıyorum ki; 
artık hiçbirimiz beş dakika önceki değiliz… 
Beynimle değil, yüreğimle konuşuyorum... 
Yüreğimden, kalp çakramdan çıktığımı, hepinizi 
sardığımı hissettim… Hepinizin de beni sardığını 
hissettim… Müthiş bir enerji çıktı açığa, bu 
hakikat olan bir enerji, olması gereken de 
buydu… 

Bu toplantının başından beri Merkez 
Yüce Plan, bugüne kadar olan çalışmalarımızın 
mükâfatı olarak böyle bir şey yaptı… Bu andan 
sonra başka bir şuur haliyle bu tebliğleri 
anlamaya devam edeceğiz… 

NE.: Bir ışığın yanabilmesi, bir kıvılcımın 
oluşması için, çok ciddi emek ve 
mekanizmaların çalıştırılması lazım, kolay 
olmuyor… 
 (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…” 
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 “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... 

“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 
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 önemli sebepleri olarak; bağımlılıklar bize işaret 

edilmektedir... 
Bağımlılıklarımız... 
 
Belirli düşüncelere, doğrulara, kalıplara; belirli 
duygulara, özlemlere, beklentilere; belirli yaşam 
koşullarına, arzulara olan bağımlılıklarımız... 
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... 

mailto:info@mbavakfi.org.tr
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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… 

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, 

sükûneti, güveni, dengeyi deneyimlemeye 
başlıyorlar... 

Sadece kendileri değil, çevreleri de bu ışıklı 
değişimin farkına varıyor… 

 
 

Aragonit; 

Kozmostan akan en yüksek titreşimleri 
kendinde toplayarak; sürekli olarak Dünya’ya 
topraklayan ve her yönde yayan bir kozmik 

aktarıcıdır... 
Onu boynunda taşıyanlar, sürekli olarak bu 
titreşimlerle beslenmeye başlar, ve evrensel 

bilincin, sevginin, şifanın birer kanalı 
olurlar... 

Ekim ayında;  
18 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? 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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 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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