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

Bu enkarnasyonumuzun bundan sonraki 
sürecinin birinci yılı olarak 2016 bizlere, 
Rabbimiz tarafından nasip kılındı… 

Yeni, yepyeni bir süreç… Tekrar değil, ilk 
kez yaşanası bir fırsatlar dizisi… Geçmiş 
yaşanmışlıklardan kazanılmış anlayışların, 
farkındalıkların, idraklerin yepyeni bir tatbikat 
sahası 2016 ve sonrası… Tüm insanlığa, 
hayırlar, yepyeni idrakler ve anlayışlar getirmesi 
dileklerimle hepimiz için kutlu olsun… 

Sevgili Dostlar; 
Yeni yılın bu ilk ayındaki sohbet yazımda, 

Sevgili Quan-Yin’in 07.12.2015 / 398 nolu 
tebliğinden esinlenerek bir sunum yapmak 
istiyorum… Dünya insanının içinde bulunduğu 
duruma ışık tutmasını Rabbimden niyaz 
ediyorum… 

Yaşadığımız Dünya fizik âlemi, ruhun bir 
eğitim mekânıdır… Bizlere bahşedilmiş olan 
zaman ise, bu eğitimin çok kıymetli bir 
sürecidir… Hakikat penceresinden bakıldığında 
bu süreç, sonsuzdur… Dünya illüzyon ya da 
yansımalar alemi, bu sürecin bir yaşam boyu ile 
sınırlı olduğunu bizlere zannettirmektedir… 

Ruhumuz yani asıl varlığımız ya da üst 
benimiz, sonsuz bir eğitim ve öğreti ile Rabbine 
yolculuk yapmaktadır… Yaşamımız esnasındaki 
her durumdan, her olaydan çıkarabildiğimiz bir 
ders, bir anlayış, bir idrak bizi Rabbimize biraz 
daha yaklaştırır… Buna “Aslımıza rücu etmek 
denir…” Asla rücu, keyfiyete bağlı bir husus 
değildir… İnsan ne yaparsa yapsın, neyi 
deneyimlerse deneyimlesin, Aslına, Rabbine 
rücu etmekten başka bir şey yapmamaktadır… 
Kimileri bu sonsuz yolculuğu, dolambaçlı, 
ıstıraplı, sıkıntılı ve meşakkatli bir şekilde 
oyalana oyalana yaparken; kimileri de, dosdoğru 

bir yol üzere Rabbine yönelmiştir… Seçim 
beşerin iradesine bırakılmıştır… 

Dünya kozmik okulunun eğitim şekli; 
olmaması gerekenin idraki ile olması gerekenin 
idraki şeklindedir… 

“Yaşadığımız Dünya, yansımalar 
Dünyası’dır…” 

Bizlerin gerçeklilik alemimizi oluşturan bu 
yansımalar, illüzyon yaşam ortamını 
oluşturmaktadır… Bu yansımaların 
yanılsamaları ile Hakikat’in keşfi, bu zor okulun 
eğitim şeklidir… 

Bu yüzden Dünya insanı; ilahiyete, 
yüceliğe yani Hakikate, yani Aslına bir türlü 
hamledememektedir… 

“İnsan; yaşamına asalet ve derin bir 
anlam kazandıramamaktadır…” 

“İnsan; külli olanla, Asıl varlığıyla, Rabbi 
ile bağını bilememektedir…” 

“İnsan; Dünya insanının ötesinde, 
gökyüzündeki yıldızlarla da kardeşliğini 
bilememektedir…” 

“İnsan, Dünya vatandaşlığının ötesinde, 
kozmosun bir vatandaşı olduğunu da fark 
edememektedir…” 

“İnsan; kendisine verilmiş olan değerli 
Dünya vaktini heba etmektedir…” 

“İnsan, en büyük yanılgısı olarak kendisi 
zannettiği, etini, kemiğini, kanını, Dünya 
toprağına bırakmak zorunda olduğunu fark 
etmelidir…” 

“İnsan; ruhunun sonsuz yolculuğunda 
ilerleyişi esnasında, Dünya’nın sadece bir uğrak 
yeri olduğunu fark etmelidir…” 

“İnsan, yaşamının amacından habersiz 
yaşamaktadır…” 
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 “İnsan, yaşam yasalarından habersiz 

yaşamaktadır…” 
“İnsan, ölüm denilen sırrın ötesinden 

habersiz olmasına rağmen, her şeyi biliyor 
zannetmektedir…” 

“Bilmediğinin farkında bile olmayan 
insan, sürekli olarak Dünya’nın sahteciliği ile 
uyumlanmaya çalışmaktadır…” 

“İnsan; ruhsal yaşamının bilgisinin nesnel 
hafızasından silinmekte olduğunu fark 
edememektedir…” 

“İnsan, kazancın pırıltılı büyüsüne 
kapılarak, tamahın kollarında boğulmaktadır…” 

“Ve insan; hırs, güç ve gösterişle 
yöneteceği ülkeler kurmak için çabalayıp 
durmaktadır…” 

“İnsan; içindeki ve dışındaki güzellikleri, 
dünyevilik hırsının çarkları arasında 
öğütmektedir…” 

“İnsan; kardeşlik bağı ile ördüğü 
bahçelerinin solmakta olduğunu görmüyor…” 

“İnsan; taştan, çelikten, dumandan ve 
nefretten imparatorluklar kurmaya çalışıyor…” 

Oysaki 
“Bütün savaşlar, birer iç savaştır...” 

“Çünkü tüm insanlık kardeştir…” 
demiştir Fenelon… 

“Sonsuz gelişim potansiyeline sahip olan 
insanlık, bütün bu olmaması gereken halleri 
deneyimleyerek; Rabbine, Aslına yolculuğunu, 
durdurmaktan da öte, neredeyse ters yöne 
çevirmektedir… Yani gittikçe Rabbinden, 
Aslından uzaklaşmaktadır…” 

“Çünkü maddecilik, ruhun yaratıcı 
melekesini uyuşturur ve sisle örter… İnsanın, 
yaşamı düşük yasalarla yaşamasına sebep 
olur…” 

“Dolayısıyla insan, kendisini maddenin 
sahteciliğiyle uyumlama sürecine sokarken, 
sonuçlarını hiç fark etmeden, anlama ve idrak 
etme kapasitesini ihmal etmektedir…” 

“İnsan, yüksek ruhi melekelere sahipken, 
bu sahte âlemin sahte malzemeleriyle kendisine 
kalıcı bir saltanat kurmaya çalışmaktadır…” 

“Ve insan; bu sahteliğin farkına 
varmamak için, kafasını maddi yaşamın arı 
kovanının içinden çıkarmak istememektedir…” 

“İnsan; içindeki ruhani erdemlerin yüce 
boyutları üzerinden kendisini, faniliğin 
derinliklerindeki uykuya bırakmaktadır…” 

“Böylece insan, varlığının derinliklerinde 
var olan ruhi erdemlerin bilgisinin yerini alan 
maddi titreşimlerin muhasarası altına 
girmektedir…” 

Bu nedenle, maddenin güdümü ile 
yaşayan insan, sevgi, şefkat, merhamet, 
hoşgörü, minnet, kardeşlik, barış gibi tüm ruhi 
erdemleri örtmüş olarak sürekli savaşmakta, 
öldürmekte ve ölmektedir… 

“Oysaki insan; öldürmemek ve ölmemek 
üzere Rabbine verdiği taahhüdü unutarak 
Hakikat perdesinin önünde öylece 
durmaktadır…” 

“Bunu unutan insan, asla Hakikat 
perdesini açamayacaktır…” 

 
“Bütün eğitiminiz, Bir’lik içindir…” 

“Bir’lik, tamlanmanız için bir yol 
olarak önünüzde uzanmaktadır…” 

“Yolun üzerinde rastlayacağınız her 
şey, eğitiminizin bir parçası olarak, bazen 

önünüzden, bazen arkanızdan, bazen 
yanınızdan gelecektir…” 
“Bütün program; Bir’den Bir’e 

doğrudur ve Bir’lik içindedir…” 
(Ganesha / C:397 

 
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; Dünya’mıza, hiyerarşinin 
çeşitli kademelerinden gönderilen 
habercilerin; bizlerle temasları sırasında 
anlatmak istediklerinin çok cüzi bir 
yönüyle, ancak kendilerini ifade 
edebildiklerinin bilincine varmaktır… 
(QY/C:397) 

*** 
 Kıyam etmek; ifade zayıflığının, 

muhataplarda, giderek anlayış daralması 
yaratmakta olduğunun / muhatapların, 
yaşadıkları gezegeni sadece 
üstündekilerle sınırlı zannetmekte 
olduklarının bilincine varmaktır… 
(QY/C:397) 

*** 
 Kıyam etmek; eğer bilgeleşmemiz 

istenmeseydi; bilme melekesi ile 
donatılmaz ve algılarımız açılmaz, 
anlayışlarımıza yol verilmez olduğunun / 
eğer erdemli olmamız dilenmeseydi; 
kalplerimize erdem tohumlarının 
yerleştirilmez olduğunun bilincine 
varmaktır…(QY/C:397) 

*** 
 Kıyam etmek; kaderimizin, bizler 

tarafından sadece fiziki koşullara bağlı dar 
bir çerçeveden algılanmakta olduğunun 
bilincine varmaktır…(QY/C:397) 

*** 
 Kıyam etmek; bencilliğin, cehaletin 

karanlığının; açgözlülüğün, 
dünyevileşmenin umutsuzluğunun ve 
nefretin koyuluğunun; derhal bırakılması 
gerektiğinin bilincine varmaktır…(QY/C:397) 

*** 

 Kıyam etmek; Hakikat’in, ferahlatıcı, 
serinletici ve geniş kıyılarının seçilmesi 
gerektiğinin bilincine varmaktır…(QY/C:397) 

*** 
 Kıyam etmek; yaşamın dört bir yanından, 

yaratılmışlıktan fışkıran tazelikle 
ferahlamamız gerektiğinin bilincine 
varmaktır…(QY/C:397) 

*** 
 Kıyam etmek; yeknesaklığı bırakmak 

gerektiğinin / orijinalliğin titreşmekte olduğu 
hayatın zerrelerini dinlememiz gerektiğinin 
bilincine varmaktır…(QY/C:397) 

*** 
 Kıyam etmek; şu anda Dünya 

insanlığının, akordu bozulmuş bir 
enstrümana benzediğinin / bazılarımızın 
artık akort tutamaz halde olduğunun / 
çünkü yapısal olarak tamamen uzaklaşmış 
olmanın, muhatabiyeti imkânsız kılmakta 
olduğunun bilincine varmaktır… (QY/C:397) 

*** 
 Kıyam etmek; kendimizi, hazır ve 

kapasiteli tutmaya gayret etmemiz 
gerektiğinin / ve kapasitemizi genişletmek 
için çalışmamız gerektiğinin bilincine 
varmaktır… (QY/C:397) 

*** 
 
 
 

 

 
---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (74)--------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Yaradan’a hamlediş herkesin 

kapasitesine bağlı bir husustur... Bir katil dahi, 
kıtır kıtır insanları kesen bir katil dahi, eğer 
günün birinde, “yahu gözümü kapatayım da, şu 
halimin ne olduğunu şöyle bir sorgulayayım…” 
yani felsefi bir hal içerisine girerse, kendi katillik 
realitesinin imkânları dolayında Rabbin 
bünyesine yayılabilir… 

Rahman ve Rahimlik vasfı, hiçbir grubun, 
hiçbir inanç kurumunun, hiçbir felsefi gurubun 
tasarrufunda değildir… Ama bunu yapabilme 
becerisi, o varlığın Rabbiyle doğru ilişkide olup 
olmadığına bağlıdır… Yani realitesine bağlı… 
Kimi, sonsuz bir okyanusun kıyısında bu imkânı 
bulabilir… Kimi, kıyıdaki taşlar arasında 
dolaşırken; kimi, diz boyu suda dolaşırken bu 
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 imkânı kullanır… Kimi ise; boyu geçmemek 

kaydıyla o okyanusun sularına dalabilir… Kimi, 
boyu geçer, kimi, okyanusun en derin 
noktalarına kadar uzanabilir… Sonsuz bir 
okyanus… Onun içindir ki, şöyle bir anlayışı 
tashih etmek lazım beşeriyet üzerinde… 

Efendim şu şu şu mensuplar ancak 
Rabbin şu imkânından yararlanır… Şunlar 
yararlanamaz… Doğru değil… Nasıl doğru 
değil?… Bu söylediğim manada… Gelişim 
düzeyleri oranında, biri kıyıdaki taşlar arasında 
dolaşır, biri okyanusun derinliklerine gidebilir… 
Ama hepsi bu imkândan o oranlarda yararlanır… 
Kimseye bu okyanus yasak edilmemiştir… 
Kimse bu okyanustan mahrum edilmemiştir… 
Çünkü niye?.. Bu okyanusa girmek veya 
girmemek meselesi diye bir şey olamaz… 
Çünkü okyanusun dışında kimse yok ki... O katil 
dediğimiz, geri realite, en ilkel realite varlığı da o 
okyanusun içinde… Yani okyanusa girme, 
girmeme, ondan yararlanma, yararlanmama diye 
bir mevzu olamaz… Çünkü okyanusun dışında 
hiçbir olgu yok… Katil de o okyanusun içinde… 
En kötü insanlık suçu işleyen, Rabbe ihanet 
eden varlık da o Rabbin içinde… Hayr da şer de 
Allah’tandır... Ondan başka hayrı ve şerri 
oluşturan veyahut da hayr ve şer adına başka 
bünyelerde olan bir şey olamaz… Çünkü o 
sonsuzdur... Her şeyi kapsayan bir Rabbimiz… 
Öyle bir saha… Onun içinde cinayet işleyen de 
var, onun içerisinde, şu da var, bu da var, bu da 
var, o da var, hepsi var… Onun dışında bir şey 
olamaz… Böylesine bir saha… 

Eğer Rabbi bu sonsuzluğuyla, bu sonsuz 
ihtimalleriyle, bu sonsuz olasılıklarıyla, bu 
sonsuz çeşitliliğiyle anlayabilirsek, gerçek Rabbi 
anlarız… Ama şu ekolden olan Allah’tandır, 
diğerleri Allah’ın dışındadır, o nasıl bir Allah’tır, 
bu nasıl bir Tanrı’dır?.. Onun dışında ne olabilir 
ki?.. Ona sınır konabilir mi ki?.. Bir sınır olmalı 
ki, ben onun dışına birini koyabileyim… Kötüler 
Allah’tan değildir, o zaman Allah’ın dışında bir 
şey var… Tanrı’nın dışında bir unsur var, senin 
kafanda… Ee n’oldu?.. Ee, Tanrı’ya eşkoştun 
sen… Kimdir o?.. Kötülerin olduğu sahanın adını 
söyle… Tanrı değilse ne?.. Yok öyle bir saha… 
Tanrı tek ve sonsuz... Ondan başka bir şey 
yok... La ilahe illallah… Sonsuz, her şey onun 
içerisinde… Hayrı da onda, şerri de onda, 
şeytan da onun içinde, melek de onun içinde… 

Peki nasıl yapacağız?.. Şimdi Allah o 
zaman şer midir, hayr mıdır?.. İyilik midir, 

kötülük müdür?.. Güzellik midir, çirkinlik midir?.. 
Orada yok ki öyle bir şey… 

Dualiteyi algılayan bizim zihnimiz, 
özellikle algılansın diye oluşturulmuş olan bu 
zihnimiz, iyi-kötü, güzel-çirkin, aşağı-yukarı 
ayırıyor ama yok ki öyle bir şey… Hepsi Rabbe 
hizmet eden, olması gereken olanlardır… 
Bakınız böyle bir bünyeye şöyle diyor; serbest 
şuur sirkülasyonları bunlardı değil mi?.. Şu 
bireysel şuur hareketlerimiz, serbest şuur 
sirkülasyonları… Bir meditasyon yapın, bir 
namaz kılın, siz serbest şuur sirkülasyonu 
yaparsınız… Namazda ne kadar derinleşirseniz, 
siz şuur sirkülasyonu yapıyorsunuz… Rable 
internet bağı, kominikasyon kuruyorsunuz… 
Ona o an dua ediyorsunuz, ona yalvarıyorsunuz, 
ona hamdolsun diyorsunuz, şükrediyorsunuz ve 
sair, ne diyorsanız… İhtiyacınız neyse, talebiniz 
neyse onu yapıyorsunuz… Buna serbest şuur 
sirkülasyonu diyoruz… Çok önemli bir faaliyet 
ama… Çok önemli bir faaliyet… Diyor ki, serbest 
şuur sirkülasyonların yayılım skalası… Ne 
anlıyoruz bundan?.. Serbest şuur sirkülasyonları 
buysa, bu serbest şuur sirkülasyonlarının 
yayılım skalası… Ne anlayabiliriz?.. 

Sonsuz… Yayılım skalası… Sınırsız… 
Serbest şuur sirkülasyonlarının yayılım skalası… 
Böyle bir skala var… Skalatik yapı var… Yani 
hiyerarşi var… Sonsuz, sonsuzun olduğu yerde 
hiyerarşi olur, o da sonsuzdur… Yani şöyle 
tahayyül edin… Sonsuz bir cetvel tahayyül 
edin... Sıfır’ı sonsuz aşağıda, üst ucu sonsuz 
yukarıda ama cetvel… Arada rakamlar var… 
Her rakam, ister sonsuz en küçük rakam olsun, 
isterse sonsuz en büyük rakam olsun, hepsi o 
cetvele ait, o cetvelin içinde… Cetvel sonsuz 
olunca, dışında diye bir şey söz konusu 
olamaz… 

Sonsuz skala dediğimizde, o klasik skala 
anlayışını yırtıyoruz… Ama skala sözcüğü, 
burada hiyerarşidir… Hiyerarşidir… Yani nasıl?.. 
Fizik plan, fizik planın içerisindeki veliler, fizik 
plan içerisindeki embiyalar, peygamberler, 
yukarı çıkıyorsunuz, bir de bakıyorsunuz orada 
melekler, meleklerin üstünde başka planlar, 
planlar, planlar, Dünya Rabbi, âlemlerin Rabbi, 
Rabbül âlemin… Çıkın onun üstüne, gidin, 
sonsuz… Hepsi bir bütün, tek… Hepsi tek, bir… 
Ama kendi bünyesi içerisinde bir skalatik yapı 
var… Skalatik yapı, titreşimsel bir skala bu… 
Yani Rabbin en ince, en ulaşılamayan incelikteki 
orijinal noktası neyse o, sonsuzda, dönüşünüz 
banadır diyebileceği işte neyse o sonsuzda 
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 dönülecek olan yerden, eşyaya, takır takır şuna 

kadar olan bir enerji skalası… Ama burada bu 
kabalıkta… Bundan daha kabası da var, gidiyor 
aşağı… Buradan da tahayyül edebildiğiniz kadar 
incesi… Bütün bunun hepsi, Yaradan’ın 
kendisi… Böyle bir hiyerarşik yapı ve skala… 
Varoluşun kendisi… “Varoluş Yaradan’dır…” 
Serbest şuur sirkülasyonlarının yani bizlerin 
tek tek yaptığımız şu sirkülasyonların yayılım 

skalası… Sonsuz, sınırsız, yayılım skalası… 
Yayılım skalası; 

“Beşeriyetin şuur sirkülasyonlarıyla 
paylaştığı alanlarda ortak bilgi görgü 

deneyimlerini, yine beşeriyet ile ortak bir 
faaliyet halinde götürür…” 

 
(Devam edecek…) 

 
------------------------------------- TEBLİGAT BİLİNCİ (21) ------------------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Hakikat ve illüzyon bahsi altında devam 

ediyoruz… Hakikatle gerçek arasında metafizik 
açıdan çok büyük bir anlayış farkı vardır, kavram 
farkı vardır, aynı şey değildir… 

Gerçek, fizik alemin illüzyon ortamına 
girildiğinde karşılaştığımız bir kavramdır… 
Görecelidir, sübjektif âlemin bir kavramıdır… 

Hakikat ise; objektif âlemin yani fizik ötesi 
alemin bir kavramıdır… Onun için, 
çalışmalarımızda bunları doğru yerlerde 
kullanmalıyız… 

Gerçeklik, sübjektif olup, kişiye göre 
değişir… Ama Hakikat, bütün realite varlıklarını 
kapsar… Kâinatın her zerresinde aynı manayı, 
aynı aksiyonu değerlendirmeyi ifade eder… Bir 
bilginin gerçek olması, fizik, sübjektif âlemde 
insanların şuur seviyeleri ile yaklaşımlarına bağlı 
olarak değişken olmasını gösterir… Mesela 
güzel, çirkin, aşağı, yukarı, iyi, kötü bir 
gerçekliliktir… Çünkü iyi, kötü, sübjektif zihinlerin 
muhatap olduğu yorumsal yaklaşımlardır… 

Yaradan’ın varlığı bir Hakikat’tir… 
Yaradılış yasaları, ontolojik bilgiler, metafizik 
bilgiler Hakikat’tir… 

Yeryüzüne en yakın yani sübjektif âleme 
en yakın fakat objektif özellikte olan bir şey 
söyleyebilir misiniz?.. Gerçeklilik âlemine yakın, 
onunla temas halinde fakat hakikat olan… 
Doğum ve ölüm, Dünya fizik âlemi dediğimiz 
sübjektif âlemin yani gerçekliliğin geçerli olduğu 
fizik âlemin temas ettiği iki hakikat olgudur... 
Çünkü doğum ve ölüm her varlık için aynı 
manayı, aynı gayeyi, maksadı değeri ifade 
eder… Geri kalan yani doğum ve ölüm 
arasındaki tüm yaşanılanın hepsi gerçekliliktir… 

“Hakikat, bin bir tane…” 
“Hakikat, bin bir tane…” 

“Hakikat, bir yol…” 

“Her varılan Hakikat, bir sonrakinden önceki 
Hakikat…” 

“Ölüm, görünen en büyük Hakikat…” 
“Doğum, onun kadar büyük Hakikat…” 

“İki Hakikat, doğum ve ölüm…” 
Doğumdan ölümü görebilmek, doğum ile 
ölüm arasındaki gerçekleri aşıp, en son 
Hakikat, ölümü önceden görebilmek…” 

“Aradakiler, atlama taşları…” 
“Her Hakikat, bir sonrakinden daha az, daha 

az, bir sonraki bir öncekinden daha 
Hakikat…” 

“Dünyadaki tek Hakikat, doğum ve ölüm…” 
“Buradakiler, yardımcılar, yansımalar, 

kırılmalar…” 
“Hepsi bir Hakikat’in parçalanmış parçaları, 

uzantılar, kesişme noktaları, birbirini 
körükleyen, uzatan, kısaltan uzantılar…” 

“Her kesişme noktası, yeni bir tali hakikat 
doğurmakta…” 

“Her tali hakikat, daha da talisini, daha da 
hakikat zannedilen, hakikat olmayanı 

doğuruyor…” 
Doğumla ölüm arasında yaşanılan her 

olgu gerçeklilik âleminin bize sunduğu olgular… 
Bir vizyon var… 

“Karşımda bir yol var…” 
“Yol, geniş, ileriye doğru daralıyor, daraldığı 

yerde bir kapı var…” 
“Kapının iki yanı körük şeklinde uzamış fakat 

körük kapanma halinde…” 
Diyor ki; 

“Hakikat kapısı…” 
“Hakikat kapısına giden yolun körüğü 

gittikçe kapanmakta…” 
“Her an Hakikat kapısından geçebilirsiniz…” 
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 “Hakikat kapısından geçmeğe az zamanınız 

kaldı…” 
“Şartlar ne olursa olsun, şu an içerisinde 

bulunduğunuz hali yaşamaktır önemli 
olan…” 

“Her realite, bir sonrakinin hazırlayıcısı 
pozisyonunda…” 

“Her şartı iyice yaşamadan, sonrakini 
yaşadım sayamazsınız…” 

“Zincirin halkalarını teker teker açmanız 
lazım…” 

“Arada açılmamış halkalar kalırsa, bütünü 
çözmenize imkân yok…” 

“Her şey sıra ile…” 
“Çözebilmek için her halkanın içini iyice 

yaşayabilmek…” 
“Her halkanın neticesini aldıktan sonra, ikinci 

halkanın açılış yerini daha kolay tespit 
edebilirsiniz…” 

“Kilit noktalarını tespit edebilmek için, o 
halkanın içerisinde olup bitenlerden çıkan 

neticeyi ancak anahtar yapıp, ikinci halkanın 
kilidini öyle açabilirsiniz…” 

“Her halkanın kilidini açan anahtarları bir 

araya getirdiğinizde ancak bütünün 
anahtarını elde edebilirsiniz…” 
Burada Hakikat’e yolculuktan söz 

ediliyor… Yani Dünya’nın, illüzyon, gerçeklik ya 
da görecelilik âleminden, Hakikat âlemine, o 
daralan yola doğru ilerleyiş esnasında her hali 
ziyadesiyle yaşamadıkça, Hakikat’e doğru 
yöneliş mümkün olmuyor… 

Ve Hakikat’in ışığında, gerçeklilik 
aleminin tamamen bir illüzyon alemi olduğunu 
da unutmamak lazım…  

Bir vizyonda şöyle diyor… 
“Hakikat nedir ?..” diyorum… 

“Hakikat bir örtüdür, çeker alırsın, yerine 
yenisi gelir…” 

Yani Hakikat’e ulaşmak gibi bir anlayışın 
da ne kadar kısır bir anlayış olduğunu 
anlamamız lazım…  

Bilgi enerjisi mevzuuna girmek 
istiyorum… Enerjileri beş enerji olarak 
algılıyoruz… Bunlar; Bilgi Enerjisi, Sevgi 
Enerjisi, Hayat Enerjisi, Zaman Enerjisi ve 
Mekân enerjisi’dir… 
 (Devam edecek…) 

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

 
 

Sevgili Quan-Yin; 
“Dansınızın huzuru; son zamanlarda, vurgulu 

olan ritmin yönlendirmesiyle biraz 
dengesizleşmiş olabilir...” 

“Dengenizi bozan sebeplere 
odaklandığınızda, en mühim faktörün 

zihninizdeki arızalardan kaynaklandığını 
görebilirsiniz...” 

“Arızalı zihin, sorun algılamayı sever...” 
“Ve algıladığı sorunları benimsemek ister...” 

“Benimsediği sorunlardan kimlikler 
yaratarak, bu kimlikleri çeşitli elbiseler 

şeklinde giyer...” 
“Ve arızalı zihin; sorunları, kabul edilmesi 
gereken veya mücadele edilmesi gereken 

olgular olarak görür...” 
“Ve bunun dışında, zihninde hiçbir içerik 

taşıyamaz hale gelir...” 
“Bütün bunlara bağlı olarak; zihin arızası, 
zihni tam bir karmaşa içerisine sokar...” 

“Ve kişi, çarpık bir algılamayla, çarpık bir 
yolculuğun içerisinde kendisini bulur...” 

“Ve bu bireysel algılama; kolektif algılama 
olarak, ortak bir sahibiyetle insanın 

yolculuğunu sürdürürken, sürekli olarak 
beraberinde taşıdığı bir etken haline gelir...” 

QY: 392 
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“Bu içerik, arızalı zihin içeriği; bedenin kendi 
kendisini tamir edebilme özelliğini sekteye 

uğratıcı bir etken haline gelmiştir…” 
“Arızalı zihin, arızalı duyguları ve arızalı 

bedeni yaratmaktadır…” 
“Ve bu şekilde sürdürülmesi güç bir yolculuk 

içerisinde yol alınmaktadır...” 
“Bunun için, bedenin orijinal iyileştirme 

gücünün ortaya çıkması gerekmektedir...” 
“Bedenin orijinal iyileştirici gücü ortaya 
çıktıkça, duygular ve zihin, buna paralel 

olarak kendini yenileyebilecektir…” 
“Bedenin orijinal iyileşme gücünün ortaya 

çıkabilmesi için hareket, zihinden 
kaynaklanamaz…” 

“Zihinden kaynaklandığı takdirde ulaşacağı 
yer, ancak bedenin dış katmanları 

olacaktır…” 
“Orijinal gücün ortaya çıkabilmesi için, 

mutlaka yüksek katmanlardan size 
ulaşılabilmesine izin vermeniz 

gerekmektedir...” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tanrı’nın / Allah’ın / Rabb’in Öz Bilgisi, 

Sevgisi, Şefkati, Merhameti olan Quan-Yin, 
hep bizimle olsun... 

 
Yalnızca Şefkat ve Sevgi ile yaşamanın, 
bilinçli yaşamanın ne demek olduğunu 

bizlere anlatan Sevgili Quan-Yin’in ışığı ile 
her an yıkanmak dileğimizle... 

 
Rabbimizin bir lütfu olan bu emanetleri, tüm 

gönül dostlarımızın yüreğine teslim ediyoruz; 
gereken değerin ve önemin verileceğinden 

emin olarak... 
 

Vesile olma fırsatını verdiğiniz için, hepinize 
minnetlerimizi / şükranlarımızı sunuyoruz... 

En kalbi sevgilerimizle... 
 

*** 
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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… 

*** 
 

REİKİ 

 
 

Reiki; Evrensel Şifa Enerjisidir…  
Reiki ile uyumlanan kişiler; kendileri ve 

çevreleri için, şuurlu hayat enerjisini akıtan 
birer kanal olurlar… 

Bu güçlü şifa enerjisinin kendilerine açtığı 
aydınlık yolda ilerlerken; her geçen gün 

anlayışlarının, gelişimlerinin, sevgilerinin 
yükseldiğini ve hem kendilerine hem de 

çevrelerine çok daha yararlı olabildiklerini 
görürler… 

 
Vakıf Merkezimizde ve Reiki Huzur 

Vadisi'nde, 
Reiki I, II ve III. Seviye ve Reiki Öğretmenlik 

Eğitimleri verilmektedir…  
Ayrıca Derin Reiki Kursları 

gerçekleştirilmektedir… 
Merkez Bilgi Alanı Vakfı, Reiki’yi kutsal bir 

aydınlanma disiplini olarak görür…  
Eğitimlere katılan öğrencilere teknik, tüm 

detayları ve prensipleri ile anlatılır ve 
Reiki’nin özünü hissettirmek hedeflenir… 

 

Bilgi ve Kayıt için vakfımızla iletişime 
geçebilirsiniz… 

 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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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... 

Aralık ayında;  
26 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... 

 
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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