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

İnsanın nihayette varmak istediği nokta, 
başlangıcı belli olmayan zamandan bu güne dek 
ayrı düştüğü Yaradan’ına ya da özvarlığına 
yeniden kavuşmasıdır… İster bilerek, ister 
bilmeyerek, ister imanlı, ister imansız olsun bu 
aslına rücu, insanın er veya geç şaşmaz 
mukadderidir… “Dönüşünüz Banadır…” ilahi 
hükmü bunu kaçınılmaz kılmıştır… İnsanın bu 
kozmik mukadderatı, İlahi yasalar gereği, yine 
insanın iradesine teslim edilmiştir… “İradenin 
Çelişmezliği ve Seçme Özgürlüğü Yasaları” bu 
konuda da işlemektedir… Varlık bu, Aslına, 
Özvarlığına yani Yaradan’ına kavuşma prosesini 
uzatabilir de, geciktirebilir de, an içinde Hakikate 
dönüştürebilir de… 

İnsanın bu ilahi kavuşmasının ya da 
Vuslat’ının diğer adı, Aydınlanma’dır… 

Zihin ve düşünen olmadığımızı idrak 
etmek, hakiki manada özgürlük demektir… Bu 
ise, öncelikle zihin ve düşünen olmadığımızı 
anlamamızla başlar… Bu anlayış, zihin ve 
düşüncelerimizi izleyebilmemizi mümkün kılar… 

Kafamızın içindeki geveze maymunu 
dinlemeliyiz, izlemeliyiz… Yıllardır bizi yöneten 
zihnimizin düşünce kalıplarının durmayan 
komutlarını gözlemlemeliyiz… 

Zihnimizi ve düşüncelerimizi izlemeye 
başlayabildiğimizde, daha yüksek bir bilinç 
devreye girmeye başlar… O zaman önemli 
olanın, zihnimizin ve düşüncelerimizin ötesine 
geçildiğinde fark edilen asıl varlığımız olduğunu 
algılamaya başlarız… Buna uyanma, 
aydınlanma, kıyam etme denir… 

Öz varlığımızın örtüsünü teşkil eden zihin 
ve düşüncenin ötesine geçildiğinde, ancak 
hissedilecek olan öz varlık, zihinle ve 
düşünceyle kavranamaz… O’nu anlamaya 
çalışmamalıyız… O, zihnen anlaşılamaz… Zihin 

varken, O olamaz… O, zihnin sessizleşmesiyle, 
sakinleşmesiyle kendisini hissettirir… 

Kafamızın içindeki düşünce ve zihin 
maymununun bıkıp usanmayan gevezeliklerine 
son vermek için, onu dikkatle ve sık sık dinleyip, 
izlememiz gerekir… “Yargılamıyorum, 
suçlamıyorum, tarafsız bir tanık olarak ben bu 
sesi izliyorum…” diyebilmeliyiz… 

O’nu izlemek, ondan desteğimizi 
çekerek, onunla özleşmemize son vermek 
demektir ki; bu da, düşüncenin ve duyguların 
hâkimiyetinin sonu demektir… 

Aydınlanma yolculuğunda atılması 
gereken en önemli adım; zihnimizden ayrılmayı, 
onunla özdeşleşmemeyi becerebilmektir… 

Aydınlanmış haldeyken de zihnimizi yani 
düşüncelerimizi yine kullanırız… Fakat bunu, 
eskisinden daha kontrollü ve etkili biçimde 
yaparız… 

Bunları becerebilme ölçütü; içimizde 
duyduğumuz dinginliğin, huzurun, sessiz ve 
sakinliğin yoğunluğudur… 

Diyebiliriz ki; Aydınlanma, Bilgelik, Işığını 
yakma; Düşüncenin ve Duyguların ötesine 
geçmektir… 

Zihin gevezeliklerimizin beden üzerindeki 
yansıması; Duygusal tepki kalıplarımızdır… 
Duygusal tezahürlerimizin, zihnin yani 
düşüncenin beden ile buluşmasından 
kaynaklandığını fark etmeliyiz… 
“Duygu; Düşünce ve Beden birleşmesinden 

ortaya çıkar…” 
“Düşünce; Beden’e yansır, Duygu olur…” 
“Beden; Düşünce’den baskı alır, Duygu 

olur…” 
(QY: 370) 

Dikkatimizi, şu anda içimizde olup bitene 
vermeliyiz… Olanı, analiz etmeden, onu 
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 anlamaya, kavramaya çalışmadan sadece 

izlemeliyiz… 
Asıl varlığımızı ancak, zihnimiz 

sessizleşip sakinleşerek devreden çıktığında 
kavrayabiliriz… 

Sakin ve sessiz bir zihin sahibi olmak en 
büyük ihtiyacımızdır… 

Zihnimizi yani düşüncelerimizi ve 
duygularımızı çekersek aradan, ancak o zaman 
tezahür eden Yaradan… 

Yani zihnimizi sakin ve sessiz hale 
getirdiğimizde, Işıklar beliriverir… 

Düşüncelerimizi izlemek yerine, ayrıca, 
zihnimizi Şimdi’ye yönelterek de düşünce 
akışında bir kesinti, bir boşluk yaratabiliriz… 

Güncel yaşamımızdaki rutin 
eylemlerimize tüm dikkatimizi vererek ve onu tek 
başına bir amaç haline getirerek de, bilincimizi 
zihinsel gevezelikten uzaklaştırıp, Şimdi’de, 
uyanık ve farkında olduğumuz, düşünce 
boşluğunu yaşayabiliriz… (merdiven çıkıp inmek 
- ellerimizi yıkamak - arabamıza binmek vs…) 

Zihnimizi kontrol altına alıp irademizle 
kullanmaya başladığımızda, çaresizlik hali 
yaşadığımız zamanlarda, birkaç dakika düşünce 
ile sakinlik ve sessizlik ya da düşüncesizlik 
arasında gidip geliriz… 

Düşünce boşluğu, düşüncesiz bilinçtir… 
Ancak bu bilinci yaşadığımızda, hakiki manadaki 
yaratıcı düşünce ortaya çıkar… 

Duygularımız, zihin faaliyetlerimizin 
bedenimizdeki yansımalarıdır… Belirsiz zihin ve 
düşünce faaliyetlerimizi fark edemiyorsak, 
dolayısıyla izleyemiyorsak, onun, bedende 
duygu olarak beliren yansımalarını izleyebiliriz… 

Düşünce yansımaları olan duyguları 
izlemek, dinlemek, gözlemlemek; zihni, 
düşünceleri izlemekle aynı şeydir… Biri 
kafamızda, diğeri bedenimizde vuku bulur… 

Daima şu soruyu sormak gerekir: “Ben 
bu muyum..? Şu anda içimde neler olup 
bitiyor..? O’nu sadece izlemek, şahit olmak 
gerek ve yeterdir… 

Şimdi’deki zihinde korku yoktur… Korku 
psişiktir… Korku, şu anda vuku bulmakta olan 
bir şeyden değil, biraz sonra yani gelecekte 

olabilecek bir varsayımdan yani Şimdi’nin 
dışındaki bir şeyden yani Düşünce’den 
kaynaklanır… 

Zihnimizin geleceğe projekte olmuş oluşu 
ile kendimizin Şimdi’de ve burada oluşu, bir 
endişe aralığı yaratır… Bu da, varlığımızın her 
şey tarafında tehdit altında olduğu yanılgısını 
(illüzyonunu) oluşturur… Ego derhal, savunma, 
savaş ya da kaç bilincini kullanır… Bu da, 
varlığa Acı’yı, ıstırabı yaşatır… 

Kendimiz ve çevremiz için artık acı, 
hüzün, üzüntü, ıstırap yaratmak istemiyorsak, 
geçmiş hatıralarımızdan taşıdığımız acı 
kalıntılarından kurtulmak istiyorsak; zihnimizi, 
güncel yaşamımızın gerektirdiğinden fazla 
geçmiş ve geleceğe yani zamana 
yönlendirmemeliyiz… 

Sahip olduğumuz tek hakikatin Şimdi 
olduğunu idrak etmeliyiz… 

Daha önceleri, geçmiş ve gelecekte yani 
zamanda yaşayıp Şimdi’ye kısa ziyaretler 
yaparken; artık Şimdi’de yaşayıp, güncel 
yaşamın gerçekliliği ile baş edebilmek için, 
geçmiş ve geleceğe yani zamana ziyaretler 
yapabilmeliyiz… Artık zamanın illüzyonuna son 
vermeliyiz… 

Zihin, zamandan (geçmiş, şimdi, 
gelecek…) ayrı yapamaz… Zamana kavuşan 
zihnin faaliyeti devreye girince, düşünce de 
derhal zaman içerisindeki koşuşturmasına 
başlar… Zihni, zamandan ayıramayız… Zaman’ı 
zihinden ayırabildiğimizde, zihin faaliyeti durur… 
Düşüncesizlik başlar… 

 
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 ilişkilerimiz 
yani yaşam dansımız esnasında; 
yukarıdan ve aşağıdan tesirlerle muhatap 
kılınmakta olduğumuzun / fakat bu 
muhatabiyeti kabul edebilmemiz için 
kesbettiğimiz melekeleri oluşturanın, 
bizatihi kendimiz olduğunun bilincine 
varmaktır… (QY/C:400) 

*** 
 Kıyam etmek; her birimizin kalplerinin, 

birer yuva niteliğinde olduğunun / ve her 
birimizin kalplerindekilerinin; bizlere doğru 
uzanmakta olan bu tesirleri kendilerine 
doğru cezbeder olduklarının bilincine 
varmaktır… (QY/C:400) 

*** 
 Kıyam etmek; kalbimizde, hüzün, üzüntü 

ve hoşnutsuzluk barındırıyorsak eğer; bize 
doğru aşağıdan gelmekte olan kötümserliği 
cezbeder olduğumuzun bilincine 
varmaktır… (QY/C:400) 

*** 
 Kıyam etmek; kalbimizde, hoşnutluk ve 

sevinç varsa eğer; kendimize doğru, 
varoluşun özünden gelmekte olan sevgiyi 
cezbeder olduğumuzun / ve Sevgi bize 
doğru yönlendiğinde, her katmandan 
geçerken, o katmana yayılarak bize 
yaklaşır olduğunun ve varlığımıza egemen 
olduğunun bilincine varmaktır… (QY/C:400) 

*** 
 Kıyam etmek; kötümserlik bize 

cezbolduysa eğer; aşağıdan geçtiği bütün 
katmanları aşarken, benzerleriyle 
birleşerek hızlı bir şekilde varlığımıza 
egemen olduğunun bilincine varmaktır… 
(QY/C:400) 

*** 
 Kıyam etmek; aydınlanma yolculuğunda 

Sevgi ve Şefkat’in, üzerinde durulması 
gereken en önemli husus olduğunun 
bilincine varmaktır… (QY/C:400) 

*** 
 

 Kıyam etmek; Sevgi, varlık tarafından, 
varoluşun özünden cezbolduğu takdirde, 
varlığa doğru yaklaşırken, yayıldığı her 
katman üzerinde yarattığı titreşimsel 
alanların gücü vesilesiyle, varlığın 
Güven’le donanmaya başladığının 
bilincine varmaktır… (QY/C:400) 

*** 
 Kıyam etmek; varlık güvendikçe, 

dikkatinin şefkat üzerinde toplandığının / 
dikkati şefkat üzerinde toplanan varlıkta, 
Adanmış’lığın ortaya çıkmaya başladığının 
bilincine varmaktır… (QY/C:400) 

*** 
 Kıyam etmek; Adım’ın, yol olduğunun / ve 

bu Adım’ın adının, Şefkat olduğunun / 
Yol’un, ancak Şefkat adımlarıyla 
yürünebilir olduğunun bilincine 
varmaktır… (QY/C:400) 

*** 
 Kıyam etmek; ve Yol’da yürüdükçe, 

kaçınılmaz bir şekilde Merhamet 
titreşimlerinin ortaya çıktığının / böyle bir 
yolculuk içerisinde olan varlığın, 
Aydınlanma Yolculuğu’nda olduğunun / ve 
varoluşun gizli güçleriyle donanmaya 
başladığının bilincine varmaktır… 
(QY/C:400) 

*** 
 Kıyam etmek; varlığın, her adımını 

attıkça, onu donatan bu gizli gücün; Sevgi, 
Şefkat, Merhamet üçlüsünün ortaya 
çıkarttığı Saf Farkındalık olduğunu 
anladığının bilincine varmaktır… (QY/C:400) 

*** 
 Kıyam etmek; Saf Farkındalık vasıtası ile 

kendisine doğru, yine varoluşun özünden 
yönlenen, huzur, sükûnet enerjileri 
gelmeye başladığının / varlığın bu 
yolculuğunun adının ise; Diriliş olduğunun 
bilincine varmaktır… (QY/C:400) 

*** 
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 ---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (75)--------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Serbest şuur sirkülasyonlarının yayılım 

skalası… Yani bu, Yaradan’ın sonsuz olan 
sahasıdır, açıkçası bu… Tanrı’nın zatı… Serbest 
şuur sirkülasyonlarının yayılım skalası… 
Beşeriyetin yani dünyada yaşayan bizlerin, 
beşeriyetin, şuur sirkülasyonlarıyla paylaştığı 
alanlarda, ortak bilgi görgü deneyimlerini, yine 
beşeriyet ile ortak bir faaliyet halinde götürür… 
Tanrı’nın böyle bir muradı var… Yani bizlerden 
beklentisi var Tanrı’nın… 

Eşref-i mahlûk diye ifade edilen bizlerin 
eşref oluşumuz yani şerefli mahlûk oluşumuz, bu 
manadadır… Bizler, Tanrı’yla ortak faaliyet 
yapmak üzere buradayız arkadaşlar… Onu 
kendi dışımızdaymış gibi, başımız sıkışınca 
müracaat edilen, bizi sadece zor 
durumlardayken kurtarmayı sanki vaat etmiş gibi 
yalvar yakar el açanlardan olmaktan 
vazgeçmemiz lazım… Bizler, bunun ötesinde bir 
şeyleriz… 

Sıkışınca hatırlanan, maddi dünyanın 
rehavetine kapıldığımızda aklımıza bile 
gelmeyen bir Yaradan anlayışı 21’inci yüzyıl 
insanı için çok ilkeldir… Böyle bir şey yok… 
Efendim, cennetin vaadiyle, cehennemin 
korkusuyla ben onunla ilişki kuruyorum diyen 
insan, bu çağın insanı değildir… Artık geçti bu 
realite… Şimdi bizim için şu var… Ne cennetin 
beni ilgilendiriyor, ne cehennemin… Ben ne 
cennetinin beklentisindeyim, ne de cehennemin 
korkusundayım… Bana Seni gerek Seni… 
Benim sana bir vaadim, bir taahhüdüm var… 
Hizmetim olmalı… Bütün dinler bunu söylüyor… 
Bir hizmetim var benim sana… Ben sadece, bu 
hizmeti hatırlamam için senden yardım 
istiyorum… Bana, sana olan hizmetimi hatırlat… 
Gitmem gereken yolu hatırlat… Bana, yanlış 
yoldaysam, hangi yola dönmem gerektiğini 
hatırlat… Ondan başka senden hiçbir şey 
istemiyorum, diyebilecek kadar cesur, kahraman 
ve Rabbi, Rab ile işbirliğini hatırlayan olmak 
lazım… 

Hizmetim neyedir..? Ben kimim..? 
Burada ne yapıyorum..? Hizmetim neyedir..? 
Hizmetim neyedir..? Böyle bir merci varsa, 
benim hizmetim ki, ben 65 yıl önce, 65 
yaşındayım… 65 yıl önce oradan geldim… 
Unuttum… O kadar maddi dünyanın cazibeleri, 
o kadar dünya meşgaleleri, aklımı çeldi ki; ben, 
Rabbime daha 65 yıl önce verdiğim sözü 

unuttum… O’nun için bir şey yapmalıyım ben… 
Yoksa niye buradayım..? Ne yapıyorum ben 
burada..? Birbirimizi yiyerek, savaşarak, çalarak, 
çırparak, kalpler kırarak ne yapıyorum dediğimiz 
anda, işte Rabbe taahhüdümüzü hatırlamak 
safhası bu… İşte o noktada zaten şurada 
bahsettiğim mekanizma, Rabbe taahhüdümüzü 
hatırlatan mekanizmadır… Sen taahhüdünü 
unuttun, otomatik gidiyorsun… Al sana epröv, 
otomatiği fark et, ceht göster, tekrar otomatik 
hale getir, tekrar sana hatırlatırım, eprövler 
sürekli... 

Her epröv, otomatik hale gelmişliğimizin 
bir ifadesi olarak karşımıza çıkar… Ne zaman 
ben belirli bir mevzuda, kendi deneyimimden söz 
ediyorum büyük bir imanla, ne zaman belirli bir 
mevzuda artık otomatikleştim, önemsememeye 
başladım, şraak! diye o konuda epröv gelir… 
Dur! Der… Hemen, tamam… Özür dilerim, 
daldım… Hakikaten daldığım anda geliyor… 
Bundan çok eminim… Siz de dikkat edin… 
Başınıza sürekli gelen ve böyle hay Allah! yine 
geldi bu dediğiniz bir konuya, biraz özenle 
üzerinde tefekkür edip sorgulama yapın, 
göreceksiniz o konuda sizin artık, laçkalaştığınız 
diyecektim ama kulvardan da çıkma demeyelim 
de, rehavet içine düştüğünüz, otomatikleştiğiniz, 
tembelleştiğiniz, önemini yitirttiğiniz bir mevzu 
olduğunu hemen anlarsınız… Önemini yitirmiş 
sizde o mevzu… Trak! diye epröv gelir, 
toparlanır, tamam dersiniz… Hatta Rabbimize 
karşı da samimi olur… Tamam, anladım, 
amenna, anladım, derhal toparlıyorum, pat! 
Toparlandım… İşte o gün Allah için ne yaptım..? 
Bunu yaptım… Yatağınıza yatın, huzur 
içerisinde şükredin ki, Allah’ım senin kulağıma 
kadar soktuğun megafonundan sesini duydum, 
ne dediğini anladım ve kendimi toparladım… 
İşte hakiki İbadet budur… Hakiki İbadet budur… 
Ve eğer bunu sürekli yapabilen bir insan, 24 
saat sürekli ibadet halinde olur… Buna salat-i 
daimun denir… 

Şimdi bakınız ne diyor devamen… 
Demek ki, ortak bir faaliyet var… Rab ile 
serbest şuur sirkülasyonunun yayılım skalası 
diye ifade edilen Rabbin bünyesiyle, beşeriyetin 
şuur sirkülasyonlarının ortak bilgi, görgü 
deneyimleri yaptığı bir faaliyet var diyor… Böyle 
bir şey… Buna üst şuur dersek, buna da alt şuur 
dersek, üst şuurun alt şuura hükmü olduğu 
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 kadar, alt şuurun üst şuura tesiri yabana 

atılmamalıdır… 
Arkadaşlar..! Rab ile yani Yaradan’la, 

Allah’la, Tanrı’yla, Yaradan mekanizmasıyla 
ilişkimizi yabana atmayalım… O çok özel bir 
mistik haldir efendim, o işte yaşlanınca yapılır, o, 
onun yeri ayrıdır, şimdi buradayız, orada 
oradayız, yok böyle bir şey… Hep birlikte 
meyhaneye gidip rakımızı içerken bile 
Rabbimizle bu ilişkiyi sürekli kılmak 
mümkündür… Kurun o ilişkiyi rakı içerken, 
bakalım içebiliyor musunuz rakıyı..? 
İçemezsiniz… Çünkü rakıya artık ihtiyacınız 
kalmaz… Yeteri kadar, icabat şeklinde yani 
karşındaki insanlarla bir dünya ilişkisinin gereği 
olarak bir duble içersiniz, tamam dersiniz… 
Niye..? Benim şu anda Rabbim ile ilişkim var 
kardeşim, bunu yapmama gerek yok… Her türlü 
dünya faaliyetinde bulunabiliriz ama Rabbimizle 
ilişki halinde… En kötü icraatta bulunabilirsiniz 
Rab ile ilişki şeklinde… Ancak bu ilişkiniz varken 
kötü icraatta bulunabilir misiniz acaba..? Asla 
bulunamazsınız… 

Bakınız ne diyor; beşeriyete, beşeriyete, 
şimdi sizin sorunuza cevap geliyor… Beşeriyete 
bu skala içerisinde, bu skala içerisinde yani 
serbest şuur sirkülasyonlarının yayılım skalası 
içerisinde, “Bu skala içerisinde, beşeriyetin 
sonsuzluk mertebesi olarak algılayabileceği 
en flu alanlara kadar yayılım imkanı 
verilmiştir…” Kim giremezmiş o sahaya?.. O 
imkân herkese verilmiş… Ama varlık, kendini ne 
kadar silkelemişse, ne kadar arınmışsa, 
sadeleşmişse, aydınlanmışsa yani yüksek realite 
varlığı özelliğine bürünmüşse, o kadar 

yayılabilir… Ne kadar bu imkân verilmiş biliyor 
musunuz..? Sınırsız… Rabbe de bu yakışır… 

Efendim O müsaade etmez oraya 
girmeye diyemezsiniz… Kimi etmez?.. Bilmem 
ne dinin dışındakilerini etmez… Onlar kâfirdir… 
Yok böyle bir şey… Yüce Yaradan kusur işledi 
de, onları istemeyerek mi yarattı da, biz O’nun 
istemeden, gözden kaçırdığını düzeltmeye 
çalışalım şu zavallı şuur halimizle… Onlar, bu 
liyakate veyahut da şefaate layık değil… Yahu 
sen kim oluyorsun, neyin kararını veriyorsun, 
sen kimi Rabbin hangi imkânından mahrum 
etme yetisine sahipsin ki, o yargıda 
bulunabiliyorsun?.. Onu düzeltme şansın, senin 
ancak ona, varsa elinde bir fenerin, ışık tutma 
şeklinde olur… Bir uyarı, düzeltemezsin de… 
Onlar için yapılacak hiçbir şey yoktur der 
İslam’da Muhammed Peygamber’e ikaz olarak… 
Uğraşma onlarla… Onlar özellikle bu haldeler 
der… Ee sen şimdi özellikle Tanrı’nın yarattım 
dediği, özellikle beşeriyete hizmeten ben onları 
kör ettim, beşeriyete hizmeten onları sağır ettim, 
beşeriyete hizmeten onların gönüllerine mühür 
vurdum, şuurlarını kapadım diyen bir Yaradan 
unsura, sen kusurlu yaratılmışsın, ben seni 
düzelteceğim… Bu Tanrı’nın yaratma 
atölyesinden sen defolu çıkmışsın… Yüce 
Yaradan, gözünden kaçırdı seni… Gel ben 
tashih edeyim seni… Böyle şey olur mu?.. Tanrı 
öyle göründü… Tanrı senin karşına bir katil 
şeklinde göründü diyecek kadar cesur ve şuurlu 
olmamız lazım… 
 
(Devam edecek…) 

 
------------------------------------- TEBLİGAT BİLİNCİ (22) ------------------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
“Bilgi istenmez alınır…” 

Bilgi’yi uzanıp almak lazım, sadece istek 
yetmiyor… Bilgi ile kucaklaşmanın 
mekanizmasında dört merhale vardır… O 
bilginin bilgisine sahip olmak, kabullenmek, 
hedeflemek, çekip almak… Bu, bilgi enerjisi olur, 
sevgi enerjisi olur yani Yaradan enerji ile varlığın 
bütünleşmesi bu dört merhaleyi aştıktan sonra 
vuku buluyor… 

Merkez Yüce Plan dediğimiz Yaradan 
bünyesinde ruhsal bir seviye, kademe fakat 
bugüne kadar beşeriyete nasip olmuş bilgilerin 
aktığı merhalelerin çok fevkinde bir merhale… 

Dünya sistemlerinin dışından bir sistemden akan 
bir bilgi ile bu vakıf nasiplenmektedir… Çok 
yüksek bir merhale, mertebe… Bu mertebe, bu 
yüksek boyut, yine dünya ile irtibatını, özellikle 
bu iş için dünyaya enkarne olup da, o mertebe 
ile temas edebilen bir varlık şuuru aracılığı ile 
yapmaktadır… Yani dünyada beşer gibi 
görünüp, o merhale ile, o boyut ile şuursal bağı 
kurabilen bir şuur ile yapmaktadır… Bu varlık 
vasıtası ile yapılan bilgi akışları sonuç olarak 
kâğıda dökülüp sizlere, beşeri bir takım kirlilikler 
bulaştırılmadan ulaştırılmaya çalışılmaktadır… 
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 Medyuma deniyor ki ; 

“Dünyaya saplanan defne dalları var… Çok 
seyrek ama çok seyrek… 

“Sen, bu defne dallarının içerisinden bir 
tanesisin…” 

“Senin, burada bir masan, bir koltuğun, bir 
tacın var...” 

“Masanın üzerinde ise, sana ait bir hazine 
var...” 

“Masada bir sandık görüyorum, kapağı açık 
içi kıymetli taşlarla dolu…” 

“Diyor ki, Bu mücevherlerin aşağıya 
ulaşabilmesi için burada herkes seferber...” 

“Araçlar, gereçler, her şey var ve herkes 
faaliyet içerisinde, bu mücevherler aşağıya 

ulaştırılacak…” 
“Bu faaliyet bir süre bana seyrettiriliyor…” 

Bir bilgi enerjisinin, ruhsal âlemden fizik 
âleme intikalinin şekle şemale bürünmüş, beşeri 
şuurca nasıl anlaşılacaksa o şekle dökülmüş bir 
tasviridir bu… Burada, bir masa, taç yok… 
Beşeri şuura sahip olan vazifedarına en iyi 
tasviri böyle anlatıyor ki, o da bunu çevresindeki, 
ondan beslenmek için bekleyenlere kolaylıkla 
anlatabilsin diye… 

Dünyaya sarkan defne dalları var… 
Bunlar, sembolik olarak bilgi akış odakları, 
dünyaya saplanıyorlar onlar… Çeşitli şuurlara 
intikal eden bilgi akış kanalları, defne dalları… 
Ama diyor bunlar çok seyrek yani dünyaya 
böylesine ciddi mahiyette bir bilgi akışı çok 
seyrek… Bu bir hakikat… Sen bu dalların 
içerisinden bir tanesisin yani sen dünyaya bu 
mertebeden akacak olan bilginin defne dalısın 
yani o bilginin kanalısın… Dal öyle bir şey ki; 
ucu fizik plandayken kökü kaynakta… Bu 
kaynağın adı da ille sizlere sordukları için 
söylüyoruz dedikleri; “Beşeri şuurlar tabi ki 
eşkâl arayacaklardır… Onlara, biz MERKEZ 
YÜCE PLAN muhataplarıyız deyiniz…” tebliği 
geldi… 

Şuur kapasitenle nereye yayılabiliyorsan, 
aldın geldin, o nokta neresi?.. Sonsuz olan bir 
sahada bir noktanın neresi olduğunu söylemek 
mümkün mü?.. Okyanusa giriyorsun, karşı 
taraftan çıkıyorsun, diyorlar ki, sen ortalarda 
neredeydin, göster?.. O bütün içerisinden 
geçtin... Yaradan mekanizma ile iletişim kurmak, 
eşkâlle, tarifle, adresle, beklentilerle netice 
alamaz… O sonsuzluk içinde eşkâl aramayınız 
diyor… Bu sonsuz olan bir saha, merkezi var 

mı?.. Yok, merkez de yok, sonsuz olan bir 
sahanın merkezi olur mu?.. 

Şöyle düşünün, sonsuz bir daire çizdim 
bunun çemberi sonsuza yayıldı yani sınırı yok, 
merkezi neresi buranın?.. Bir dairenin Merkezi 
nedir?.. Çevresine eşit uzaklıktaki noktadır… 
Çevresi yok ki bunun, dolayısıyla merkez de 
sonsuz, yayılmış noktasal değil, neresine 
uzanabiliyorsanız sizin için orası merkez… Ve o 
noktada iletişiminiz, sizin Tanrı ile 
iletişiminizdir... O kadar şuurun her uzandığı 
nokta, onun Tanrısı ise, bütün bu sonsuz olan 
Tek olan Tanrının bünyesinde bir nokta 
dolayısıyla Tanrı’nın tekliğine halel getirmez... O 
tekliğin içerisindeki şuur kapasitelerinin ortaya 
koyduğu çokluk ama Tekliğin bünyesinde… 

Tanrı ilahi midir?.. Değildir… İlahilik diye 
bir şey yoktur… Çünkü ilahi olmayan hiçbir şey 
yok ki… Bir şeyin ilahi olduğunu işaret ettiğiniz 
anda, ilahi olmamayı kabul ettiniz demektir… 
Tanrı ilahidir dediğiniz anda ilahi olmayanın da 
kabulünü taşır o ifadeniz… 

Tanrı vardır dediğinizde, yok olma 
ihtimalinin bir seçeneğini seçiyormuşsunuz 
gibi… Tanrı anlayışınız aşağılara iner… 
Tanrı’nın varlığı hakkında bir cevap vermeniz 
gerektiğinde ne yapacaksınız?.. Tef 
çalacaksınız… 

Beyinlerimize konmuş olan sınırları 
aşmalıyız… İçimizdeki, onayımız alınmadan 
oluşturulmuş değerleri yok etmedikçe, yerine, 
yepyeni bir değeri, anlayışı koymamız mümkün 
değildir... 

Merkez Yüce Plan tebliğlerinde diyor ki; 
“İnançlarınızı yıkınız...” 

“Bütün zihninizdeki Tanrıları, ilahları yok 
ediniz…”  

Ki, asıl Hakikate en yakın olan Yaradan kavramı 
yer bulabilsin… Onun için eski küpü 

temizlememiz lazım… Sonsuz bir hakikatler 
yakalama süreci yakalıyoruz ama her hakikat 

diğerinden daha hakikat… 
Senin bir masan, bir koltuğun, bir tacın 

var… Görev yani diyor ki, sen bir misyon 
sahibisin… Merkez Yüce Plan ki, çok yüksek bir 
mertebenin dahi böyle bir misyonere ara şuura 
ihtiyacı var… Çünkü onun direkt beşeri şuura 
intikal ettireceği bilgi, mümkün değildir ki netice 
alsın… Yani diyor ki, sen bu planın bir mensubu 
olarak beşer gibi göründün ama senin bil ki, 
orada beşer şuuru içerisinde haline aldanıp 
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 kalma… Senin burada bir misyonun var… Bu 

misyona dayalı olarak bilgi enerjisini alacaksın, o 
şuur sirkülasyonu ile beşeri şuuruna 
indireceksin… Söze, kelama dökecek, insanlara 
da mümkün olduğu kadar bozmadan intikal 
ettireceksin… Ve bu masanın üzerinde sana ait 
bir hazine var… İndirilecek olan bilgi, sandık 
içerisindeki hazine, mücevher niteliğinde… Biz, 

Merkez Yüce Plan olarak kozmik bir misyona 
hizmeten bir bilgiyi yeryüzüne aktarırken, sen, 
bu planın mensubu olarak bu misyonun aynı 
zamanda sahibisin… Bu akacak bilgi, aslında 
beşeri vasfa inmeden önce senin de hazinen 
yani o planın mensubu olduğunu dile getiriyor… 
(Devam edecek…) 

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

 
“HAYAT, DANS’TIR…” 

 
“Hayatın Tamamı Danstır…” 

(QY: 027) 

Dans... 
Pek çok insanın sadece eğlence olarak gördüğü 
bu beden disiplini, hayata ve ilişkilere dair 
öylesine dersler taşır ki... 
Danslarımız... 
İlişkilerimiz... 
Kendimizle ilişkimiz, dans ettiğimiz partnerle 
ilişkimiz, o salondaki diğer dans edenlerle, 
seyredenlerle, çalan müzikle, hatta dans 
ettiğimiz mekânla ilişkimiz...  
Bambaşka ritimlerle, bambaşka stillerle 
yaptığımız danslar... 

Sevgili Quan Yin; 
“Hayatınızın ritmi, apaçık bir dansla ifade 

bulur…” diyor… 
(QY: 117) 

“Sizlerin, Kozmos ve Dünya ile olan 
ilişkinizde nasıl bir hareketiniz olabilir..?” 

“Hızlı, yavaş, yumuşak, sert, akışkan, 
kesintili, nasıl bir hareketiniz var..?” 

(QY: 016) 

Kozmos ve Dünya ile olan ilişkimizdeki 
hareketimiz... 
Nasıl bir etki yaratıyoruz, nasıl görünüyoruz bu 
ilişkide?.. 

Sevgili Quan-Yin; kalplerimizin birinci 
odasındaki danslarımızın, görüntü olarak, 

bütün kozmosa sonsuz görüntüler şeklinde 
yansıdığını söylüyor... 

Ve kozmostaki yansımalarımıza bakmamızı 
istiyor... 

“Bu sonsuz görüntüleri dikkatle izleyin...” 
diyor... 
(QY: 260) 

“Hayatınızı, sadece size ait mi 
zannediyorsunuz..?” 

“Hayır…” 
“Bağlantılarınızın köklerinin nerelere 
uzandığını göremiyor musunuz..?” 

“Siz, bir kayanın üzerinde duruyor gibi bir 
algılama içindeyken; sadece dalgalar bu 

kayaya vuruyormuş gibi düşünürken; 
kayanın bilmediğiniz mesafelere yayılan 

hacminin farkında mısınız..?” diyor... 
(QY: 117) 

Kendimizi, bizden yayılanları bu manada 
izlemeliyiz devamlı... 
İzlemeliyiz, çünkü her hareketimizin etkisi 
bilmediğimiz yerlere kadar uzanıyor... 
Her hareketimiz, bütünün de sorumluluğunu 
taşıyor.. 

Yapılan araştırmalardan bir bölüm paylaşmak, 
bizler için açıcı olabilir bu konuda. 
Son zamanlarda ön plana çıkan “Rezonans 
Kanunu” bize bu ilişkinin işleyişi hakkında çok 
şey söylüyor… 
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 “Rezonans Kanunu, evrendeki her şeyin 

birbiriyle titreşimler aracılığı ile nasıl iletişim 
halinde olduğunu anlamamızı sağlar. 
Vücudumuzun her bir organı ve hücresi de dahil 
olmak üzere dünyadaki bütün nesnelerin ve 
canlıların kendilerine has bir titreşimleri vardır. 

Bizler duygu, düşünce ve inançlarımızla 
muazzam bir rezonans alanı oluşturuyoruz. Ve 
bu rezonans alanındaki titreşimlerle uyum içinde 
olan her şey, bu titreşime uyum sağlar. 
Bunu piyanodan da biliriz; piyanonun herhangi 
bir tuşuna bastığımız zaman, bu tuşla uyumlu 
olan diğer bütün teller de titremeye başlar. 
Diğer insanlar, nesneler veya olaylar, mesafeler 
ne olursa olsun bizimle aynı frekansta iseler, 
içimizde oluşturduğumuz titreşim alanı onları da 
etkiler. 

Bu dalgalar vücudumuzla sınırlı kalmaz, bütün 
evrene uzanır, bizi kuşatan her şeyle iletişim 
halindedir. 

Rezonans alanımızı durmaksızın pozitif ya da 
negatif düşüncelerimizle programlıyoruz. 
Sürekli yayındayız. 
İşte bu yüzden nasıl bir titreşim içinde 
olduğumuzun, bilerek veya bilmeyerek hangi 
rezonans alanını oluşturduğumuzun farkına 
varmak çok mühimdir. 
Biz şu anda hangi rezonans alanını 
oluşturuyoruz?” 

Bunun farkındalığı; çok önemli bir sorumluluk ve 
özen beklemektedir bizlerden... 

“Dansınızı geçiştiremezsiniz…” 
“En çok ihtimamla durmanız gereken birinci 
odadaki özeniniz, yüzeysel olamaz…” diyor 

Sevgili Quan-Yin... 
(QY: 259) 

“Birbirinizle olan, adeta bir Dans zarafetinde 
olması gereken ilişkilerinizi önemseyiniz…” 

diyor... 
(QY: 025) 

Eğer her hareketimiz, her sözümüz, hatta her 
düşüncemiz, her duygumuz böyle bir etki 

yaratıyorsa ve bu etki her zerreye yayılıyorsa; 
çok daha saygılı, nazik, dikkatli olmamız 

gerekmez mi? 

“Eğer yaptıklarınızı bilseydiniz, çok 
üzülürdünüz…” 

(QY: 020) 

“Bu inceliğin, bu zarafetin ne kadar hassas 
olduğunu ve tahmin edemeyeceğiniz küçük 
şeylerle bozulduğunu bilseniz, zarafetiniz, 

nezaketiniz ve sadakatiniz çok gelişmiş 
olurdu…” diyor Sevgili Quan-Yin... 

(QY: 025) 

Aynı şekilde, bizlerin de sürekli her türlü etkiye 
maruz kaldığımızı bilmeli ve bu konuda uyanık 
olmalıyız ki dans ederken ritmimiz ve dengemiz 
bozulmasın... 
En küçük zerremizde olmakta olanı dinleyebilme 
ve yeniden ahengi tesis edebilme 
hassasiyetinde olmalıyız... 

“Bedeninizdeki hareketi hissetmelisiniz…” 
diyor Quan Yin… 

“Hücrelerinizdeki sesi, atomlarınızdaki, 
elektronlarınızdaki hareketi…” 

(QY: 088) 

Bedenimizin hareketiyle, dans ederken 
yaptığımız figürlerle ilişkimiz; bu hassasiyetle 
kendimize baktığımızda tam bir içsel yolculuğa 
dönüşüyor aslında... 

Kendimizi özgürce ifade edebilmek, yaptığımız 
figürleri mükemmelleştirmek ve dansı bir keyif ve 
akış haline getirebilmek için; her hareketimizi 
dikkatle gözden geçirmek, eksikleri fark etmek 
ve geliştirmek olmazsa olmazdır... 
Tıpkı en zarif, en mükemmel dansçıların; bu 
noktaya, tek bir figür üzerinde belki yıllarca 
büyük bir disiplinle çalışarak gelebilmeleri gibi... 

Ancak böyle bir özenle, yaydığımız titreşimlerin 
farkına varmaya ve ağzımızdan çıkan, 
aklımızdan ya da kalbimizden geçenlerin hakimi 
olmaya başlayabiliriz... 
Ve en zarif danslar ortaya çıkabilir... 

 
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... 
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 Rabbimizin bir lütfu olan bu emanetleri, tüm 

gönül dostlarımızın yüreğine teslim ediyoruz;  
gereken değerin ve önemin verileceğinden 

emin olarak... 
Vesile olma fırsatını verdiğiniz için,  

hepinize minnetlerimizi / şükranlarımızı 
sunuyoruz... 

En kalbi sevgilerimizle... 

MAGNİFİED HEALİNG 

 
 

Magnified Healing, Tanrı’nın Yükseltilmiş Şifa 
enerjisidir... 

Kalbimizi Kaynağa bağlayan, ve en yüksek 
Kaynak’tan taşan bu lütfu bizle paylaşan bir 
şifa tekniğidir... 5. Boyutun Şifa enerjisidir... 

“Kalplerimizin daha çok açılabilmesi, 
duygularımızın incelmesi, düşüncelerimizin 

arınması, ruhumuzun saflaşması için” 
bizimle çalışır... 

Geçmişte ve şimdi olan tüm uyumsuz 
yaratımları dönüştürür... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bilincimizi, varlığımızın daha yüksek 
titreşimlerine doğru yükseltir... 

Bu Dönüşümü; İnsanlığa, Dünyamıza ve 
Geleceğimize hizmet yolunda paylaşmamızı 

sağlar... 
Bu teknik insanlığa Sevgili Quan Yin 

aracılığıyla aktarılmıştır; en yüksek Sevgi, 
Şefkat, Merhamet enerjisiyle çalışır... 
Sn. Sevgi Ersoy, Magnified Healing 

Tekniğinin, Türkiye ve tüm Türkçe konuşulan 
ülkelerdeki temsilcisidir... 

2003 yılından beri, Merkez Bilgi Alanı Vakfı 
bünyesinde binlerce kişi, bu özel enerjiyle 
tanışmış ve bu Evrensel Şefkat enerjisine 

inisiye olmuşlardır... 
Bültenlerimizdeki Quan-Yin bölümlerinden, 

Sevgili Quan Yin’in bilgilerini de takip 
edebilirsiniz… 

Detaylı bilgi için vakfımızla iletişime 
geçebilirsiniz… 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
 

mailto:info@mbavakfi.org.tr
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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... 

 
Ocak ayında;  

10 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... 

 

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

Reiki Huzur Vadisi ve burada yaptığımız 
çalışmalar hakkında bilgi 

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

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

