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İnsan, bir tesirler yumağıdır... Bu tesirler
yumağı, pek çok değişken tesirlerin bir araya
gelmesinden meydana gelmiştir...
Bu tesir yumağının merkezindeki, tam
ortasındaki, en parlak nokta, bizim kalbimizdeki
Işık olan Vicdanımızdır... Bu nokta yani Işık yani
vicdanımız, Dünya beşerinin tekâmülü ve idaresi
ile
vazifeli
bulunan
Yüce
mertebe
mekanizmalarının bizimle olan en ulvi ve en
seyyal irtibatını temin eder... Bu duruma göre,
hakiki mânâda kalbimizdeki o Işık yani
vicdanımız, Âlemlerin Rabbinden, Yaradan’dan
sayılır... Yaradan’ımızın kalbimize koyduğu
minicik bir nüvesidir…
Meseleye bu bilgi ile baktığımızda, bazı
kişilerin Hakk’ı bulduklarını ifade etmeleri;
onların, içlerinde bulunan bu parlak noktayı bir
an için fark etmelerinden ve dolayısıyla şaşkına
dönmelerinden başka bir şey değildir...
Biz insanlara yaradılışımızla yerleştirilmiş
bulunan en değerli, en büyük vasıf ve kudret,
kalbimizdeki o ilahi Işık yani vicdanımızdır… Zira
insanın
vicdanlı
oluşu,
en
mukaddes
sayabileceğimiz bir vasfıdır...
Kalbindeki İlahi Işık yani Vicdan
mekanizması
sayesinde
insan;
Âdem
hikâyesinde de ifade edildiği gibi, bilmediğini de
bilen ve bilecek olandır...
Vicdansız insan var mıdır..? Hayır...
Bizim, vicdani davranamayan insanlar için
kullandığımız bir sözdür bu… Aslında o insanın,
kendisine kadar ulaşmış olan ve yalnızca vicdan
seviyesinde bulunan bir tesir karakteri ile
anlaşabilecek olan tesirleri daha henüz
alamadığını ifade eder...
Bir kimsenin kalbindeki Işığının yanması
yani vicdanının uyanması veya vicdan sesi ile
hareket edebilmesi demek ise; kendisine kadar

ulaşan ve vicdan planı ile alâkalı bulunan
tesirleri alabilmesi, benimseyebilmesi demektir...

Bizler, yaşamımız esnasında çok çeşitli
çeldiricilerle, caydırıcılarla ve fesatlıklarla
karşılaşabiliriz... Çünkü insan, içinde bulunduğu
tesir ortamından dolayı ve sahip olduğu nefs
mekanizmasından dolayı zayıf ve cahildir...
İnsana bu zayıflık ve cehalet vasfını sunan ise,
olumsuz içerikli yani ego modundaki zihnidir…
Geçmiş ve geleceğe kancalarını atmış ve
oradan düşünce ve duygu tesirleri alan bir insan
olarak Vicdan sesi, işte bu noktada tek
sarılacağımız iptir... Yani insan, ancak kalbindeki
Işığın yanması yani vicdan sesinin aktive olması
ile bir değer, bir şahsiyet, bir varlık, bir güç
hükmündedir...
Bu
şahsiyet,
geri
tesir
seviyelerinde Nefs adı altında kendini ifade
eder... Ve insanın gerçek düşmanı da nefsidir...
Ve Hz. Musa’nın asası ile parçaladığı taş
budur...
Kalbimizdeki Tanrı Işığının yani Vicdanın
açığa çıkabilmesi, kendisine kadar gelmiş olan
Ruhi
Mekanizma
tesirlerinin,
nefsaniyet
tarafından değiştirilmeden asıl benliğe ulaşması
ile mümkündür... İnsanın, bu kavuşmayı temin
edebilmesi için, öncelikle nefsini tanıması, onu
doyurması ve kontrol altına alarak pasifize
etmesi gerekir...
Nefsi tanımak; onun zaaflarını teker teker
tespit etmek ve bertaraf etmekle ancak mümkün
olabilir... Çünkü o da muhtelif tesirlerden ve
tabakalardan ibarettir... Bu nedenle, iç içe
perdeler misali, biri açıldıkça diğeri ile
karşılaşmak mümkün olabilir...
Nefsi tanımak, nefsaniyetin ne olduğunu
bilmek demek değildir... Bu, öz benliğimiz
hakkındaki bilgiye kavuşmaktır...
Bir insanın, kendi varlığı, kendi sebebi ve
kendi bütünlüğü hakkında bir bilgiye, bir esasa
ulaşabilmesi için, zaaflarını (bağımlılıklarını,
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özdeşleşmelerini) tespit edip kendini onlardan
kurtarması
şarttır...
Çünkü
bu
zaaflar
(bağımlılıklar), bir elması (vicdanı, Işığı) kat kat
bohçalar içerisine sarmak gibidir... Her bir
bohçamız (zaafımız, bağımlılığımız), bizi bu
elmastan (kalbimizdeki Işıktan, vicdandan) biraz
daha uzaklaştırır...

Olgun, mükemmel (kâmil) insan, en son
bohçanın açılmasından sonra ortaya çıkan
elmas kadar parlak ve kıymetlidir... Bu yüzden
zaaflarımızı
(bağımlılıklarımızı,
özdeşleşmelerimizi) bertaraf etmemiz şarttır...
Ancak bu konularda kendimizle olan
mücadelede devamlı ataklar içerisinde kalmamız
zor ve tehlikelidir... Çünkü her hali ile
bedenimizin bizlere tanımış olduğu imkânlara
bağlı ve onlarla sınırlıyız... Böyle olunca, bu
noksanı telâfi etmek bakımından serbest
şuurumuz (üst şuur) bu işi, beyin şuurumuza (alt
şuur-bağlı şuur) aksettirmeden kendiliğinden
yapar... Yapılan iş, bir sentez ve hazım işidir...
İşte bu noktada Sabır gerekir...
İşte bizlerin Sabrı, yüksek iyiliğe
(vicdana)
hamletmekten
bir
an
olsun
vazgeçmemek ve bu uğurdaki gayretimizi
esirgememek, cehdimizi kaybetmemek ve
zaaflarımıza yenik düşmemektir...

temine çalışmaz... Tam bir Vicdan tatbikatı
yapan insan modeli… Değerli bir kişilik…
Nefs-i Mutmain…

Vicdan sesi nedir..? Vicdan sesi; İlâhi
Kanunlara ait bilgilerden bize akseden
tesirlerdir...
İçinde bulunduğumuz devrede, insanlar,
nefsaniyetin incelmiş istekleriyle, vicdanın en
kaba emirlerini birbirine karıştırmaya devam
etmektedirler... Bu, tekâmülün bir zaruretidir...
Hâlihazırda iki ana tesir birbirine bütün
olarak girişim halindedir ve insan, bu girişim
noktası dâhilinde bulunmaktadır... Yani her iki
kanaldan da tesirler almakta fakat bunları
tefrikte, isimlendirmekte aciz kalmaktadır...
Burada insanın en büyük kusuru, böyle
bir girişim sahasında olmak mukadderini kendi
kendine yaratmış olmasıdır...
Yaptığımız
vicdan
veya
nefs
tatbikatlarında, fiili yapan biziz, tetkik eden
biziz, neticeyi gören biziz ve sonuç çıkaran
yine biz olmalıyız... (Devam Edecek…)

Kalbimdeki Allah’ın Işığı; Kalbinizdeki
Allah’ın Işığını selamlıyor…

İşte Vicdan realitesine ulaşmanın
gerekliliği, bu ince ve yüksek tesirlerin bizler
tarafından alınması ve daha üstün bir merhaleye
doğru tırmanmamız içindir...

“Artık, Yeryüzündeki En Kutsal Yer, Benim
Kalbimdir…”
diyebilmek ümidiyle…

“Dünya hayatında maddenin tesirleri, ruhun
serbestiyetinden daha baskındır...”

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi;
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla…

Dünya yaşamımız esnasında nefsi
tatbikatlarımız, kabaca üç kademeli olarak ele
alınabilir...

Vakıf Başkanı
Nurettin ERSOY

Birincisi; en alt kademe olan otomatik,
kaba nefsani davranışlar ve hisler kademesi...
Nefsin
hükmünde
olan
insan…
Nefs-i Emare…
İkincisi; Moral ve ruhi bilgilerin, huzur,
sükûnet ve mutluluk getireceği anlayışına ve
beklentisine, yarı nefsaniyete dayalı, art niyetli
bir kademe... Nefsini kontrollü kullanan insan…
Nefs-i Levvame…
Üçüncüsü; Tam bir kalbin sesi yani
vicdan sesi ve sezgisine ait bir kademedir...
Herhangi bir nefsani tatmin aramaz ve mutluluğu
2
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----------------------------------------------- DİYOR Kİ; ---------------------------------------------

Kıyam etmek; varlığı ancak diriltecek
olanın ve yürütecek olanın, Varoluş’un
özünden akarak, yayılarak, egemenlik
kurarak,
tesis
ederek,
yükselterek,
yücelterek
gelen
Sevgi
olduğunun
bilincine varmaktır… (QY/C:400)



***


Kıyam etmek; Sevgi’nin, tetikleyici,
başlatıcı bir enerji olduğunun / bu
yolculuğun bilincinde olan varlıkların,
sürekli olarak başlangıçlarla muhatap
olduklarının / ve yürüyüşün, daima bu
enerjiyle desteklendiğini fark ederek,
güven ve teslimiyetle yol aldıklarının
bilincine varmaktır… (QY/C:400)

(QY/C:400)

***


***


Kıyam etmek; onlar için başın ve sonun
bir olduğunun / sadece sürekliliğin var
olduğunun / ve sadece başlangıçlar için
varlıklarında yüksek bir istek taşıdıklarının
/ ve bu yüksek isteğin, önlerinde arka
arkaya
kapılar
açtığının
bilincine
varmaktır… (QY/C:400)
***



Kıyam etmek; onların, bulanıklıktan
netliğe yürür olduklarının / dağınıklıktan
düzene yürür olduklarının / her zaman
hoşnut, her hâlükârda neşe ve sevincin
muhatabı
olduklarının
bilincine
varmaktır…(QY/C:400)

Kıyam
etmek;
hoşluklarımızı,
hoşnutsuzluklarımızı,
sevgilerimizi,
sevgisizliklerimizi, kırık dökük, sahibiyetini
oluşturduğunuz her türlü duyguyu, bu
projektörün
ışığına
bırakabilmemiz
gerektiğinin / kalbimizin tertemiz olması
için bırakmamız gerektiğinin / acının
egemenliğine son vermek için bırakmamız
gerektiğinin
bilincine
varmaktır…

Kıyam etmek; bir inci misali Sevgi’nin
yerinin, acıdan boşalan kalp olduğunun /
kalplerimize birer inci tanesi yerleştirmek
gerektiğinin / ve bu incinin içindekinin,
sadece Sevgi olduğunun / ve incinin, ışıl
ışıl parladığının / Varoluş’un Özü’nden bize
doğru akmakta olan Sevgi’yi hissedip, bu
inci tanesi aracılığıyla kabul etmemiz
gerektiğinin
bilincine
varmaktır…
(QY/C:400)

***


Kıyam etmek; şu anda varlıklarımıza
egemen olanın, Sevgi olduğunun / ve
adanmışlığımızın, Şefkat olduğunun /
adımımızın, bu Yol olduğunun / ve bizden
yayılanın, Merhamet olduğunun bilincine
varmaktır… (QY/C:400)
***

***


Kıyam etmek; Yüce Rabbin; her an
kalplerimize Sevgi projektörü tutuğunun /
ve kalplerimizin en derinindekini dahi
görebilecek bir Işık’la bizi aydınlattığının /
Güven ve Teslimiyetle kalplerimizi bu Işığa
bırakabilmemiz
gerektiğinin
bilincine
varmaktır…(QY/C:400)
***
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---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (76)--------------------------Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır…
O kişi bilir ki; Rabbin eli yok, Gözü de
Sonsuzluk, yatay dediğimiz fizik âleme
yok, kulağı da yok… Şekil, eşkâl, form, adres,
ait değildir… Fizik âlem sonludur… Sonsuzluk,
O’nda yok… Yani böyle bir Rabbimiz var… Tek
ancak düşey dediğimiz bizim, müteal âlem yani
özelliği var, çok üstün, çok yüce, tek ve
Yaradan bünyesine ait bir husustur… Fizik
sonsuz… Yaradan… Anlayamayacağımız kadar
âlemde
yani
yatay
dediğimiz
âlemde
üstün… Rabbi anladığımız anda, Rabbi
sonsuzluktan söz edemeyiz… Algılanamadığı
küçültürüz… Anlaşılmaz o… Onu anlamadığınız
için sonsuz ifadeleri kullanılır astrofizik âlem
sürece, bütün gayretimize rağmen, beynimizi
için... Algılanamadığı için kullanılır… Ama bir
patlatırcasına
gayret
etmemize
rağmen
daha gözden geçirin… Sonsuzluk, Yaradan’a ait
anlamıyorsak, hah..! Rab hakkında birazcık bir
bir husustur… Algılanamadığı için uzayın
şeyler, intibalar aldık demektir...
sonsuzluk ifadesi, fizik ortamın sonsuzluğu ile
ruhsal âlemin sonsuzluğunu iyi anlamakla
Yeryüzündeki tatbikatlarımız esnasında
mümkündür… Sonsuzluk, anlayamayacağınız
bu
sonsuzluk
ve
globallik
anlayışını
bir sonsuzluk… Bu, Rabbe aittir… O da fizik
oluşturmamız çok zor olduğu için bizler, ancak
ötesidir… Ona da düşey alan diyoruz
yatay tekâmül imkânlarıyla spiralde yol almaya
çalışıyoruz… Yani bunlar, kaotik, kaotik vaka,
Biz, anlaşılsın diye fizik âleme yatay ve
bakınız ne diyor şu cümleyi de alayım, bitiyor…
Yaradan’ın sonsuz sahasına düşey diyoruz… O
küreseldir,
globaldir
aslında...
Yani
“Beşeriyete bu skala içerisinde, beşeriyetin
anlayamayacağınız bir küreselliktedir… Düşey
sonsuzluk mertebesi olarak algılayabileceği
ve yatay sözcükleri şu kavramları ifade eder…
en flu alanlara kadar yayılım imkanı
Bizim anladığımız şakuli manası değildir
verilmiştir…”
düşey… Diğeri de, su terazisi manası değildir
Biz, O’nu sonsuzluk diye algılayacağımız
yatay, buradaki yatay… Yatay demek, fizik
Rabbin
bünyesine yayılabiliriz şuursal olarak…
âleme ait tesirlerin geldiği saha, ortam
Böyle bir imkân mevcut... Fakat ne diyor; Bu
demektir… Buna biz yatay ortam tesirleri
yayılımın amacı, amacın esası, Yayılımın amaç
diyoruz… Maddeden gelen tesirler… Düşey
esası, iki nokta üst üste…
tesirler sahası ise, fizik ötesi âleme ait tesirlerin
bulunduğu sahadır… Ve buna da biz, düşey
“Yayılımın amaç esası: Merkezden
ortam tesirleri diyoruz… Yani vicdan kanalıyla
uzaklaştıkça, hem yayılımı güçlendirip etkin
bize gelen, Rab’den direkt olarak, orijinalitesine
ve etkili kılmak ve dolayısıyla gelişmek ve
yakın gelen tesirlere, düşey tesirler diyoruz…
merkezi de genişletmek ve geliştirmektir…”
Yatay tesir ise, yine Rab’den gelen fakat
fizik imkânları kullanarak bize ulaşan tesirlerdir...
Fizik imkânlarla bize gelen Rabbin sesi, yatay
tesirlerdir, yatay… Hani Rabbimiz bize ulaşmak
için düşey imkânlarla yatay imkânları kullanır
diyorduk… Birinde, ilham, sezgi, rüya vs. ile bize
ulaşır, mesajı verir… Diğerinde, bunlara duyarlı
olamayan varlıklara tesir gelir, yerden taşı alır,
kafasına vurur… Ya da kendi o taşı
atamayacağı için, gelir bir kuluna, aracı kılar
onu, o taşı aldırır, onun kafasına attırır… Onun
için bu işin ehlileri, kendisine bir başka kişiden
gelen bir kaba maddi tesire, Rabbim, onun eliyle
o taşı attı bana der… Rabbim, onun eliyle
sopayı kafama vurdu der… O karşısında sopayı
vuran, taşı atan veya yatay bir maddi tesiri, fizik
bir tesiri ona ileten bir insanı Rabbin, eli, gözü
olarak bilir…
4

Burada merkez, beşeriyettir… Yayılımın
esas amacı neymiş..? Rabbin bünyesinde
şuurlarımızı yaymanın esas amacı; yani namaz
kılmanın esas amacı; meditasyon yapmanın asıl
amacı; havra’ya gidip ibadet yapmanın esas
amacı; kilisede diz çöküp mum yakarak ibadet
etmenin esas amacı neymiş..? Esas amacı,
böyle bir Rabbin sonsuz skalası içerisinde şuur
yayılımı yapmak… Bu da neye hizmet ediyor..?
Beşeriyet merkez, dünya beşeriyetinin tümü
merkez,
merkezden
uzaklaştıkça
şuur,
beşeriyetin şuuru, merkez fizik bedenden
uzaklaştıkça, hem yayılımı güçlendirip etkin ve
etkili kılmak ve dolayısıyla gelişmek ve merkezi
de geliştirmek, genişletmek…
Beşeriyetin
merkez
olduğunu
da
belirtmiştik… Serbest şuur sirkülasyonlarının
yayılım skalası… Yani Yaradan tamamen
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beşeriyetin gelişimi için beşeriyete şuur
sirkülasyonu oluşturabilmesi ve yayılabilmesi
için yuvalık etmektedir…

Hadi bakalım; Tanrı’yı şimdi dışınızda
görün de, Ya Rabbi neredesin, gel, bak
görmüyor musun, beni yarattın, burada yalnız
bıraktın… İbrahim Tatlıses mi söylüyordu..? Hiç
o şarkıyı dinlediniz mi..? Feci bir şey yani…
Beşeriyetin yüz karası… Diyor ki; Ya Rabbi
diyor, ne diyor, Allah’ım diyor, beni yarattın
burada diyor, böyle yalnız bıraktın diyor, bu sana
yakışır mı..? İsyan… Nasıl biliyor musun diyor,
bu mu diyor, senin yarattığın diyor, bu mu
adaletin diyor yani beni getirdin burada
cascavlak yalnız bıraktın, tabii, yalnız olan kimse
yok…
O yüce Rabbin himayesinin dışında
kalmış, o Yüce Rabbin Rahman ve Rahimliğinin

dışında bulunan, ondan mahrum edilmiş bir
zerre yoktur kainatta... Mikro kozmos ve makro
kozmos ve bu arada da bizler… Yok ki öyle bir
zerre… Herkesin o enerji tepesinde asılı ama
çekip almak gibi bir sorumluluğumuz var…
Gözünü kapa, onu çek al, alabiliyorsan… Ne
kadar gözünü kapatabilirsen, o kadar… Burada
gözü kapatmayı dünya tesirlerinin etkisinden
arınıp, meditatif bir hale girmek olarak
anlıyoruz…
Evet efendim, bundan sonra beşeriyetin
özelliklerine geçiyor, beşeriyetin vazifesinin ne
olduğuna geçiyor… Ee, beşeriyet ne yapıyor,
onlardan bahsediyor… İsterseniz pazartesi günü
buna devam edelim tekrar karşılaşabilirsek…
Hepinize iyi geceler diliyorum, saat dokuz oldu,
sevgiyle kalın, sağ olun, var olun..
(Devam edecek…)

------------------------------------- TEBLİGAT BİLİNCİ (23) -------------------------------------

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır…
Türkiye de ve bu alanda… Vakfın ismini de
“Masada bir sandık görüyorum, kapağı açık,
koyan bu yüce plandır bir tebliğle…
içi kıymetli taşlarla dolu…”
“Diyor ki; bu mücevherlerin aşağıya
Türkiye de ruhsal tebligat bilgilerinin
ulaşabilmesi için burada herkes seferber,
akışı, Bedri Ruhselman kökenli bir inisiyasyon
araçlar, gereçler her şey var ve herkes
alanının devamı olarak şimdilerde buraya bu
faaliyet içerisinde…”
alanımıza ulaştı... Müstakil ve tepeden inme bir
“Bu mücevherler aşağıya ulaştırılacak…”
plan değil… Sadıklar planı ile beslendi, bazı
“Bu faaliyet bir süre bana hissettiriliyor…”
muhtelif bilgi akarları ile beslendi bu alan…
Yükseldi, yükseldi, şu an ulaşılabilen en yüksek
Bu inişin tasvirini yapan bir tebliğ…
mertebe olarak da Merkez Yüce Plan’ın
“Yukarıdan aşağıya inerken, aynı oluşum
faaliyetini yapmaktadır… Diğer daha önceki bilgi
üzerinde dizili olup, bu diziliş sırasında takip
akarı olan planların hepsi buna hazırlık
ettiği yol aynı yol olmak vasfında olup, bu
niteliğindeydi… Onlar olmasaydı, bu mertebeye
vasıf ki; sizlere doğru uzanan en derin, en
ulaşılamayabilirdi… Yani bir beşeri şuur hop
güçlü ve en isabet edici de bir hassaya da
diye uzanıp, en yüksek ilahi mertebelerden bir
sahip olma özelliği içinde…”
şeyleri kolay kolay alamaz…
“İnciler, sizlere doğru geliş sırasında, çıkış
“…özelliklerinden kaybetmeyip sadece
noktasından itibaren çeşitli merhalelerin
görünüm olarak sizlere kapalı mahiyette
üzerinde bıraktığı etkileşimlerden dolayı
ulaşabilmektedir…”
özellikleri bozulmadan sadece kaplanmış
Niye bunu yapıyor, çünkü bilgi enerjisinin
olduğu flu bir tabakadan dolayı sizlere doğru
belli bir şuurla teması, o şuurun kapasitesine
gittikçe matlaşmış bir görünüm arz etmekte
bağlı olarak kendini kapaması ile mümkündür…
olup, bu görünüm, sadece görünüm şeklini
Bilgi kendini örter… Çünkü orijinalitesine yakın
ihtiva eden bir özelliktir…”
bilgi, o şuur kapasitesine fazla gelirse o şuur
Bu çok eski bir tebliğ daha sonra gelen
dağılır… Çünkü böyle bir tesir, yakıcıdır…
bir tebliğde kesintisiz ve uğraksız bilgi der…
Sizlere taşıyamayacağınız yük vurulmaz diyen
1990 ların başında…
İslam bilgisi bunu ifade etmiştir… Yani bilginin
Merkez Yüce Planın irtibatının ilk kez
sizinle temasında, kaldıramayacağınız bir bilgi
burada olduğu söyleniyor kendisi tarafından…
ile muhatap olmazsınız…
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Bilgiyi sadece sezgisel, sözsel, kelam
bilgi olarak düşünmeyin, epröv de bir bilgi sunuş
şeklidir… Aynı sistemin, varlık duyarsız olduğu
için, ona daha kaba, daha fiziksel imkanlarla
ulaşma, onu sarmalama tarzıdır…
“Bu ulaşımı sağlayan kanal olarak ve de plan
olarak sizlere yaklaşım sırasında iletişimin en
güç şartlarda oluşu, bu şartların temini
bakımından gösterilen hassasiyet, takdire
şayan bir hususu oluşturmaktadır…”
Bu 14 yıl önce söylenmiş bir tebliğ…
“Sizler karşınızdaki yüce dağın kanatlarını
oluşturacak, ona belli irtifa kazandıracak olan
muhteviyata sahip kanatlarsınız…”
“Bu kanatları oluşturma sırasında takip
etmeniz gereken, gerek yol, gerekse strateji
bakımından sizlere temin edilecek önderlik
vasfı yapılırken, sizlere çeşitli şekillerde
ulaşım yolları vasıtasıyla ve de belli
merhalelerdeki yaklaşımlar sırasında
mümkün olduğu kadar açık ve seçik bir
biçimde ulaşım temini devam edecektir…”
“Bu süreklilik sırasında herhangi bir ulaşım
eksikliği ya da sizlerin herhangi bir bu
etkileşim sırasında oluşacak olan kapalılık
hususu konusunda sizleri
anlayamayacağınız mevzulara sevk edecek
konular hakkında oluşacak olan sorularınız,
bu kanal vasıtasıyla daimi surette anlaşılır
hale getirilecektir…”
Sizlerin ilişki halinde bulunduğunuz bu tek
ve sürekli yol, çeşitli merhalelerin arka
arkaya dizilmesinden oluşmaktadır…”
“Fakat bulunduğunuz durum icabı yüzünden
bu merhalelerin çeşitli yerlerden sizlere
dallanmalar yapılmaktadır…”
“Bu dallanmalar, teker teker, büyük
hassasiyet ile sizlerle olan ilişkiyi ağ şekline
getirebilmek için azami gücü sarf
etmektedir…”
Bilgi enerjisinin yeryüzü beşeri şuuruna
intikali esnasında zannettiğiniz gibi kolaylıklar
yok… Böyle bir plan dahi meselenin ne kadar
güçlükle olduğunu dile getirebiliyor… Yani beşeri
şuur olarak, ne kadar kozmik işleyişi zorlaştırıcı
bir yapımız olduğunu hissetmenizi istiyorum…
“Sizler ağ şeklindeki bir oluşumun içerisinde
bulunmak hasebiyle sahip olduğunuz durum,
mümkün mertebe komplelikten ibaret olup
her bakımdan bu hususu içeren büyük bir
6

teçhizat ile donandırılmaya
çalışılmaktasınız…”

Bu bilgi enerjisinin akış mekanizmasını
geçelim, ondan sonra bilginin ne olduğu
konusuna gireceğiz…
Bilgi enerjisinin varlıkla muhatabiyeti
esnasında, özet olarak bunu kendimizin varlığını
var etme konusunda değineceğiz…
Bilgi ile varlığın muhatabiyeti varlığın
kendisini sadeleştirmesi ile doğru orantılıdır…
Bir bilgi var, sonsuz uzaklıktan akarak
gelmiş var sayalım, bu noktada duruyor… Bu
bilgi, fizik plandaki varlığa ulaşması için, çeşitli
katmanlardan, merhalelerden geçiyor… Bu
katmanlardan geçişi esnasında, geçtiği her
katmanın, bu bilginin üzerinde bir örtü teşkil
ettiğini ifade ediyor… Fakat son güncel
tebliğlerde, bu bilginin artık kesintisiz ve
uğraksız olduğu ifadesi de var… Bu, iniş
esnasında, ana kaynaktan yeryüzündeki şuura
intikali esnasında, geçtiği merhalelerden üzerine
bir örtü örtünmüyor demektir…
Bilgi, tesir olarak, yeryüzüne intikali
esnasında, merhalelerin üzerindeki örtülerini
örte örte inerken, yeryüzüne inmiş olan varlık da
kişilik bazında kendine örtüler edinmiştir… Bu
enkarnasyon örtüleri, gelirken getirdikleri ve
sonradan örtündükleri ile varlığın bilgi ile
temasını son derce engelleyen örtülerdir…
Nedir
bunlar..?
Dünyasal
şuurun
üzerimizdeki örtüleri; zanlarımız, şüphelerimiz,
korkularımız, eğitimden veya bulunduğumuz
sosyal çevrenin tradisyonel yani geleneksel örf,
adet örtüleri, inanç sistemleri vs… Bütün bunlar,
bizim asıl kişiliğimizi öylesine örtmüştür ki; öz
kimliğimizden
iyice
uzaklaştırmıştır…
Bu
uzaklaşma, Öz varlığımızdan değil, öz
kimliklerimizdendir… Çünkü biz, yeryüzüne
doğmadan önce öz değiliz, öz kimlik yüklenmiş
varlıklarız… Ve o kimliklerle doğuyoruz…
Bizim, asıl kişilik, rahim kimliği dediğimiz
ve kendini bilme ile ulaşılacak olan o kimliği,
yeryüzüne geldikten sonra tekrar tekrar
örtüyoruz… Sonradan bizlere giydirilmiş olan bu
kimliklere, sahte kişilikler, sahte kimlikler
diyoruz… Böyle bir varlığın bu bilgi ile teması
mümkün değildir…
Bir varlığın örtüsü ne kadar çoksa yani
sadelikten ne kadar uzaklaştıysa, özünü ne
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kadar
yitirmişse
yani
sahte
kimliklerle
dolaşmaktaysa, bilgi de o oranda kendini örter…

Bilgi enerjisi ile varlığın buluşmasının
mekanizması… Ne yapmak lazım..? Buraya
gitmenin yolu, varlığın üzerindeki her örtünün
kaldırılması ile mümkündür… Eğer varlık
örtüsünün en dıştaki bir tanesini kaldırdığında,
bilgi derhal kendi üzerindeki bir tanesini
kaldırır… Ve bu bilgi ki; o da bir varlıktır, varlığın

özüne doğru yaklaştıkça kendi de özüne doğru
yönelmeye başlar… Bir bilgi ile varlığın özsel
iletişimini sağlamak için, varlığın öz kişiliğine
doğru yolculuk yapması lazımdır… Bu da,
kendini bilmekle, kendini tanımakla, sahte
kişiliklerden arınmakla, mümkün olduğu kadar
asıl kimliğini açığa çıkartmakla mümkün olur…
(Devam edecek…)

--------------------------------- SEVGİLİ QUAN-YİN DİYOR Kİ; -------------------------------“HAYAT, DANS’TIR…” - II

yaşamamız çok kolaydır. Bu nedenle dikkatimiz
hep, dans ettiğimiz zeminin özelliklerini de
kapsamalıdır. Bastığımız yerin farkındalığı,
attığımız
adımların
sağlam
olmasını
sağlayacaktır.
Bir de birlikte dans ettiğimiz partnerlerimiz vardır
ki; onlarla oluşturduğumuz bütünlük ve uyum, en
hassas olandır.
“Siz ve partneriniz, birbirinizi tamamlamak,
en mükemmel dansı ortaya çıkartmak üzere
size verilmiş olan alanın her köşesini
değerlendirmek üzere döner durursunuz…”
diyor Sevgili Quan Yin...
(QY: 25)

Sevgili Quan-Yin;
“Dansın figürleri, Lotüsler’i belirler...”
“Her figür, ayaklar altındaki Lotüsler’in
açabilme sebebi değildir...” diyor...
(QY: 354)

Bir Lotüs’ün açılışı kadar temiz ve zarif
figürlerimiz olabilmesi için; tıpkı bir Lotüs gibi,
dış etkenlerle kirlenmeden, bozulmadan yolculuk
yapabilmemiz
için;
hayatın
bütünlüğünü
anlamamız, bu sahnede yer alan istisnasız tüm
varlıkların danslarına saygı ve şefkat duymamız
çok önemlidir.
Biz kendi yolumuzda, Lotüs’ün yolunda
ilerlerken, içinde bulunduğumuz suları da fark
etmeliyiz. Diğer dans edenleri görmez, sadece
kendimiz dans ediyormuş gibi hareket edersek
bir çarpışma ya da kaza yaşamak çok kolay
olacaktır.
Dans ettiğimiz alan bazen daha dar, bazen daha
geniş olabilir. Bazen zemin inişli çıkışlı ya da
pürüzlü olabilir. Buralarda ritim bozukluğu

Burada tek başımıza ya da ezbere hareket
edemeyiz; çünkü dansı, partnerimizle birlikte
yaratırız. Daima partnerimizi takip etmemiz,
onun hareketlerine dikkatimizi vermemiz ve bize
vereceği harekete her an hazır olmamız gerekir
ki; o dansı birlikte en güzel uyumla ortaya
çıkartabilelim.
Dansı oluşturan çok farklı figürler ve çok hızlı
geçişler olabilir. Bazen eğilmek, bazen bir anda
kalkabilmek, bazen iyice kıvrak ve tempolu
olabilmek, bazen de en yavaş ritimdeyken dansı
doldurabilmek gerekir. Müzikle uyumlu şekilde,
bazen çok yumuşak ve zarif, bazense çok güçlü
ve net hareketler, dansın da müziğin de
güzelliğini ortaya çıkartır. Hepsi bizde ifade
bulabilmelidir.
Sevgili
Quan-Yin’in
söylediği
olabilmelidir danslarımız…

niteliklerde

“Kalplerinizin birinci odasındaki dansınız,
tıpkı okyanustaki balığın kıvraklığında ve
tıpkı havada uçan kuşun marifetinde ve tıpkı
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yeryüzünde koşmakta olan bir ceylanın
zarafetinde olmalıdır…”
(QY: 157)

Tüm bu farklı hallere ve geçişlere uyum
sağlayabilmek
için,
esnekliğimiz
ve
bütünlüğümüz çok önemlidir. Bir hareketi
yapıyorken, o harekete bütün uzuvlarımızın
katılıyor olması için; tüm bedenin farkındalığı ve
hâkimiyeti gereklidir. Ve bu sırada dengemizi
kaybetmemek için, tüm hareketlerin tek bir
merkezden kaynaklanıyor olması gerekir.
O zaman savrulma, yalpalama, sakatlanma
olmaz…
Dans ederken, sadece bizim ne ifade etmek
istediğimiz değil; yaşamın ritmi ve melodisi çok
önemlidir.
Hayatı bir orkestra gibi düşündüğümüzde; ancak
her şeyle uyumlu bir akış olduğunda, bizim
hareketlerimiz de yerini bulabilir. Bu yüzden
daima dinlemeliyiz. Ve tüm seslerin içinden akan
en yüksek ritimleri duyabilmeli ve onlarla uyum
içine girebilmeliyiz.
“Kendinizi, kalbinizin sesiyle, Dünya’nın
sesiyle, bütün kozmosun, yaratılmış olan ne
varsa, her zerrenin sesiyle ritimleyin…” diyor
Sevgili Quan-Yin...
(QY: 40)

Varlığımızın bütün kozmosla, her zerreyle
ahengini,
bütünlüğünü
hissederek
dans
etmeliyiz.
Ve bizler danslarımızı gerçekleştirirken, Yüce
Güçlerin daima bizimle birlikte olduklarını,
yaşamın daha derin bir boyutunda, daima
onlarla dans ettiğimizi hatırlamak; adımlarımızın
gücünü ve özenini de aynı oranda arttıracaktır
bizler için.
Sevgili Quan-Yin; kalbimizin birinci
odasında, dansımızın her figüründe
yanımızda olduğunu söylüyor...
“Kendinizi yalnız zannettiğiniz anlarda dahi,
varlığınıza uzanan kalın ve güçlü ipi
görmelisiniz...” diyor...

Ve bizlerin, kalbimizin birinci odasındaki ipin
görünen bölümüne tutunuşumuz, bu
ortaklığa katılım şeklinde olmalıdır...
(QY: 406)

En Yüksek Alemlerden bize, insanlığa uzanan
en yüce güçlerden olan Sevgili Quan-Yin diyor
ki;
“Kalplerinin birinci odasında dans edenleri,
kendi ellerimle süslerim…”
“Saçlarına, yeryüzünün en nadide
Lotüsler’ini takarken; bedenlerine, en yüksek
titreşimli kokuları sürer ve auralarını, en
güçlü ışıklarla donatırım…”
“Himayemin ve sevgimin en açık göstergesi
olan Pembe Pelerin’i, kalplerinin birinci
odasında dans edenlerin sırtlarına, birinci
odadan itibaren yerleştiririm...”
“Onlar, ayaklarının altında, en temiz, en
beyaz, yeryüzünün en değerli taşlarıyla
bezenmiş olan yolları hisseder ve o yollardan
yürürler...”
“Ayakları, yanmasın, üşümesin diye
önlerinden ılık bir enerji, tıpkı bir halı gibi
döşenir ve uzar gider...”
“Muhabbetle...”
(QY: 145)

Ve bizler de ona şöyle seslenebilmeliyiz:
Sevgili Quan-Yin;
Şu anda, hep birlikte kalplerimizin birinci
odalarında öylesine dans ediyoruz ki, bu
dansımız sadece sevgiyle oluyor…
Yardımlarınla, şu anda auramızda dolaşan
senin o pembe sevgi ışığınla öylesine dans
ediyoruz ki, sadece biz değil, bütün insanlık
bu sevgi ile doluyor…
Kalplerimizin birinci odasında dans
ediyoruz...
Her şeyi birleştirerek, bir ederek, ancak bir
arada bir bütün olduğumuzu hissederek,
yapabileceğimiz en güzel elastikiyet ve
uyumla dans ediyoruz…
(QY: 218)

Tanrı’nın / Allah’ın / Rabb’in Öz Bilgisi,
Sevgisi, Şefkati, Merhameti olan Quan-Yin,
hep bizimle olsun...

“Bu ip, Dünya ve Yüksek Âlemler
işbirliğidir...” diyor...
8
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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...

BAKIN BU AY NELER YAPTIK!
MUCİZE TAŞ ARAGONİT
artık ellerimizin arasında...

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…

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…

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...
Şubat ayında;
6 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.
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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.

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…
Şubat ayında;

Ülkemizin ve Dünyamızın her yerinden sayısız
kardeşimiz, bu yolla, onlar için özel olarak
uyumlanmış Aragonitlerine sahip
olabilmektedirler.

8 arkadaşımız Reiki I. Derece’ye,

Bunun için başvuru formunu doldurup bize
göndermeniz gereklidir.

Bilgi ve Kayıt için vakfımızla iletişime
geçebilirsiniz…

Aragonit taşı ile ilgili genel bilgi
için www.aragonitmucizesi.com
sitesini ziyaret edebilirsiniz...

MAGNİFİED HEALİNG

3 arkadaşımız Reiki II. Derece’ye
uyumlandılar...

REİKİ

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

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…
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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...
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MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999
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…
Reiki Huzur Vadisi ve burada yaptığımız
çalışmalar hakkında bilgi
için: http://www.reikihuzurvadisi.com/
sitesini ziyaret edebilirsiniz...
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