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

İçinde bulunduğumuz tesirler ortamı yani 
gerek yataydan gelen madde tesirleri, gerekse 
düşeyden gelen Ruhsal İdari Mekanizmaların 
daha ince titreşimli tesirleri, bütün dünyasal 
tecrübelerimizi, tam bir farkındalıkla ve bilgece 
yapmamız hususunda bizlere ziyadesiyle 
yardımcı olamazlar... 

Dünya’daki beşeri tecrübelerimizde, 
nefsaniyet kadar vicdanın, otomatizma kadar 
aklın yeri vardır... Çünkü insan, tekâmül 
bakımından Teklik prensibini daha henüz 
yakalayamadığı için, çok çeşitli tesirlere hemhal 
olma kaderini de yüklenmiştir... 

İnsan, yeryüzünün ve yeryüzüne bağlı 
ilahi sistemlerin kendilerinde mevcut olan pek 
çok çeşitli tesirlerine muhataptır... Bu tesirlere 
uyması, hâkim olması, kullanması ve nihayet bu 
tesirlerin üstünde olması, her biri ayrı ayrı bir 
safhanın icabıdır... 

Yanılmamak için ne yapmak gerekir..? 
Bir harekete başlamadan evvel, onun yeri olan 
ortamın icapları, şartları tetkik edilmelidir... 
Elimizdeki imkânlar nelerdir..? Onları ortaya 
koymalıyız... Makul, mantık dâhilinde olmak 
üzere kendimizi o şeylere ikame ederek 
incelemeliyiz... Eğer duygularımız, 
düşüncelerimiz, isteklerimiz, zayıf ve nefs 
kanalından geliyorsa bu, açık, daha önce 
tecrübesi yapılmış deliller ve düşünceler 
karşısında kendini belli edecektir... 

Yardım ve sezgiler, bizim bu samimi 
davranışımızda bizi yalnız bırakmayacaktır... 
Böylece, eğer vicdan sesimiz, vicdan sesi olarak 
karşımızda ise, hareketlerimiz, düşüncelerimizin 
seviyesine çıkacak ve biz tatbikat yapacağız... 

 

Birkaç sıkı irdeleme ve eleştiri, bu 
fiilimizin ömrünü kısa kesiyorsa bilmeliyiz ki; bir 

vicdan sesinden değil, ince bir nefsaniyetten 
hareket ediyoruz demektir... 

Objektif kalmak çok önemlidir... 
Hadiselere yorumsuz ve kısa kısa 
yaklaşılmalıdır… Neticede vicdani veyahut 
nefsani hareket ettiğimizi bizzat hadise bizim 
yüzümüze vuracaktır... 

Görülüyor ki; elimizde kesin bir terazi 
bulunması mümkün değildir... Şimdiki halde 
yegâne çıkar yol, vicdan sesimizin yönelmiş 
olduğu noktadaki uygun icapları ve şartları tetkik 
etmek, en uygununu yerine getirmektir... 

Mesela iyilik yapmak fiilini 
reddetmemeliyiz... Nefsani olabilir ihtimali ile bu 
hareketimizi kesmemeliyiz... 

Şeriat, bir tedris usulüdür... Dışta 
bulunan şeriat yani bize dışımızdan dayatılmış 
şartlar, şuuru kapalı yani seçimleri tesadüfi, 
faaliyetleri yüzeysel ve idraki sığ olanlar, daha 
ziyade his ve otomatizma realitesi içerisinde 
ihtiyaçlarını gidermekle meşgul olanlar için, en 
yüksek yoldur... Bu yol, Beşer’in yoludur… 

Fakat uyanma devresinde bulunan 
kimseler için, bu dış müeyyide, ancak vicdanın 
ikazları şekline dönebilir... İşte iç şeriat 
doğmuştur... Bu yol ise; İnsan’ın yoludur… 

İnsanın idrak ve vicdanının uyanması, 
birikmiş olan hakların meydana getirdiği bir 
liyakat neticesidir... Bu netice, meşakkat, ıstırap, 
üzüntü ve elem ile elde edilendir… 

Vicdan sesini duyan ve Vicdanın 
tembihlerini alan bir kimsenin, aynı zamanda 
birçok şeyleri otomatik olarak yapmak 
mecburiyetinde olması, bir ıstırap kaynağıdır... 
Bu o insanın cehennemidir… 

Burada anlamamız gereken en önemli 
husus; vicdanın hükmetme gücünün her şeyden 
üstün olduğudur... 
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 Fikrimizin ve anlayışımızın gücü, eğer 

fiiliyatımızın şuuru ile uygunsa, bütün menfi 
tesirler yok olur... Engeller kalkar… Yollar 
açılır… Bu bilinç halinde yaşamın en büyük 
engellerinin üzerine yürünse dağılırlar, basılsa 
ezilirler… 

Maddenin bilmediğimiz her türlü ince 
vasfından, yine bilmediğimiz en kaba vasfına 
kadar ve de en ilkel dar şuur içerisinde bulunan 
varlıktan, düşünebildiğimiz en geniş şuurlu 
varlığa kadar hepsi Rabb’lerin Rabb’i olan İlâhi 
Plan’ın iki eli arasındadır... 

Mukaddes kitap Kur’an, Âdemin 
yaradılışından bahsederken; “Onu iki eliyle hâlk 
etti” der... Bu ellerin gücü çok büyüktür... Bizim 
şah damarımıza, can noktamıza kadar uzanır... 
Mânâ olur uzanır, madde olur uzanır, tesir olur 
uzanır, zaman olur uzanır... 

Varlığa en yakışacak olan ve ebediyen 
ifa edeceği vazife, Rabb’lerin Rabb’i olan İlâhi 
Plan’ın emrinde bir kul olmak ve onun tayin 
etmiş olduğu istikâmette seyretmektir... 

İşte Vicdanımız öyle bir cevherdir ki; 
bütün neşriyatı ile Yukarı’dan almış olduğu 
direktifi, insanın her zerresine taksim etmek ve 
onu salâha ulaştırmak vazifesini görür... 

Vicdan, bir meleke değildir ki; onu 
kullanalım... Vicdanımız, bizatihi kendimiziz... 

Vicdan öyle bir husustur ki; fizik 
varlığımızın dar imkânları içerisinde, ilahi 
gücümüzün ve enerjimizin bir ifadesidir… Yani 
daima kendi hakikati istikâmetinde yürüyen, 
çoğalan, atılan ruhi enerjimizin bir ifadesidir... Bu 
ruhi enerji, aynı zamanda hakikat bilgisidir... 
Bilgidir... Onu hapsetmemeliyiz... Onu 
örtmemeliyiz... Onu susturmaya 
çalışmamalıyız... 

Vicdan Mekanizması, zaten muhtelif 
şekillerde, manalar, ilhamlar, güdüler ve itmeler 
altında devamlı olarak bizi idare eder... 

Bu durumda üzerimize düşen vazife, 
Samimi olabilmektir… 

Samimiyet, nefsaniyetin karşısında hakiki 
olarak vicdan kanalı ile ve Sevgi kanalı ile bize 
verilmiş olan bilginin hâkim olması, daima galip 
gelmesi için gösterilen cehttir... 

Bu ceht; bizi Bilmeye, Bilmek ise, İman’a 
götürür… 

İman ise; idraki mümkün olabildiği 
nispette, biricik Yaradan’ın, Kadir-i Mutlak olan 
Allah’ın bir cüz’ü olduğumuzu yani onun sadık 
bir askeri bulunduğumuzu anlamaktır… Hiçbir 
kıymetin yani mevcut olan Dünya’nın, bedenli 
hallerin sağlayacağı ve sağlamış olduğu hiçbir 
kıymetin, hiçbir saadetin, hiçbir gücün, hiçbir 
güvenin, Kadir-i Mutlak Allah karşısında hiçbir 
değere haiz olmadığını tam manası ile 
anlamaktır... 

Samimiyetimiz; Vicdanımız ve Bilgimiz 
karşısındaki durumumuzdur... 

Samimiyetimiz, nefsimizin bahanesiz 
olarak ortaya konuluşu, fonksiyonumuzun yerine 
getirilişi ile hakiki ihtiyaçlarımızın ortaya 
çıkışıdır... 

Varlığımızı Yeniden Var Edebilme 
Dileğimle, Sevgi Enerjisi Varlıklarımızdan hiç 
eksik olmasın...                              (Devam Edecek…) 

 

 

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; arınmış bir kabın; alıcı, 
sakin bir zihin olduğunun bilincine 
varmaktır… (QY/C:401) 

*** 

 Kıyam etmek; sakin zihnin içinden 
beliriveren ışıkların; usulca birleştiklerinin / 
toplandıklarının bilincine varmaktır… 
(QY/C:401) 

*** 

 Kıyam etmek; bazen bu ışıkların, 
düşüncelerden kaynaklanan pırıltılar 
olduğunun / bazen bu ışıkların, duyguların 
ışıltıları olduğunun / özlemlere koşar 
olduklarının / sevinçle, korkulara sarılır 
olduklarının / yıkar, paklar, arındırır 
olduklarının bilincine varmaktır… 
(QY/C:401) 

*** 

 Kıyam etmek; sakin bir zihnin içinden 
beliriveren ışıkların; tohumlara 
dokunduklarının, patlattıklarının / yeşeren 
tarlalardan yükselen bolluğun, kuruyan 
dudaklara su olduğunun / dertlere derman, 
hastalara şifa olduğunun bilincine 
varmaktır… (QY/C:401) 

*** 

 Kıyam etmek; sakin bir zihnin içinden 
beliriveren ışıkların; sabrın pervanesi 
olduğunun / sadakatin divanesi olduğunun 
/ dizilip, dizilip, karanlıkların içinden 
hayatlara ışık olduğunun / varlıklara ayna 
olduğunun bilincine varmaktır… (QY/C:401) 

*** 

 Kıyam etmek; sakin bir zihnin içinden 
beliriveren ışıkların; sımsıkı tutunduklarının 
/ onların, ışık olmanın zorluğunu 
bildiklerinin / acının; zamk olduğunu 
bildiklerinin / birine yapıştı mı, hepsini 
birbirinden ayıracağını bildiklerinin / düzen 
dinlemez, ışık dinlemez, hepsini deler 
geçer olduklarının bilincine varmaktır… 
(QY/C:401) 

*** 

 Kıyam etmek; sakin bir zihnin içinden 
beliriveren ışıkların; dumanlı dağlara doğru 
uzandıklarının, zaman olduklarının / 
devirlerde devran, gönüllerde dem, güllük 
gülistan olduklarının bilincine varmaktır… 
(QY/C:401) 

*** 

 Kıyam etmek; sakin bir zihnin içinden 
beliriveren ışıkların; mahcup olduklarının / 
ortaya çıktıkları anda kayboluverdiklerinin / 
onları yakalamanın zor olduğunun / hele 
tutmanın, daha da zor olduğunun bilincine 
varmaktır… (QY/C:401) 

*** 

 Kıyam etmek; sakin bir zihnin içinden 
beliriveren ışıkların; sımsıkı tutulması 
gerektiğinin / kalpte, onları depolamak 
gerektiğinin / onların, Zaman’ın şahidi 
olması gerektiğinin / elde fener, yolda 
yoldaş olması gerektiğinin bilincine 
varmaktır… (QY/C:401) 

*** 

 Kıyam etmek; arınmış, alıcı bir kabımızın 
olması gerektiğinin / yoksa, 
yürüyemeyeceğimizin / dalgalanan, 
köpüren bu azgın nehirde 
gidemeyeceğimizin / arınmış ve alıcı bir 
kabımız olmadan ilerleyemeyeceğimizin 
bilincine varmaktır… (QY/C:401) 

*** 

 Kıyam etmek; sakin ve sessiz zihnimizden 
beliriveren ışıkların; en büyük ihtiyacımız 
olduğunun bilincine varmaktır… (QY/C:401) 

*** 

 Kıyam etmek; yolculuğumuzun en önemli 
ihtiyacının, Esneklik olduğunun bilincine 
varmaktır… (QY/C:401) 

*** 
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---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (77)--------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Niyet kadar önemli bir şey yoktur… 
Bir şey yapmak, niyet kadar önemli 
değildir… Niyet çok önemlidir… Yapabilmek 
ya da yapamamak, zaten niyetin derinliğine 
ve kuvvetine bağlı olarak bizi bir neticeymiş 
gibi bir duruma götürür… Niyetiniz güçlüyse, 
onu oldu biliniz… 

“Üst şuurun alt şuura hükmü olduğu 
kadar, alt şuurun üst şuura tesiri yabana 

atılmamalıdır…” 

Yani, alt şuurlarınızın üst şuura 
tesirini önemseyin demek istiyor… Onu 
önemsiz zannetmeyin… Bir de buradaki onu 
yabana sözcüğü, aslında biraz kaba bir 
ifadeymiş gibi gelirken bizim halk arasındaki 
ifadelere uygun çok derin manası var… Ben 
bunun üzerinde biraz düşündüm… Neden 
başka bir sözcük kullanmamış..? Neden 
önemsemezlik etmeyin veya önemseyin gibi 
kısa yoldan daha latif bir sözcük 
kullanmamış..? Yabana atmayın dediği, 
burada yaban sözcüğü, Türkçe’ye 
yerleşmiş… Yabancılaşma… Yabancı… 
Tanınmayan… Bilinmeyen… Oradan gelir… 
Yani yabancı köküdür, yaban… Yani 
kendinizden uzak, kendinizden ırak, 
kendinizin dışında, ilginizin olmadığı, 
tanımadığınız bir unsur manasında yaban… 

Burada çok önemli… Hani 
Anadolu’da çok kullanılır… Yaban eller 
denir… Evet, yani tanımadıklarınız… Bizle, 
bizimle bağlantısı olmayanlar, bizimle ilgisi 
olmayanlar… Yabancı… O manadadır… 
Tanımadığım, bilmediğim, benimle ilgisi 
olmayan, yabancı… 

Bu yaban sözcüğü burada özellikle 
seçilmiştir… Her tebligatta olduğu gibi en 
küçük kusur taşımıyor… Diyor ki; 
“Kendinizden uzak, kendinizin dışında, 
kendinize yabancı değil, bizatihi sizin 
tesirinizdir o…” diyor… Yabana 
atılmamalıdır… Yani evet yukarıya, alt 
şuurun bir tesiri var ama benimle ilgili 
değildir herhalde… Ben o tesiri haşa, yani 

benim ne katkım olabilir ki, gibi kendinizi 
soyutlamayın ondan diyor… 

O üst şuurun, sizin yolladığınız o 
tesirle çok önemli beklentileri var… Ve bu 
tesirin olabilmesi, kozmik bir vazifenin icabı 
ve gereği olarak var ve onun muhatabı da 
sizsiniz diyor… Yabancılaşmayın ona 
diyor… Sizden ayrı değil, sizden gayrı 
değil… Bilmem anlatabiliyor muyum..? 

Şimdi, yapan kavramını buradan 
anladık, tamam… Şimdi, faydaları ne 
olabilir..? Diyor ki; üst şuurun alt şuura 
hükmünü kabul ediyorum diyor… Bu hüküm 
de, bir esaret altında olma şeklinde 
anlaşılmasın demiştim… Yani ne demiştik 
ona biz..? Bu hüküm, bir tür baskı şeklinde 
veyahut da kontrolü, iradelerin çelişmesi 
şekline getirmiş bir kontrol değil… Sadece 
onun Rahman ve Rahimlik özelliği diye 
İslam’da ifade edilen… Gidişatından 
sorumlu olarak, onun gidişatı üzerinde 
kontrol edici manası… Tanrı’nın, 
Yaradan’ın, yarattığı üzerindeki hükmü bu 
manadadır… Sakın esaret, kölelik, 
tahakküm… Katiyen… Yani ne var..? Bir 
anne babanın daha henüz yetişmemiş ve 
şuuru yeteri kadar açılmamış bir evladı 
üzerindeki kontrol etme güdüsü gibi bir şey 
bu hüküm… Anne babanın evlat üzerinde 
hükmü vardır… Ona uçurumun kenarına 
gitme, arabaya çıkma, önce sağına, sonra 
soluna, tekrar bilmem ne der… Bunun gibi 
bir hüküm bu… Bunu diyor, kabul 
ediyorum… Üst şuurun yani Yaradan’ın alt 
şuura yani yaratılmış olanın cüzi şuuruna, 
bu külli şuurun hükmü olduğunu kabul 
ediyorum diyor… Fakat diyor, alt şuurun ona 
tesirinin ne olduğu konusunda açıklama 
yapıyor… 

Birlik, birlik ilkesine ki, bütün dinlerin 
esası birlik ilkesine çok uygun… Diyor ki; 
Tamam bu kopukluğun olmadığını, 
olmaması gerektiğini ben de düşünüyorum 
ama bu kopuk olmayan durum nasıl bir 
fayda sağlıyor..? Yani alt şuurun üst şuura 
tesiri, o yabana atılmaması tavsiye edilen o 
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 tesir neler olabilir..? Yani, diyor ki, alt şuur, 

cüzi şuur, şu zavallı ben, ben, önce ben 
tutumu içerisinde, parçalanmış olan, 
paramparçalılık hissine ve duygularına 
bürünmüş olan bu cüzi zerrelerin, külli 
bütünlüğe etkisi yabana atılmıyor da, ne 
etkisi olabilir ki..? 

Şimdi şu mekanizmanın 
oluşturulması, o bizim cüzi şuur dediğimiz 
zavallı benlerin, ben şuurunun hayat 
içerisinde yaptığı tatbikatlarda şu iki 
numarayı gerçekleştirdiğinde işte üst şuura 
katkısı budur… 

Bu üst şuura katkı, iki kademede 
vuku buluyor mekanizmal olarak… Bu 
kademelerden bir tanesi alt şuurun muhatap 
olduğu bir tesir var… Güncel tesir, yüzeysel 
tesir… Biriyle göz göze geldik, biriyle el ele 
tutuştuk, biriyle şunu yaptık, bir araba geldi 
üzerimize sürdü, korkuttu, bir araba geldi 
vurdu, yaraladı yani fiziksel bir tesirle 
muhatap olduk biz diyelim… Alt şuur 
dediğimiz şu, o incecik korteksle ifade edilen 
libido varlık… Yani zavallı bir beyin ile hayat 
içerisinde akıllı olduğunu ispata çalışan 
zavallı bizler ne yapıyoruz..? Bir tesir 
geliyor, o tesiri o zavallı beynimizle 
algılıyoruz… O alınan tesir yorumlanıyor 
yanlı zihinle… Yanlı ve zanlı bir zihin 
anlayışıyla yorumlanıyor… O yanlılığın 
oranına bağlı olarak sübjektif bir duygu 
oluşturuyoruz… Yani yanılgılı bir duygu, 
korkuyoruz, seviniyoruz, mutlu oluyoruz, 
mutsuz oluyoruz… Bunların hepsi sübjektif 
ve illüzyon… Çünkü niye..? O duyguyu 
oluşturan zihnin yorumu yanlı ve de zanlı… 
Zanneden manasında, zanlı dediğim o… Bir 
suçun zanlısı değil… Zanneden bir zihin 
var… Belirli bir yanlılıkla meselelere yargı 
koyan, hüküm veren bir zihin var… 
Dolayısıyla da, o yanlı ve zanlı zihnin 
oluşturduğu duygu da illüzyon, hakikat değil, 
gerçek… Bunun için herhangi bir tesir 
karşısında benim duygu tezahürümle 
herhangi bir başkasının duygu tezahürü 
farklı… Birine mutluluk verirken, birine 
mutsuzluk ve hüzün verebiliyor aynı tesir… 
Çünkü niye..? O varlığın sübjektif yapısı onu 
mutsuzluk diye duygularında yorumluyor, 

diğer bir varlık ise, mutluluk diye 
yorumluyor… Hiç önemli değil… Önemli 
olan, yaşanan haletin, bir tesir karşısında 
yaşanan haletin, mutlak suretle uzanılarak 
alınan bu mevcut değerin emeğe 
çevrilmesi… O tesire, onun ışığında, 
alınanın ışığında bir cevap verilmesi ve 
sonuç olarak da bunun geliştirilerek tekrar 
üst şuura konması… Buradaki hamleye 
dikkat ederseniz, bir tesir geldi şu şekilde, 
varlığın beşeri bedenlerinde sirküle oldu… 
Varlık bunu hemen böyle yaparsa olmuyor… 
Diyoruz ki, böyle cevap vermesin… Uzansın 
üst şuura… Üst şuurda daha önceki 
deneyimlerin sonucu olan, hem kendi 
deneyimlerinin, hem de kendi gibi daha 
önceden deneyim yapmış 
enkarnasyondaşlarının deneyimlerinin ortak 
hafızasından o tesire en uygun cevaba ışık 
tutacak bir değeri çekip alsın… İdrak taşının 
çekilip alınması meselesidir bu… İdrakte 
hazır olanın, onu beklemekte olanın diye 
bahsetmiştik ya, üst şuur yani Yaradan 
burası… Üst bedenlerimiz bizim bu… Bu 
Yaradan… Bekliyor bizden… Ne bekliyor..? 
Bir tesirle karşılaşalım da, çekip almak 
üzere uzanalım diye bekliyor… Bunlar çok 
önemli mekanizmalardır… Buraları çok iyi 
sindirirsek eğer şuurlu idraklenmeye doğru 
gidiş başlar… 

Bakınız, şuurlu idraklenme… Yani biz 
istesek de, istemesek de idrak yolculuğu 
yapıyoruz… Ama o kadar cüzi idraklenme 
imkânlarıyla gidiyoruz ki, böyle küçük küçük 
idrakler, bizi enkarnasyonlar boyu belki bir 
tane idrak taşı sahibi yapacak… Şimdi 
burada şuurlu idraklenme demek, 
farkındayım, cehit gösteriyorum ve bu idraki 
oluşturacağım… Bu yüksek bir sürat… Bir 
enkarnasyondaki gelişim gidişatına yüksek 
bir ivme kazandırıcı bir anlayış… 
Hızlandırıcı bir olaydır... Yani bir 
enkarnasyonda, on enkarnasyonluk 
idraklenme rahmeti elde ederiz… Randıman 
elde ederiz… Böyle bir şey… Onun için 
sorunuz çok isabetliydi yani bu sorular çok 
mühim… Bakınız biz bir tesirle yeryüzünde 
muhatap olduğumuzda, bilenle bilmeyen 
arasındaki fark şudur: Bilen iki hamle 
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 yapmalıdır… Nedir bu iki hamle..? Bir: 

Derhal üst şuura uzanmalı yani bir içe dönüş 
yaşamalı, kendini gözlemlemeli yani bir 
meditatif hal yaşamalı… 

(Devam edecek…) 

------------------------------------- TEBLİGAT BİLİNCİ (24) ------------------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Kabuklu olan, kendine örtüler oluşturmuş 
olan bilgi, genelde karmaşıktır, karışıktır, 
zayıftır… Bir bilginin ne kadar örtülü olduğunu 
anlamak için bu iki unsuru göz önünde 
bulundurmak lazım… Ne kadar karmaşık ne 
kadar zayıf, tesiri yok yani varlığı kıyama sevk 
edici özelliği az… Bir bilgi ne kadar örtülerinden 
arınıksa, onunla temas eden varlığın da o kadar 
örtüsünden arınmış, öz kimliğine doğru yönelmiş 
olması lazımdır… Bilgi ne kadar öze yönelmişse, 
o kadar kuvvetlidir, sadedir… Demek ki; bir 
bilginin varlık ile teması esnasında varlık 
tarafından bir değerlendirmeye tabi tutulmasında 
iki faktör vardır... Sade ve kuvvetli mi..? Zayıf ve 
karmaşık mı..? Bu ikisine bakılacak… Zayıf ve 
karmaşıksa yani o varlığa öyle geliyorsa, o varlık 
onu öyle algılıyorsa ki, her varlık aynı şeyi 
algılamaz, örtü seviyesine göre farklı da 
gelebilir… Eğer senin varlığın o bilgiyi sade ve 
kuvvetli algılıyorsa o, senin realiteni bir üste 
taşıyacak bilgidir… Yani mümkün olduğu kadar 
sana soyunmuş bilgidir… Senin için, senin 
varlığına en uygun, öze yakın bilgidir… 

Hiçbir bilgi, yanlış, yetersiz, lüzumsuz 
değildir… Sana göre örtülü, karmaşık ve zayıf 
olan bir bilgi, başka bir varlık için son derece 
kuvvetli ve sade etkisi alınan bir bilgi olabilir… 
Çünkü onun varlığı onu öyle algılamaktadır… 
Bilgileri eleştirmek yerine, varlığımızla o bilgiyi 
tahkik etmemiz lazımdır... Benim varlığımla o 
bilginin ilişkisi nedir..? Benim için yüksek ise, 
başkası için hiç de yüksek olmayabilir veya tam 
tersi… Kendi varlığımızın örtü oranına uygun 
bilgi ile temas etmemiz lazım… 

“Kendinizi mümkün olduğu kadar 
pompalayarak patlama noktalarınızı tespit 

edip bu noktalara gerekli destekleri yapmanız 
icap etmektedir…” 

Kendini tanıma konusunda, mümkün 
olduğu kadar muhatap olduğunuz eprövlerdeki 
tesirleri çok önemseyerek, kendiniz üzerindeki 
tesirlerinizi alenileştirin diyor… Yani hayat 
içerisinde bu rahmetlerden kendinizi mahrum 
etmeyin diyor… Hangi tesir geldiğinde nereniz 
etkileniyor ve bu tesirlere karşı davetkâr olun, 
kaçmayın diyor… Kendinizi pompalayın demek, 

o eprövün üzerinizde yaptığı etkiyi abartın, 
alenileştirin, farkına varacak hale gelin… Hatta 
bu konuda bana bela ver diyen sufiler vardır… 
Keşfedemediğim bir örtümü fark edeyim diye. 
Nefsi tatbikat yapın diyor.. Bu o kadar tehlikeli 
bir sırat gidişidir ki; bu nefsi tatbikatları yapma 
tavsiyesi, nefsi tatbikatları meşru hale getirirse, o 
zaman da varlık hapı yuttu demektir… 
Zaaflarımı tanımak için nefsi tatbikat yapıyorum 
samimiyetini gösterdiğiniz anda, tatbikatların 
dejeneratif bölgelerine kaymanıza gerek yok… 
Yukarısı tanıtır ve ondan çabuk kurtulmanızı 
temin eder ama oyalanırsanız ıstıraplar başlar… 

“Yalnız bu destekleri yaparken, 
bunları yama şeklinde değil, o bölgeleri çok 

hassas bir şekilde örmelisiniz...” 

Yani bir daha patlamamak üzere örünüz, 
yama yaparsanız bir gün patlar yani eprövlerin 
üzerinizde etkilerini geçiştirmeyin diyor… 
Pompala kendini o eprövün senin üzerinde 
derinlerinde neleri var, çıkartmasına müsaade et 
ki, bir daha gelmesin, ne kadar eprövü 
geçiştirirsek, o kadar çok tekraren üzerimize 
gelecektir… En güzel dua ‘Beni benle yalnız 
bırakma Ya Rabbi…’ demektir… Bana bilgi, şuur 
sağla ki; ben bu yükün altından çıkabileyim 
demek lazım… 

“Yapılan yamaların sonradan oluşacak 
olan şişmeler sırasında patlayabileceği 

önemle göz önünde tutulması gereken bir 
husustur…” 

“Sizlerin yapacağı bu örme çalışmaları 
sırasında göstereceği hassasiyet için, size 

verilmiş olan küçük anahtarlardan 
faydalanabilirsiniz…” 

“Karşınızda sıraya dizerek ve teker 
teker yakacağınız ışıkları direkt olarak 

kendinize tuttuktan sonra, o ışıkların etkisi 
neticesinde kendinizde meydana çıkacak 

ışığı görmeye çalışmalısınız…” 

“Karşınızda size doğru gelen ışık, asla 
sizin neşretmekte olduğunuz ışığı 

örtmemelidir… Ya da sizin ışığınız ile karışıp 
yeni bir ışık da oluşturmamalıdır… Yani 
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 söylenilmek istenen; sizin ışığınız, size gelen 

ışık ne kadar kuvvetli bir ışık olursa olsun, o 
ışığı yutup kendi özelliğinde parlamaya 

devam etmelidir…” 

Nedir neşretmekte olduğumuz ışık..? 
Orijinal varlık yapımıza ait olan, hepimizin ışığı 
farklıdır... Hangi enkarnasyon kimliği ile 
yeryüzüne geldiysek, o kimliğin ışığını biz 

yansıtırız ve kişilik özellikleri ile yeryüzünde 
tatbikat yaparak bilgi açığa çıkarırız… Hepimizin 
açığa çıkartmayı yaşam planına dâhil ettiğimiz 
ışık, bizim kendi ışığımızdır… Bu farklı farklı 
parlaklıkta olan kişisel ışıklarımız, bizlerin 
fıtratlarını oluştururlar…  

 (Devam edecek…)

 

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

 

“TÂBİ BULUNDUĞUNUZ ÇEKİMLER, 
MUKADDERATINIZ DEĞİLDİR…” 

-1- 
 

 
 

“Yerçekimi, tahmin edemeyeceğiniz kadar 
yaşamlarınızda etkin rol oynamakta...” 

 
“Şu anda etkin bir şekilde etkilere maruz 

kalan Dünya’nızın yerçekimi üzerinde 
yoğunlaşmış olan tesirlerin, çarpıcı bir 

şekilde, dengeler üzerindeki hareketlerde, 
desteğe ve yardıma ihtiyacı vardır...” 

 
“Destek, üst âlemlerin yaklaşımlarıyla temin 

edilirken, aşağıdaki topluluklar da, çok 
önemli bir araca sahip olduklarının farkına 

varmalıdırlar...” 
“Sahip oldukları araç, Zihin’leridir...” 

... 
“Dünya’nız, saplantılı ve kurgusal zihinlerin 

yansımalarıyla, yepyeni bir sahne halini 
almıştır...” 

“Bu kurgusal ve saplantılı tesir alanı, somut 
enerji alanlarına dönüşerek, bizzat Dünya’yı, 
Dünya’nın yapısal özelliğini etkilemektedir...” 

 

“Bu enerji alanını zihninde taşıyan insan, 
saplantılı ve kurgusal zihnini Dünya 

yaşamına ve Dünya yapısına süratle projekte 
ederken, Dünya’nın yerçekimi etkisi üzerinde 

sorumsuzca sorumluluklar almaktadır...” 
 

“Aldığı bu sorumluluk, onu bu içerikle 
yüzleşmekten alıkoymakta ve aynı zamanda 

bu içeriğe bağımlılığı artmaktadır...” 
“Ve kendini, giderek bu içeriğe her geçen 

gün biraz daha kaptırmaktadır...” 
 

“İnsan, bu zinciri kırmakla mükelleftir...” 
QY / 410 

 
Bu cümleler üzerinden, yerçekiminin ne ifade 
ettiğini ve zihnimizin projeksiyonlarının Dünya 
yapısına ve Dünya’nın yerçekimine nasıl etki 
ediyor olabileceğini anlamaya davet ediliyoruz.  
Bunu anlayabilmek için bilimsel araştırmaları 
incelediğimizde, öncelikle “Yerçekimi”nin veya 
“Kütle Çekim Kuvveti”nin, o cismin kütlesi 
(yoğunluğu) ile doğrudan orantılı olduğunu 
görüyoruz; yani bir cismin yoğunluğu ne kadar 
yüksekse, çekim kuvveti de o kadar büyük 
oluyor.  
 
Bu Çekim kuvveti, “Uzayzaman”da bir bükülme 
yaratarak, onun etki alanına giren daha düşük 
çekim gücüne sahip her şeyi, kendisi ile birlikte 
aynı yönde çekiyor. Yani onun etki alanına giren 
her şey, onunla birlikte bu çukurun içinde 
yuvarlanmaya başlıyor.  
 
Tebliğlerimizden yola çıkarak; Dünya’nın 
yerçekimi, Dünya’nın çekim kuvveti dendiğinde, 
Dünya’yı sadece maddesel bir gezegen olarak 
değil; içindeki her şeyle birlikte komple bir enerji 
alanı, bir şuur alanı olarak görmemiz gerektiğini 
anlıyoruz. Ve bu alanın çekim kuvvetinin 
komple, hem fiziksel hem şuursal olarak Dünya 
varlıklarımızı etkilemekte olduğunu görüyoruz. 
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 Bu şuur alanının, bizim şuurumuzla bütünlüğünü 

ve zihnimizle ve yaydığımız enerjilerle ilişkisini 
anlamaya davet ediliyoruz. 
 

“Şu anda, üzerinde yaşamlarınızı 
sürdürdüğünüz küre, tamamen bir alan 

vasfındadır…” 
“Bu alanın kendisi olduğunuzu, kendinizin de 

bu alan olduğunu bilmeye başlayabilmeniz 
için, bu katmanlar arasındaki perspektifsel 

görüşü oluşturmanız hızla gerekmektedir…” 
QY / 269 

 
Dünya şuur alanının çekim kuvvetinin, ortak bir 
şuur alanı olarak Uzayzaman’da bir etki, bir 
bükülme yarattığını söyleyebiliriz. 
Bizim şuurlarımız da çok büyük oranda bu çekim 
gücünün etkisindedir. 
Yani biz, bu şuur alanının çekim gücünün 
etkisine kapılmış olarak, Uzayzaman’da yarattığı 
bükülmenin, deformasyonun içinde hep birlikte 
yuvarlanmakta olan varlıklarız.  
 
Aynı zamanda Uzayzaman’ın “Kütle Çekim 
Dalgaları / Yerçekimi Dalgaları”yla kaplı 
olduğunu ve bu dış etkilerin de bizler üzerinde 
çok etkili olduğunu biliyoruz.  
Sürekli yayılmakta olan bu dalgalar, temas 
ettikleri her şeyin içinden geçerek, onları da 
atomik düzeylerde kendi frekanslarıyla 
titreştirerek ilerlemekteler. Bu etkiler, sürekli 
olarak atomik düzeylerde basınçlar, 
yoğunlaşmalar ve gerilimler oluşturmaktadır.  
Bilimsel olarak Yerçekimi dalgalarının 
üzerimizdeki etkisini ifade eden bu cümleler, 
birebir bu tesirlerin bizim şuur alanlarımızdaki 
etkisini de ifade etmektedir; basınçlar, gerilimler, 
yoğunlaşmalar. 
 
Kuşkusuz, Uzayzaman’ın bünyesindeki sayısız 
tesir akımları içerisinde, biz neyi içine alacak bir 
kap oluşturuyorsak; bizim şuurlarımızdan, 
kalplerimizden, hücrelerimizden, atomlarımızdan 
geçen de o olacak. 
  

“Her birinizin kalpleri, birer yuva 
niteliğindedir...” 

“Ve her birinizin kalplerindekiler; sizlere 
doğru uzanmakta olan bu tesirleri kendilerine 

doğru cezbederler...” 
“Kalbinizde hüzün, üzüntü ve hoşnutsuzluk 
barındırıyorsanız eğer; size doğru aşağıdan 
gelmekte olan kötümserliği cezbedersiniz...” 

“Kalbinizde hoşnutluk ve sevinç varsa eğer; 
kendinize doğru varoluşun özünden 

gelmekte olan sevgiyi cezbedersiniz...” 
“Ve sevgi size doğru yönlendiğinde, her 

katmandan geçerken, o katmana yayılarak 
size yaklaşır ve varlığınıza egemen olur...” 

“Kötümserlik size cezbolduysa eğer; 
aşağıdan geçtiği bütün katmanları aşarken, 

benzerleriyle birleşerek hızlı bir şekilde 
varlığınıza egemen olur...” 

QY / 400 
 
Burada şunu düşünmek önem kazanıyor; biz 
neyin çekim gücünün etkisindeyiz ve çekim 
dalgalarının hangi frekansı ile titreşiyoruz? 
Varoluş okyanusundaki hangi dalga ile, hangi 
çekim dalgası birleşiyor, ne ile inip ne ile 
çıkıyoruz? 
 

“Dışarıda ve içeride, her şey akar...” 
“Her şeyin med-ceziri vardır…” 

“Ve her şey, iner, çıkar…” 
“Ve her salınımın ölçüsü, diğer salınımdır...” 

... 
“Her şey; iniş ve çıkıştayken, girdaplar 
tarafından emilmemek için merkezden 

şaşmamalıdır...” 
“Med-cezirlerin bozulan ritminde ortaya 
çıkan girdaplarda yok olmamalıdır…” 
“Yok oluş olarak görünen, girdabın 

bünyesindeki dağılımdır...” 
“İnişleriniz ve çıkışlarınız, basit seviyelerde 

salınımlarla alakalıdır...” 
... 

“Bu, sizin, mikro ve makro seviyelerdeki 
salınımlarınızın ifadesidir...” 

... 
“Küreler, makro seviyelerde, mikro 

seviyelerin salınımlarını ritimlendirirler...” 
“Kürelerin etkisi; üzerinde yaşadığınız küre 
ile olan etkileşimine bağlı olarak meydana 
çıkan tesir kuşaklarının, mikro seviyelere 
kadar yayılım göstererek, varlık üzerinde 

tasarruf sahibi olmak yolundadır...” 
“Varlık, fizik boyuttan süptil boyuta 

salınırken, ölçüsü bir önceki salınıma bağlı 
olduğu için, dar bir ölçüye sahipse, kürelerin 

daralmış ve sıkışmış enerjileriyle muhatap 
olurken, aynı şekilde tesir kuşakları da, bu 
daralma ve sıkışmaya basınç olarak destek 

vereceklerdir...” 
“Bu esnada, med-cezirler meydana gelirken, 

varlık, oluşan ters girdapların içindeki 
kıskaçlarla karşılaşacaktır...” 
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 “Sizlere işareti yapılan bu husus, önemle 

ehemmiyete alınmalıdır...” 
“Kişisel olarak, topluluklar olarak, ters 

girdapların etkisindeki yaşamlarınız, bozulan 
dengelerin meydana getirdiği yeni tesir 

kuşaklarına bağlı olarak sizlere, yeniden, 
yeniden girdaplar hazırlamaktadır...” 

“Bu girdapların emme güçleri yoğundur...” 
“Bu girdaplardan kurtulabilmeniz için…” 

“Merkezlenebildiğiniz kadar 
merkezlenerek…” 

“Ve ritimle dengelenerek…” 
“Ve med-cezirlerin, yeryüzünde makro 

seviyede etkili olduğunun farkına vararak…” 
“Ve bu med-cezirleri meydana getirenin 

duygu salınımlarınız olduğunu bilerek…” 
“Ve dışarıda ve içeride daima bir akıntıyla 

yaşamakta olduğunuzu fark ederek…” 
“Merkezlenmeli ve merkezde kalmalısınız...” 
“Zira mikro seviyenin salınımı, makro seviye 

için yetersizdir...” 
“Ritim, bozuktur...” 

“Denge, şaşmıştır...” 
“Ve kürelerin orijinal etkilerinden tamamen 

çıkılmıştır...” 
“Bütün kucaklar Dünya insanına açıktır...” 

“İnsan, cehaletinden kaynaklanan koşuşunu 
sürdürmektedir...” 

“Ters girdapların etkisinden bir an önce 
sıyrılarak, yeniden yapılanmanın tesir alanı 

içerisine girmelidir...” 
“Hizaya gelenler, ritmi fark edenler; onlar, 

ayarlayıcı titreşimlerle titreşmeye başlamanın 
sükûnetini yaşayanlardır...” 

“Tek ölçü, sükûnettir...” 
QY / 352 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kürelerin salınımları, tesir kuşakları, emme 
güçleri yoğun girdaplar... 
Kendimizi mikro seviye olarak görecek olursak, 
bizim şuur salınımlarımızın tüm bu etkilerin 
karşısında yeterli olmadığı söyleniyor. 
Tek başına değil, biraradalıkla 
ilerleyebileceğimiz söyleniyor bize. 
Bize söylenen; savrulmamak için, dışarıda ve 
içeride daima bir akıntıyla yaşamakta 
olduğumuzu fark ederek, merkezlenmemiz. 
Merkezde, merkezin alanı içerisinde kalmamız... 
Girdapların çekim gücünden sıyrılıp, yeniden 
yapılandırmanın tesir alanı içine girmemiz, 
ayarlayıcı titreşimlerle titreşmemiz... 
 

(Devam edecek…) 
 
 

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

hep bizimle olsun... 
Yalnızca Şefkat ve Sevgi ile yaşamanın, 
bilinçli yaşamanın ne demek olduğunu 

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

 
Rabbimizin bir lütfu olan bu emanetleri, tüm 

gönül dostlarımızın yüreğine teslim ediyoruz;  
gereken değerin ve önemin verileceğinden 

emin olarak... 
 

Vesile olma fırsatını verdiğiniz için,  
hepinize minnetlerimizi / şükranlarımızı 

sunuyoruz... 
En kalbi sevgilerimizle... 
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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... 

 

Mart ayında;  
9 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... 

 

 

 

 

 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 

 

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… 

Mart ayında; 

8 arkadaşımız Reiki I. Derece’ye 

uyumlandılar... 

 

Reiki Huzur Vadisi ve burada yaptığımız 
çalışmalar hakkında bilgi için: 

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

 

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… 

http://www.reikihuzurvadisi.com/

