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

İçinde bulunduğumuz tesirler ortamı yani
gerek maddenin kaba tesirleri, gerekse Ruhsal
İdari Mekanizmaların daha ince titreşimli
tesirleri, bütün tecrübelerimizi, farkında ve bile
bile yapmamız hususunda bizlere yardımcı olma
ilahi maksadını taşırlar...
Dünya’daki
beşeri
tecrübelerimizde,
nefsaniyet kadar öz ışığımızın yani vicdanımızın;
otomatizma kadar aklımızın yeri vardır... Çünkü
insan, tekâmül bakımından Teklik prensibini
daha henüz yakalayamadığı için, çok çeşitli
tesirlerle hemhal olma kaderini de yüklenmiştir...
Yani bu tesirler vasıtasıyla halden hale
sokulmaktadır…
İnsan, yeryüzünün ve yeryüzüne bağlı
tüm 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...
Yanılmadan ayırım yapabilmek için ne
yapmak gerekir..?
Bir harekete başlamadan evvel, onun
yeri olan ortamın icapları, şartları tetkik
edilmelidir... Diğer bir ifadeyle, ortamın bilgisine
sahip
olunmalıdır…
Elimizdeki
imkânlar
nelerdir..? Onları ortaya koymalıyız... Makul akıl
ve mantık dâhilinde olmak üzere, tüm dikkatimizi
o konularda toplamalı ve derin incelemeliyiz...
Eğer duygularımız, düşüncelerimiz, isteklerimiz,
bireysel, dar açılı, zayıf ve nefs kanalından
geliyorsa; bu, daha önce tecrübesi açıkça
yapılmış deliller ve düşünceler karşısında
kendini belli edecektir...
Yüksek mertebelerden gelen yardımlar
ve sezgiler, bizim bu samimi davranışımızda bizi
yalnız bırakmayacaktır...

“Kâinatta, yardımsız, yalnız bırakılmış hiçbir
hareket düşünülmemelidir…” (MYP)

Böylece, eğer kalbimizdeki öz ışığımızın
sesi yani vicdan sesimiz, hakiki vicdan sesi
olarak
karşımızda
ise,
hareketlerimiz,
düşüncelerimizin seviyesine çıkacak ve biz
tatbikat yapacağız...
Birkaç sıkı irdeleme ve eleştiri, bu
fiilimizin ömrünü kısa kesiyorsa yani fiilimizde
istikrarı ve disiplini oluşturamıyorsak, bilmeliyiz
ki; bu fiilimizde, bir vicdan sesinden değil, ince
bir nefsaniyetten hareket ediyoruz demektir...
Çünkü Vicdanın en kaba seviyeleri, Nefsaniyetin
en ince seviyeleri ile karıştırılır… Vicdani
kaynaklı sandığımız birçok fiilimizin, sıkı bir
irdelemeye
tabi
tutabilirsek,
ince
bir
nefsaniyetten kaynaklı fiil olduğunu görebiliriz…
Objektif
kalmak
Hadiselere,
yorumsuz
yaklaşılmalıdır… Neticede
nefsani mi hareket ettiğimizi
yüzümüze vuracaktır...

çok
önemlidir...
ve
kısa
kısa
vicdani mi ya da
bizzat hadise bizim

Görülüyor ki; elimizde kesin bir terazi
bulunması mümkün değildir... Bu durumda
yegâne çıkar yol; öz ışığımızın yani vicdan
sesimizin yönelmiş olduğu noktadaki uygun
gerekleri ve şartları dikkatle incelemek ve en
uygununu yerine getirmektir...
Mesela
iyilik
yapmak
fiilini
reddetmemeliyiz... Nefsani olabilir ihtimali ile bu
hareketimizi kesmemeliyiz... Çok değerli bir
vicdan tatbikatı olan iyilik yapma fiili, her ne
kadar ince nefsani sebeplere dayalı yapılırsa
yapılsın,
iyilik
yapma
hareketimizi
durdurmamalıdır…
Şeriat, bir tedris usulüdür... Dışımızdan
empoze edilen şeriat, seçimleri tesadüfi,
faaliyetleri yüzeysel, idraki sığ yani şuuru kapalı,
daha ziyade his ve otomatizma realitesi
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içerisinde gelişim ihtiyaçlarını gidermekle
meşgul olan beşer için en yüksek yoldur...
Fakat uyanma devresinde bulunan
kimseler için yani beşer realitesinden insan
realitesine geçmekte olan kimseler için bu dış
müeyyide, ancak öz ışığın yani vicdanın ikazları
şekline dönebilir... İşte iç şeriat doğmuştur...
İnsanın, idrak ve Öz Işığı’nın, Vicdan’ının
uyanması, birikmiş olan hakların meydana
getirdiği bir liyakat neticesidir... İşte meşakkat,
ıstırap, üzüntü ve elem bir bakıma budur...
Öz ışığının yani Vicdan’ının sesini duyan,
onun 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; Öz Işığın yani Vicdan’ın hükmetme
gücünün her şeyden üstün olduğudur...
Fikrimizin, niyetimizin ve anlayışımızın
gücü, eğer fiiliyatımızın şuuru ile uygunsa, bütün
menfi tesirler yok olur... Engeller kalkar… Yollar
açılır… İlahi mertebelerden yardımlar, destekler
akar…
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, Rab’lerin Rabbi olan İlahî
Plan’ın yani Yaradan’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...
İnsana en yakışacak olan ve ebediyen ifa
edeceği vazife, Rab’lerin Rabbi olan İlahi Plan’ın
yani Yaradan’ın emrinde bir vazifedar olmak ve
onun
tayin
etmiş
olduğu
istikâmette
seyretmektir...
İşte Öz Işığımız yani Vicdan’ımız öyle bir
cevherdir ki; bütün neşriyatıyla, Yukarı’dan almış
olduğu direktifi, insanın her zerresine taksim
etmek ve onu salâha ulaştırmak vazifesini
görür... Bu hizmeti, mikrokozmos seviyeden,
makrokozmos seviyelere kadar geniş olarak
anlamamız gerekir…
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Öz ışığımız yani Vicdan, bir meleke
değildir ki; onu kullanalım... Vicdan’ımız, bizatihi
kendimiziz...
Öz ışığımız yani 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...
Öz ışığımız olan Vicdan Mekanizması,
zaten muhtelif şekillerde, anlamlar, güdüler ve
itmeler altında devamlı olarak bizi idare eder...
Bu durumda üzerimize düşen vazife,
Samimi olabilmektir… Çok çok küçücük bir
samimiyet yeterli olacaktır…
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; hiçbir kıymetin,
mevcut olan Dünya’nın, bedenli hallerin
sağlayacağı ve sağlamış olduğu hiçbir kıymetin,
hiçbir saadetin, hiçbir kudretin, hiçbir güvencin,
Kadir-i Mutlak Allah karşısında hiçbir değere
haiz olmadığını tam manası ile anlamaktır...
Samimiyetimiz;
Öz
Işığımız
yani
Vicdanımız
ve
Bilgimiz
karşısındaki
durumumuzdur...
Samimiyetimiz; nefsimizin bahanesiz
olarak ortaya konuluşu, fonksiyonumuzun yerine
getirilişi ile hakiki ihtiyaçlarımızın ortaya
çıkışıdır...
(Devam Edecek…)
Kalbimdeki Allah’ın Işığı; Kalbinizdeki
Allah’ın Işığını selamlıyor…
Vakıf Başkanı
Nurettin ERSOY
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----------------------------------------------- DİYOR Kİ; ---------------------------------------------

Kıyam etmek; Sevgi’nin, Varoluş’un İlahî
Özü’nden kaynaklanan bir ışın olarak
insana doğru yönlendiğinde, insanın nasıl
olduğuyla
ya
da
ne
yaptığıyla
alâkalanmadığının / O’nun alâkasının;
muhatap
aldığının,
samimiyeti
ve
gösterdiği güveni olduğunun bilincine
varmaktır… (QY/C:402)
***



Kıyam etmek; Sevgi’nin, aslı ışın olan;
muhatabına yaklaştıkça, titreşimsel olarak
kapsayıcılık ve nüfuz edicilik özelliğine
bürünen olduğunun bilincine varmaktır…
(QY/C:402)



***




Kıyam etmek; Sevgi’yi bilen alıcının;
kaynağı bilir ve kaynaktan beslenir
olduğunun / Sevgi’yi bilen alıcının; onun
sürekli olarak yenilenmekte olduğunu bilen
olduğunun bilincine varmaktır… (QY/C:402)
***



Kıyam etmek; Sevgi’yi bilen alıcının,
bütün bunların ve tartamayacağı küçücük
bir kum tanesinin tartıdaki sonsuzluğunu
gören olduğunun / akıl yolcuları için
bunların, saklananlar olduğunun bilincine
varmaktır… (QY/C:402)
***



Kıyam etmek; Kalp yolcuları için bunların,
önlerine serilen hazineler olduğunun /
bütün bunları ancak, alçak gönüllülerin ve
sadıkların görebilir olduğunun bilincine
varmaktır… (QY/C:402)
***



Kıyam etmek; Ruh’un; insanı hareket
ettiren
güç
olduğunun
/
insanın,
davranışlarına, yaratıcısıyla ve diğerleriyle
olan
ilişkilerine,
geçmişiyle
hesaplaşmalarına
ve
geçmişine
ait
düşüncelerine
ve
geleceğiyle
ilgili
tasarılarına ve nesnelere karşı tavırlarına
egemen olan güç olduğunun bilincine
varmaktır… (QY/C:402)
***

Kıyam etmek; bizlere egemen olanın,
asalet mi?.. sıradanlık mı olduğunun /
bizleri
mayalayanın
ne
olduğunun
bilincine varmaktır… (QY/C:402)
***

***


Kıyam etmek; Ruh’un, rüzgâra benzer,
tutulamaz olduğunun / Ruh’un, aleve
benzer, dokunulamaz olduğunun / Ruh’un,
ya asaletiyle ya da sıradanlığıyla maddi
âlemlerde gezer durur olduğunun bilincine
varmaktır… (QY/C:402)

Kıyam
etmek;
Asalet’in; fedakârlık
olduğunun / Asalet’in; daima Sevgi’de
kalmak olduğunun / Asalet’in Sabır
olduğunun / Asalet’in; alçakgönüllülük ve
hoşgörü olduğunun / Asalet’in; her an
duada olanın ışıltısı olduğunun bilincine
varmaktır… (QY/C:402)
***



Kıyam etmek; sıradanlığın; yüzeysellik,
vurdumduymazlık, iffetsizlik, sahtekârlık,
kaçak
dövüşmek,
kabulsüzlük,
riya
olduğunun / sıradanlığın; alaycılık, eleştiri
ve boş gösteriş olduğunun bilincine
varmaktır… (QY/C:402)
***



Kıyam etmek; Ruh’ların, kristalin yüzleri
gibi, her çevrilişte başka bir tarafını gösterir
olduğunun / her ne kadar farklı farklı
yönlerini gösterse de, özde tek bir kaynak
olduğunun bilincine varmaktır… (QY/C:402)
***



Kıyam etmek; alıcılığımızın, hangi yöne
meyilli olduğunun / asil ruhların egemenliği
altında mı olduğumuzun / sıradan ruhların
hegemonyasında
mı
olduğumuzun
bilincine varmaktır… (QY/C:402)
***



Kıyam etmek; tartılarımızda nelerin
tartılıyor olduğunun / kefelerimize bakıyor
mu olduğumuzun / uysal mı olduğumuzun /
isyanda mı olduğumuzun
bilincine
varmaktır… (QY/C:402)
***
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Kıyam etmek; boynumuzu eğmemiz
gerektiğinin / alçak gönüllü ve sabırda
olmamız gerektiğinin / güvenle beklememiz
gerektiğinin / bize doğru yönlendirilmiş olan
Sevgi’nin alıcısı olmamız gerektiğinin
bilincine varmaktır… (QY/C:402)



***


Kıyam
etmek;
bütün
alıcığımızla,
samimiyetimizle
ve
güvenimizle,
Varoluş’un İlahî Özü’nden bize doğru
yönlenmiş
olan
Sevgi’ye,
Koşulsuz
Sevgi’ye kendimizi tamamen teslim
etmemiz
gerektiğinin
bilincine
varmaktır… (QY/C:402)

Kıyam etmek; kalbimizin orta odasındaki
İlahî Alevler’in yükselişini görmemiz
gerektiğinin / İlahî Sevgi’nin, İlahî Bilgeliğin
ve İlahî Gücün, sonsuza doğru yükselişini
görmemiz gerektiğinin / ve bizlerin, İlahî
Alevler’in
içinden
yukarıya
doğru
çekilmekte olduğumuzu fark etmemiz
gerektiğinin
bilincine
varmaktır…
(QY/C:402)

***


Kıyam etmek; şu anda İlahîyet’le titreşen
varlıklarımızın, asil ruhlar olarak, kâinattaki
gerçek
yerlerine
doğru
yükseliyor
olduklarının
bilincine
varmaktır…
(QY/C:402)

***


Kıyam etmek; O’nun hücrelerimizden,
atomlarımızdan,
elektronlarımızdan,
DNA’larımızdan geçişine izin vermemiz
gerektiğinin
bilincine
varmaktır…
(QY/C:402)

***


Kıyam
etmek;
asaletin,
varlığımızı
yeniden
yapılandırarak;
yükselişimizi,
yücelişimizi
ve
imanımızı
yeniden
tazelediğinin
bilincine
varmaktır…

***


Kıyam etmek; etrafımızda dolaşan
meleklerin
kanat
seslerini
duyabileceğimizin / Onlar’ın sevinçlerinin
yüzümüze
yansıyan
ışıklarını
fark
edebileceğimizin bilincine varmaktır…
(QY/C:402)

***

(QY/C:402)

***

---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (78)--------------------------Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır…
Ha, efendim ben o kadar sezgilere açık insan
Şu anda Tanrı’yı biz mekanizma olarak
değilim… Bu cevabı benim almam mümkün de
ele alıyoruz… Zaten O da, kendini Yaradan
değil… Cevap gelir… Nasıl gelir..? Biri gelir size
mekanizması olarak tanımlıyor bizlere... İşte
bir şey söyler… O anda önünüze bir kitap, şak
Metabilimsel Tanrı bu… Bilimsel anlayışla
diye o konuyla ilgili bir bilgiyi size sunuverir…
Tanrı’ya yaklaşım bu… Mekaniğini konuşuyoruz
Mutlaka size ulaşılır... Yeter ki, bu hamlenin
biz şimdi... Şimdi tesiri alan varlık eğer şu
niyetini oluşturabilelim... Bu da çok ciddi, çok
uzanışı yaparsa, bir tefekkür haline, bir meditatif
kesin, şaşmaz bir mekanizmanın, Rabbin
hale girip, bir dua haline gelip, ya Rabbi, ne
taahhüdünü size aktarmaya çalışıyor… Yeter ki,
derseniz deyin O’na… Allah’ım, Tanrım, ne
o niyet içerisine girebilelim...
derseniz deyin, ismin hiç önemi yok… O,
O’dur… Ben, şu karşılaştığım tesire en uygun
Şöyle bir ifade; ben, bu güne kadar hep
olan yani senin yasalarını, ilkelerini en iyi
benle, alt benle yani sahte benliklerimle yani
tezahür ettirecek bir cevap vermek istiyorum…
dünyada gömüldüğüm o düşük frekanslı benler
Bana yardım et demek, iki numarayı talep
ile hep tesirlere reaksiyon gösterdim…
ediyorum demektir… Eğer bu noktada yeteri
Aksiyonlara reaksiyon gösterdim… Etkilere tepki
samimiyet ve konsantrasyon ve beceri gösterme
gösterdim… Artık ben şuurlu tepki göstermek
tezahür ederse, mutlaka yukarıdan bir sezgi bir
istiyorum… Şuurlu reaksion vermek istiyorum…
ilham size ulaşacaktır… İçinize doğacaktır…
Yani idrakli reaksiyon vermek istiyorum… Senin
Hah! Burada şunu yapman lazım diyecektir...
tasvip edeceğin tarzda etkilere tepki göstermek
4
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istiyorum… Yani bugün Allah için bir şeyler
yapmak istiyorum dediğinizde, mutlaka o olay
için size yukarıdan yardım eli uzatılacaktır… Bir
tebliğde diyor ki;
“Size, yukarıdan yardım eli uzatılacaktır…”
“Kâinatta, yardımsız, yalnız bırakılmış hiçbir
hareket düşünülmemelidir…”

Eğer bu güne kadar bu yardıma mazhar
olmadıysanız, eğer bu güne kadar bu yardımla
muhatap olmadıysanız, biliniz ki, o yardım
mekanizmasına
hamletmediniz
demektir…
Düşününüz ki;
bir
otele gittiniz,
tatil
yapıyorsunuz, alabildiğine bir açık büfe var…
Eğer siz masanıza oturup da yahu bana hiçbir
şey vermediler, ben hiçbir şey yiyemedim, ne
tatlı yiyebildim, ne acı yiyebildim, aç kaldım
diyorsanız, çok komik bir durum bu… Orada her
şey var… Ayağa kalk, uzan ve al… Aşçıbaşı
böyle der… Veyahut da yani gitmedin ki, o
nimetlerin yerini fark edip de o nimetlere uzanma
gereğini yerine getirmedin ki… İşte bu açık
büfeye hamletmedir... Bu açık büfeden ne
alacaksınız..? Size gelen tesiri aydınlatacak,
size gelen tesire ışık tutacak, ona en uygun
cevabı vermenizi yani niyetinizi karşılayacak…
Niyetiniz yoksa işte bu hal sorundur...
Şimdi tesir geldikten sonra yapılan
hamle, müteal bir çağrışım hamlesidir… Müteal
bir çağrışım… Bu kavram konusunda tereddüdü
olan var mı..? Ne demektir, ben anlamıyorum
diyen..? Müteal bir çağrı… Müteal demek, fizik
ötesi âlemin yapısı demektir… Müteal demek
ruhsal, ilahi demektir… Müteal, duyularla
algılanamayan, üst akılla algılanabilen yani beş

duyuyla algılanamayan âlem demektir müteal…
Müteal çağrışımı da biliyorsunuz, çağrışım...
Müteal bir çağrışım yapmak için bu hamle… Bu
hamleyi yaptıktan sonra, oradan gelen, değer,
değer, değer… Küçük “a” yı alıyorsunuz, küçük
“a”
sizin
bünyenizden,
zihninizden,
duygularınızdan
ve
fiziğinizden
eyleme
dökülüyor… Üç numara, küçük “a” bakın, bu
küçük “a” yı gelen etkiye tepki olarak onun
ışığında tepkimizi veriyoruz… Cevap veriyoruz…
Bu tepkiyi verdiğiniz anda, bunun adı,
buradan aldığınız bir idrak taşından dolayı,
küçük “a” nın devrede olmasından dolayı adı,
idrakli tepkidir… Bu sizi, ağır bilgiye götürür…
Yani Rabbin ilkelerini uygulamaya ağır bilgi
denir… Yukarının bilgisi… Bunu yaptıktan sonra
iş bitmiyor… Bu, cehdinizle yapılan bir olaydır…
Buna ceht lazım… Farkındalık ve ceht bunu
yaptırır…
Bunu
yaptığınız
anda,
bu
kendiliğinden, mekanizmanın sonucu olarak
şunu oluşturur… İdrak taşı… İşte “Alt şuurun
üst şuura etkisi yabana atılmamalıdır…”
dediği kısım, şu kısım… Küçük “a” yı büyük “A”
yapan şu tesir… Bunu yabana atmayın derken,
bu tesir sizin eseriniz olarak, şu cehdinizin
sonucu olarak olmaktadır… Dolayısıyla size, siz
buna yabancı değilsiniz veya bu tesir size
yabancı değil… Çünkü siz bir ceht gösterdiniz,
elinizin emeği, gözünüzün nuru alnınızın teri
olarak şu tesiri oluşturdunuz… İşte üst şuur
küçük “a” sını büyük “A” yaptı… Üst şuurun
küçük “a” sını, büyük “A” yaptınız…
(Devam edecek…)

--------------------------------------- TEBLİGAT BİLİNCİ (25) ----------------------------------Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır…
Diyor ki; ben size bu ışığı yollarken, o
ışık, sizin bireysel ışıklarınızı örtmemelidir…
Maksat, bu ışığı giyinin bu ışığın aynısı olun
değil, orijinal ışığınızı yakmanız için… Size ait
olan sizin kimliğinizin ışığı yanmalı…
“Bütünselliğin bilgisini henüz taşıyamaz
halde olduğunuz bu dönem, sizler için
kritiktir…”
“Zira kilit noktalardan ehemmiyetli bir durum
arz eden vaziyet, sizlere kapılar açacak
niteliktedir…“

“Öncelikle, bilgiyi benimseyerek, sonra
kendinizi bilginin sizleri ulaştıracağı ileriki
nihai noktalara bırakmanız icap
etmektedir…”
Burada eğer bilgiyi onaylayacak bir varlık
yapısına sahipseniz yani o bilgi sizin varlık
yapınızı bir üste taşıyacak, aydınlatacak ve sizin
orijinal ışığınızı aktive edecek bir bilgi ise; buna
varlığınız, iç sesiniz onay veriyorsa, diyor ki;
derhal bilginin taşıyacağı nihai noktalara
kendinizi bırakınız, teslim ediniz kendinizi…
Burada kendinizi nihai noktalara bırakın
derken, öncelikle bilgiyi benimseyin diyor…
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Bilgiyi kim benimseyecek, beşeri şuur değil,
varlığın Öz Işığı yani Rabbani olan kısmı
benimseyecek…
İçimi
aydınlattı,
kafamı
doldurdu, açlığımı giderdi, boşluğumu kapattı…
Tamam, bu bilgi diyen beşeri şuur, nefs, akli
yaklaşım
değildir,
bu
düşüncesiz
bir
yaklaşımdır… Eğer düşünce varsa işin içinde,
biliniz ki, o yanlıştır…
Bilgi ile varlığın kozmik buluşmasında
düşünce yer almaz… Düşüncenin olmadığı bir
halde varlık bilgiyi benimser… Düşündün,
herkes yapıyor diye sen de yapıyorsun…
Düşündün,
bazı
şeylerden
korkuyorsun,
yapıyorsun… Veya boşluktasın, yapıyorsun…
İşte korku, taklit, boşluk, bilgi ile varlığın teması
bu üç nedenden dolayı ise, asla bilginin varlık
üzerinde bir mahareti, bir değişimi, bir mucizesi
olamaz… Bu üç unsuru üzerinizde tahlil edin…
Bu üçünden biri varsa, bunu gidermenin
yollarına bakın… Bilgi ile temasımız sadece ve
sadece gelişmek içinse, tamam…
“Teferruat olarak benimsenen durumdan
itibaren külli görüşe doğru ilerlemek, bu
yolda ceht vermek, sizler için ufki bir durum
olmalıdır...”
“Vasıtasız ilerlemeye imkân yoktur…
Vasıta ise; mevcudiyeti ile kendisini
hissettirmektedir… Önemli olan vasıtayı
kullanabileceklerin kabiliyetlerini ortaya
koyabilme meselesidir…”
“Zaruretten dolayı kendinizi
zorlamayınız...”
“Zaruret, zaten olması gerekendir diye
düşünmelisiniz...”
“Yolun uzunluğu ve darlığından
ziyade, yolun ışıması sizleri ilgilendiren
husustur…”
“Bahtiyar olunuz ki; üzerinde daima
ışıyacak bir yol üzerinde ilerlemektesiniz…”

6

“Hayatınız ilerlerken, önce kendinizle, sonra
hayatınızla samimi olunuz… Onun sizi aşıp
gitmesine müsaade etmeyiniz…”

“Samimiyet, sizlere özgürlük getirecektir…
Özgürlük ise; bağlanmamış ağız, körelmemiş
göz ve tıkanmamış kulaklardır…”
Burada ihtiyacınızın yönünü tayin
edebilme
melekesi
konusunda
önemle
durmamız lazım…
Bizler ihtiyacımız olmayan hedeflerin
peşinde koşarak hayatımızı zindan ediyoruz,
heba ediyoruz… Ve yaşamımız içerisindeki tüm
ıstıraplarımızın sebebi, asıl ihtiyacımız olmayan
hedeflere oklar atmamızdan kaynaklanıyor…
Daha doğrusu asıl ihtiyacımız olmayan
hedeflere
kilitlenmemizden
dolayı
bizler,
ıstıraplarla meşakkatlerle karşılaşıyoruz ve
mânialarla karşılaşıyoruz… Ve tıkanıklıklarla
dolu bir yaşam sürüyoruz… Bunun tebliğlerdeki
ifadesi, labirentler içinde bir gidiştir... Kendimize
edindiğimiz hedeflerin, asıl ihtiyacımız olan,
daha doğrusu bizim hedef olarak seçmemiz
gereken hedef olup olmadığını bilmiyoruz… Tali
ihtiyaçlarımızı hedef olarak seçiyoruz…
Dünya insanını Merkez Yüce Plan
tebliğleri iki türlü tarif ediyor, bir dünya beşeri
vasfı, bir de dünya insanı vasfı var… Bu ikisi çok
farklı…
“Beşerin hayatı iki ceht arası merhaledir…”
Şuurlu yapılan gayrete, harekete ceht
denir… Bu, Rabbin bilgisinin farkındalık halinde
ve idrakli bir şekilde uygulamaya konulmasının
adıdır… Şuursuz yapılan faaliyete ise, çaba
denir… Yani otomatik yapılır… Bizler çaba değil
de, ceht sahibi olmak zorundayız… Ne diyor; iki
ceht arasındaki mesafenin beşeri bir yaşam
olduğunu söylüyor…
(Devam edecek…)
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--------------------------------- SEVGİLİ QUAN-YİN DİYOR Kİ; -------------------------------“TÂBİ BULUNDUĞUNUZ ÇEKİMLER,
MUKADDERATINIZ DEĞİLDİR…”
-2-

Bu hizmet alanının, ancak Kaynağın zekâsıyla
birleşerek oluşturulabileceğini anlatıyor Sevgili
Quan-Yin...
Ve insanın bu küre ve bu sistem içindeki
planlardaki yolculuğunun, esas olarak kendi
gelişimine hizmet etmekte olduğunu da ifade
ediyor...
“Tesir kudretlerinin insana desteği sürerken,
insanın, kürenin şuurunu fark edebilmesi ve
bu şuurla şuurlanarak şuurunu
genişletebilmesi için ve yolculuğunu bu
anlamda sürdürebilmesi için
desteklenmektedir...”
“İnsan, yaradılış şemasındaki muazzam
yerini görerek, aldığı rolün yükünü
hissederek, sorgulamalı ve bu anlamda
derinleşmelidir…”

“Eğer merkezdeyseniz, merkeze yakınsanız
ve merkezle entegreyseniz, o zaman
girdaplar sizi ememez...”
“Ve merkezin alanı içerisinde ritimde
olursunuz...”
(QY: 352)

Bizi saran tüm çekim kuvvetlerinin, salınımların,
akımların ortasında “Merkezin alanı içerisinde
kalmak” neyi ifade ediyor olabilir?..
Bu nokta; Dünya’nın şuur alanı içindeki yerimizi,
vazifemizi hatırlatmaktadır bizlere...
Bu şuur alanı üzerinde “Merkezin alanıyla” ortak
bir şuur alanı oluşturarak, bir “hizmet alanı”
oluşturarak,
yepyeni
bir
yaratım
gerçekleştirmek... Yepyeni bir şuurun açığa
çıkabilmesi için...
Sevgili Quan-Yin; yaratmak demenin, bu şuur
alanına hizmet etmek demek olduğunu
hatırlatıyor bizlere...
...yaratmanın en önemli kapsamının, hizmet
yaratmak olduğunu söylüyor...
“Yaratmak dendiğinde; hizmet etmek olarak
anlamalısınız…” diyor...
“Sizler, hizmetkârlarsınız…”
(QY: 269)

“Ben’iyle buluşan insan, ruhtan şuura
kademeleri görecek ve şuurdan ruha
yolculuğun, kendisini kaynağın zekâsıyla
birleştirerek şuurlandırdığını fark
edecektir...”
“Kaynağın zekâsıyla birleştikçe insan,
kendisinin, sonuç olarak, üzerinde yaşadığı
kürenin şuuruyla bir bütün olduğunu fark
edecek...”
“Ve kürenin üzerindeki planlardaki
yolculuğuyla, sistem içerisindeki planlardaki
yolculuğunun kendi gelişimine hizmet
etmekte olduğunu anlayacaktır...”
“İnsan, anlayışın eşiğinde durmaktadır...”
“Üzerinde yaşadığınız kürenizin salınımlarına
bağlı olarak kendi şuur salınımlarınız
arasındaki senkronizasyon, kritik kitleye
doğru yavaş yavaş ilerlemektedir...”
“Ve kritik kitlenin yarattığı şuursal enerji,
insan topluluğunu sararak, yepyeni bir
şuurun açığa çıkabilmesi için bir hizmet alanı
oluşmuştur...”
“Bu hizmet alanının hizmetkârları;
kendilerini, yaradılış şeması içindeki yerlerini
ve aldıkları rolleri hızla fark etmektedirler...”
(QY 353)

İnsanın yaradılış şeması içindeki muazzam
rolü...
Şuurunu genişletmek, Kaynağın Zekâsı ile
birleşmek, Gelişmek, Hizmet etmek...
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Bunu “çekim kuvvetleri” ile ilişkilendirecek
olursak; bize insanın görevi ile ilgili yeni bir
perspektif sunacaktır…

bu içeriğe bağımlılığı artmaktadır...”
“Ve kendini, giderek bu içeriğe her geçen
gün biraz daha kaptırmaktadır...”
(QY 410)

İnsanın yaradılış şemasında aldığı rolün; çekim
kuvvetleri ve bunların uzayzaman’daki etkileri ile
nasıl bir ilişkisi olabilir?..
Ruhsal tebliğlerin ve bilimin bize sunduklarını bir
araya getirdiğimizde; bunu şu başlıklar altında
sıralayabiliriz:
•

Düşük
titreşimlerin
ve
kendi
yarattıklarımızın çekim gücünden sıyrılıp,
onları arındırmak…

•

Yüksek titreşimlerin çekimiyle birleşmek
ve hakiki Varoluş içerisinde var olmak…

•

Yüksek çekim gücüne sahip yaratıcı bir
varlık haline gelmek…

Düşük Titreşimlerin ve Kendi
Yarattıklarımızın Çekim Gücünden Sıyrılıp,
Onları Arındırmak:
Maddi titreşimlerin çekiminin üzerine çıkabilecek
bir hale gelmemizin önemi pek çok tebliğde bize
ifade edilmiştir… Maddi titreşimlerle titreşen
düşüncelerimizin ve duygularımızın benzerleriyle
birleşerek, bizi giderek etkisi altına almaya ve
kendi içine hapsetmeye başladığı anlatılmıştır…
Bu titreşimlerin çekim kuvvetinin giderek
yoğunlaşacağı, içinden çıkılmasının zorlaşacağı
uyarıları da yapılmıştır… Aynı zamanda
yaratılan bu şuur alanlarının çekim gücünün,
yerçekimi ile ilişkisi de ifade edilmiştir…
Bu anlatımlardan bazı alıntılar:
“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
8

“Dengelerinizi bozan koşullar; bulunduğunuz
zeminin bastırılmış unsurlarıdır...”
“Bu unsurlar; sizlerin, madde esaslı olan
varlık sürümlerinizin yine madde esaslı olan
düşünce hareketleridir...”
“Ortaya, sadece madde esaslı düşünce
hareketlerinin yaratmış olduğu, varlık
alanlarıymış gibi görünen maddi yapılar
çıkmaktadır...”
“Bu maddi yapılar, ayna, dekor ve vesilelerin
toplu bir şekilde tezahürlerini oluştururken,
dolgu varlıklar da sahalar üzerindeki yerlerini
almaktadırlar...”
“Dolgu varlıklar hızla boşlukları doldururken;
aynalar, dekorlar ve vesileler, aynı zamanda
potaların da sınırlarını belirlemektedirler…”
“Esas varlıksal yapılar yani kendilerini maddi
sınırların dışında algılamaya başlamış
olanlar, aynaların, vesilelerin ve dekorların
yaratmış oldukları tazyikli alanlarda
bulunarak, madde titreşimlerinin dışını
deneyimleyebilmek için zaruri ihtiyaç
içerisine girmektedirler...”
“Varlıklar, madde olan düşüncelerinin
yaratmış olduğu yepyeni maddi tahayyüllerle
karşılaşarak, bu tahayyüllerin esiri olmak
üzeredirler…”
...
“Derhal terk etmelisiniz, derhal görmeli,
derhal ilerlemelisiniz…”
“Derhal maddi titreşimleri tanımalı ve
aslınızın bu olmadığını kabul etmelisiniz…”
“Ve aslınıza doğru hareket etmelisiniz…”
“Aksi takdirde, maddi kesafetin
titreşimleriyle, tıpkı bir kozanın içine
hapsolma noktasıyla karşı karşıya
bulunmakta olduğunuzla yüzleşeceğiniz an
çok yakındır...”
(QY 275)

Tıpkı uzaydaki yüksek çekim gücüne sahip
cisimler gibi; zihinlerin yarattığı cisimlenmeler de
güçlü bir merkez oluşturarak kendilerine yakın
titreşmekte olan tüm enerjileri hızla kendilerine
doğru çekmektedir… Böylece, birleşerek
büyüyen ve güçlenen bu zihin kalıpları,
kapanları yaratarak tüm şuurlar üzerinde etki
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sahibi
olmakta
ve
bizim
duygu
ve
düşüncelerimizi gizliden gizliye yönetmektedir…
Düşük titreşimlerimizi arındırmak, bizim tabi
olduğumuz bu çekimlerin ötesine geçebilmemizi
sağlamakla birlikte, Dünyamızın şuur alanını da
arındırmakta ve dengelemektedir…
Bizim
Dünya
üzerindeki
en
önemli
görevlerimizden biri de budur; Şuurlarımızı
yükseltmek ve böylece Dünya’nın şuur alanına
hizmet etmek…
Bu hizmetin çok daha geniş alanları etkilemekte
olduğunu da biliyoruz…
“Şu anda birçok yapının bir arada olduğu bir
keşmekeş içerisinde bulunmaktasınız...”
“Bu yapıların önemle birbirinden
ayıklanması, ayırdının yapılması icap
etmektedir...”
“Bunu yapabilecek bilinçlerin, süratle
kendilerini hatırlamaları ve ne için, hangi
sebebe bağlı olarak içerisinde bulundukları
zamanı seçtiklerini fark etmelidirler...”
“Ayıklama işleminin yapılabilmesi için,
dikkatlerin eterik seviyedeki süptil alanlara
yönlendirilmesi gerekmektedir…”
“Ve bu süptil alanların imhasını, tamamen
kendi eterik seviyelerinizi arındırmakla ve
eterik seviyelerinizdeki iyileştirmeyi
gerçekleştirmekle yapabileceğinizi
bilmelisiniz...”
“Süratle, eterik varlıklarınızdan ayrışan
varlıkların farkına varınız…”
“Ve bu varlıkların süratle, cisimlenmekte
olduklarını ve başıboş bir şekilde
benzerleriyle buluştuklarını ve obsesyona
açık bir halde hizmete girdiklerini
bilmelisiniz…”
“Ve aynı süratte, tedbir alıcı cehdi ortaya
koymalısınız…”
“Bu bir ceht işidir…”

“İnsan, bu zinciri kırmakla mükelleftir...”
“Ve bastığı düğmelerin sorumlu
farkındalığını oluşturmakla mükelleftir...”
“Ve farkında muhtevasını bir an önce ortaya
çıkartmakla mükelleftir...”
“Ve insan, acı ve korkunun yarattığı kimliği,
bir gölge şeklinde aurasında taşımamakla
mükelleftir...”
“Ve bir an önce, bu anahtarı çevirerek,
salıvermekte olduğu bu atıl enerjiden
kurtulmakla mükelleftir...”
“Bütün bunları yapabilmek için, anahtarın en
kısa zamanda çevrilebilmesi için, çok basit
ve kolay bir noktanın hâkimiyetini elde
etmesi gerekmektedir...”
“O nokta, sadece içindeki hissi
görebilmektir...”
(QY 410)
(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...
Allah’ın Sevgi’sinin, Merhamet’inin ve tüm
Rahmet’inin üzerimizde olduğunu fark
edebilmek umutlarımızla…
Vesile olma fırsatını verdiğiniz için, hepinize
minnetlerimizi / şükranlarımızı sunuyoruz...
En kalbi sevgilerimizle...

(QY 393)

“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...”
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BAKIN BU AY NELER YAPTIK!
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...

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...
Nisan ayında;
39 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...

Sadece kendileri değil, çevreleri de bu ışıklı
değişimin farkına varıyor…
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MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999
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…
Nisan ayında;
4 arkadaşımız Reiki II. Derece’ye
uyumlandılar...
Bilgi ve Kayıt için vakfımızla iletişime
geçebilirsiniz…
Reiki Huzur Vadisi ve burada yaptığımız
çalışmalar hakkında bilgi
için: http://www.reikihuzurvadisi.com/
sitesini ziyaret edebilirsiniz...

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…
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