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

1) GÜVEN BAĞIMLILIK PROGRAMI…

Mutluluğun ne olduğu ve nasıl elde
edilebileceği
konusunda
sürekli
sorular
sormuşuzdur… Ancak çeşitli kaynaklardan
aldığımız cevaplar bizlere kesin bir tatmin
sağlayamamıştır…

Beslenme… / Barınma… / Giyinme… /
Dışımızdaki tehlikelerden Korunma Güdüsü…

Bizlerin mutluluk diye tanımladığı duygu
hali;
beynimizin,
kanımıza
bir
hormon
salgılayarak bize yaşattığı bir duygu halidir… Bu
hormonun salgılanması kesildiğinde tekrar
mutsuzluğun kucağına düşeriz… Yani dünya
fizik âleminde mutluluk olarak deneyimlediğimiz
duygu hali sürdürülebilir değildir… Yaşam
koşullarının tesirini nasıl algıladığımıza bağlı
olarak beynin salgılamış olduğu bu hormon,
yaşam koşullarının değişimine bağlı olarak
kesildiğinde biz, mutluluk zannettiğimiz duygu
halini kaybeder ve şaşkınlığa düşeriz… Yani
yaşamımız, bir mutlu bir mutsuz devam eder
durur… Oysaki hakiki manası ile mutluluk,
sürdürülebilir olmalıdır… Dışımızdaki yaşam
koşulları ne olursa olsun o, kaybedilmemelidir…

3) DUYGU BAĞIMLILIK PROGRAMI…

BEYNİMİZ, MUTLULUK HORMONUNU NE
ZAMAN SALGILAR..?
•

Kendimizi Güvende Hissettiğimizde…

•

Kendimizi Güçlü Hissettiğimizde…

•

Kendimizi Hoşlukta Hissettiğimizde…

BEYNİMİZ; GERÇEKLİK İLE HAYALİ OLANI
AYIRT EDEMEZ?..
Dünya’ya biz, üç bağımlılık programı
yüklenmiş olarak geliriz… Bu üç bağımlılık
programı, realitesi ne olursa olsun tüm
canlılarda mevcuttur ve doyurulmalıdır…

2) GÜÇ BAĞIMLILIK PROGRAMI…
Her Şeyin Kontrolünü Ele Geçirme Güdüsü…
Lezzetli Yemek… / Hoş Duygular… / Seks… /
Sanat… / Güzel Müzik… / Güzel Mekânlar
Güdüsü vs…
Bu üç ana bağımlılık programı, Dünya
madde âlemine bizleri sabitler… Bizim, Dünya
yaşamımızda ne yaparsak yapalım, esas
güdülerimizdir...
Dünya yaşamımızın asıl sebebi; bu üç
ana bağımlılık programımızın denenmesi ve
doyurulması esasına dayanır... Bu yüzden
Dünya’ya doğduğumuz andan itibaren neyi
bulsak ona yapışmakta, ona tutunmakta ve ona
bağımlı olmaktayız... Bu bağımlılık ya da
özdeşleşme, Güven, Güç ve Duygu bağımlılık
programlarımızın doyumunu sağlayana kadar
sürer gider...
Denebilir ki; bizler bu Dünya’ya,
kendimizi Güven içinde hissetmek; Güçlü olup
çevremizi kontrol etmek ve Hazza yönelik
Duygular yaşamak için geldik... Ancak bize
bunları nelerin yaşatacağı konusunda doğru
tespitler
yapmakta
oldukça
yetersiz
kalmaktayız...
Önümüze ne çıkarsa bu doyumları onun
temin edeceği zannı, illüzyonu, bizleri el yordamı
ile yaşama itmektedir... Denemek ve yanılmak
tarzı... Labirentlerde dolaşmak tarzı...
Bizler,
el
yordamı
ile
hayatın
labirentlerinde
dolaşırken,
üç
ana
bağımlılığımızın bir veya bir kaçını doyurucu bir
deneyim imkânı bulduğumuzda, Mutluluk denen
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bir duyguyu algılarız... Kendimizi
hissedebiliyorsak, nedeni budur...

mutlu

Ancak, bize doyumu temin eden imkân
değişir veya yok olursa, derhal Mutsuzluk
denen bir halet içerisine giriveririz... Çünkü
çevremiz, sürekli değişen, geçici olarak var olan
ve geçici olarak yok olan koşul, nesne ve
varlıklardan oluşmaktadır... Dünya’nın illüzyon
alemi oluşu bize bu durumu yaşatır...
Öyle
ise,
eğer
bağımlılıklarımızın
doyumunu sürekli değişen veya yok olan çevre
koşul ve varlıklarından temine kalkarsak, sürekli
değişen ve yok olan mutluluk veya mutsuzluk
halleri içerisinde kaybolur gideriz...
İNSANLARI MUTSUZLUĞA SEVKEDEN,
YANLIŞ ALGILAYIŞLARIDIR…
•
Bağımlılıklarımız
yani
özdeşleşmelerimiz, sürekli duygu destekli
kontrolsüz istekler yani arzular üretmemize
sebep olur... Bu durum, doyum sağladığımız bir
kaynağı elimizden alabilecek zannettiğimiz
kişilere karşı duyulan, endişe, korku, kıskançlık,
kızgınlık ve öfke yani sevgisizlik yaşamamıza yol
açar...
•
İstekler,
peşlerinden koşulan
mevzular haline dönüşmeye başlar... Yani
istekler, arzuya, tutkuya; tepkiler ise, otomatik
duygusal
tepki
kalıpları
olarak
öfkeye
dönüşmektedir...
•
Duygularımız
tarafından
desteklenen isteklerimizin yani arzularımızın
(tutku), bizleri mutlu edecek şeyleri yapmamız
konusunda en iyi kılavuzlar olduklarını
varsayarız... Bu tarz bir kılavuz seçimi, bizi
mutluluğa değil, mutluluk zannettiğimiz geçici
zevkli anlara götürebilir ancak...

•
Tutkularımız, kendilerini, mutlu
olabilmemiz için doyurulması, tatmin edilmesi
gereken esas ihtiyaçlarımız gibi görmemize
sebep olurlar...
•
Değişmeyen, sürekli mutluluk hali;
üç
bağımlılık
programının
doyumunu,
değişmeyen, sabit kaynaklardan temin etmekle
mümkündür...
•

Güven, huzur, sevgi dolu, yüksek
bilinçli
ve
verimli,
mutlu
bir
yaşam,
bağımlılıklarımızdan sıyrılmakla mümkündür...
•
Mutsuzluğumuzun
sebeplerini
hep dış koşullarda ve insanlarda ararsak, asıl
sebebin zihnimizdeki istenmeyen kalıplar,
koşullanmalar olduğunu fark edemeyiz...
•
Çare; dış çevremizdeki koşulları
ve varlıkları değiştirmek değil, zihnimizin yanlış
koşullanmışlığını,
yeniden
doğru
olarak
koşullandırmaktır...
•
Dünya’yı, algılarımızı kirleten
yargılayıcı ve hüküm verici zihin filtrelerinden
algılamayı durdurmalıyız… Böylece daha net bir
görüşle algılayabiliriz…
•
Bu
durum
bizi,
yanlış
algılarımızdan
dolayı
mutsuzluk
veren
zannettiğimiz
koşulları
doğru
algılamaya
götürecektir…
(Devam Edecek…)

Kalbimdeki Allah’ın Işığı; Kalbinizdeki
Allah’ın Işığını selamlıyor…
Vakıf Başkanı
Nurettin ERSOY

•
Bağımlılıklarımızdan biri doyuma
ulaşarak bize bir zevki yaşattığında, çevremizde
derhal, o zevke yönelik tehditler varmış gibi
algılamaya başlarız... Yaşamımızda belirerek
bizi bu zevkten mahrum edeceğini zannettiğimiz
değişiklikler
için
hemen
endişelenmeye,
korkmaya, savaş ya da kaç ilkel bilincine
dönmeye başlarız...
•
Geçmişin zevki ile bugünkü zevki
karşılaştırarak,
muhtemelen
bugünkünün
doyurucu olmadığına karar veririz...
2
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----------------------------------------------- DİYOR Kİ; ---------------------------------------------

Kıyam etmek; kalplerimizdeki İlahî
kıvılcımın bir kuvvet olduğunun / ve bu
kuvvetin,
insan
tarafından
sahiplenildiğinde, adeta kayaları çatlatır,
taşları yararak bir pınar gibi kaynar
olduğunun / dağların üzerinden akan
ırmaklar gibi nehirlere dönüştüğünün / ve
karışacağı denizlere doğru koştuğunun /
bilir ki; yönünün okyanuslara doğru
olduğunun / okyanusların dalgalanır,
dalgaların,
yükselir,
yükselir,
tekrar
okyanusa karışır olduğunun bilincine
varmaktır… (QY/C:403)



***


***


Kıyam etmek; bizlerin, tıpkı ampuller
misali ışığın etrafındaki fanusun bir elbise
olduğunu fark etmeyenler olarak kendimizi,
başka başka kimlikler altında hissetmekte
olduğumuzun
bilincine
varmaktır…

***


***
Kıyam etmek; asıl itibariyle ışık olan fakat
zanneden
kimlikler
olarak
zanlarla
yürümekte olduğumuzun / elbiselerin
çıkartılarak
yürüneceğini
bilmemekte
olduğumuzun
bilincine
varmaktır…
(QY/C:403)

Kıyam etmek; her ışık, kaynağı belli, bir
ve bütün olandan beslenirken insanın,
elbisenin peşinde, kendini elbisenin
renginde
sadece
bir
renk
olarak
belirlemekte, tanımdan tanıma geçerek
ilerlemekte
olduğunun
bilincine
varmaktır… (QY/C:403)



Kıyam etmek; İnsan, ışıktan adımlarını
fanusa doğru atarken; bir yüzüyle
benzemeye çalışırken, diğer yüzüyle
duygularda ve diğer yüzüyle düşüncelerde
dolaşırken,
diğer
yanıyla
vicdanını
aramakta ve diğer yanıyla da bulmaya
çalışmakta olduğunun / bütün bunları
yaparken, ışıktan giderek uzaklaşmakta
olduğunun bilincine varmaktır… (QY/C:403)
***

Kıyam etmek; birleşen varlıklarımız
bütünlüğü yaşarken, tekrar dikkatimizin
gözlerimizde olması gerektiğinin / ve
gözbebeklerimizden
nehre
doğru
bakarken, görüşümüzün küreselleştiği
bilgisiyle dolmaya başladığımızın bilincine
varmaktır… (QY/C:403)
***



***


Kıyam etmek; önümüze dikilmiş olan
engelleri aşarken, varlığımızın kıvraklığına
ulaşabilmesi için ve yaşamlarımızdaki
değişimlerin
ve
dönüşümlerin
gerçekleşebilmesi için, şu anda önümüzde
akmakta olan bir nehir olduğunun bilincine
varmaktır… (QY/C:403)
***

***


Kıyam etmek; varlığımızın iç derininde
ancak ulaşacağımız bu Ateş’in içinden
geçerken,
değişim
ve
dönüşüm
gerçekleşirken,
ışığımızın
etrafındaki
elbisenin
rengi
olmadığımızı
ve
şeffaflaşarak, saydamlaşarak ışığımızla
olan
bağımızın
kurulduğunu
görebileceğimizin bilincine varmaktır…
(QY/C:403)

(QY/C:403)



Kıyam etmek; İlahî kıvılcımın, kuvvet
olduğunun / bu kuvveti; İlahî Sevgi’den,
İlahî Bilgelik’ten ve İlahî Güç’ten almakta
olduğumuzun / ve varlığımızdaki Ateş’e
doğru yol almakta olduğumuzun bilincine
varmaktır… (QY/C:403)

Kıyam etmek; şu anda, kendimizle
yepyeni bir birleşme yaşamak üzere
hazırlanıyor
olduğumuzun
/
ikinci
birleşmeyi
yaşayan
varlığımızın
gözlerinden bir kere daha nehre bakıyor
olduğumuzun
bilincine
varmaktır…
(QY/C:403)

***


Kıyam etmek; şu anda, Dünya’nın tümünü
sarmış olan Mesih Izgarası’nın ışınlarını
almak
üzere
donandığımız
kuvveti
sahipleniyor
olduğumuzun
bilincine
varmaktır… (QY/C:403)
***
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Kıyam etmek; kalbimizin orta odasında
İlahî bir kıvılcım taşıyor olduğumuzun /
İlahî Alevler’in tam ortasındaki bu
kıvılcımın kalbimize yerleşiyor olduğunun
bilincine varmaktır… (QY/C:403)
***



Kıyam etmek; şu anda, vazifelerimizi bir
kademe daha yukarıdan idrak ederek ve
vazife şuurlarımızı bir kademe daha
yükselterek Taht’ımızın üzerinde oturmakta
olduğumuzun
bilincine
varmaktır…



Kıyam etmek; kalbimizdeki İlahî kıvılcım
kuvvete dönüşürken; enkarnasyonlarımız
parçalanan kayalar gibi aralanarak; en
derinlerden fışkıran gücü fark ediyor
olduğumuzun
bilincine
varmaktır…
(QY/C:403)

***

(QY/C:403)

***

---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (79)--------------------------Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır…
bilinci kadar önemli bir kozmik bilinç yoktur…
Olumsuz dediğimiz, şu mekanizma…
Birinci adım, çok önemli… Bu niçin beni buldu?..
Bunun adına ne dedik?.. Otomatik duygu,
Hanımefendi niye burada oturuyor?.. Ben niçin
otomatik düşünceler, otomatik arzular ve
buradayım?.. Bu mikrofon niye burada?.. Su var,
otomatik eylem… “a” ya bağlı tam bir dünya
ateş var… Bu yaşamım içerisindeki muhatap
adamı… Yani Rabbinden habersiz… Yaradılışın
olduğum tesirlerin benim üzerimdeki amacı
hiçbir sorgulamasını yapmayan, körü körüne
nedir?.. Bu konuda bir bilinç sahibi olmak kadar
yaşam süren, yiyen, içen, üreyen, purosunu
üstünlük yoktur... Tabii o zaman da, doğru ilişki
yakıp yan gelip yatan… Paradan başka bir şey
kurma yani ilişki kurduğum ögelerin maksadını
düşünmeyen bir dünya insanı düşünün... Yani
anlamaya çalıştığımda onların maksadına uygun
Dünya maddesine gömülü… Bunun adı şuursuz
benim bir tavır içerisinde olmam… Önceden,
insan yani beşer… Seçimleri tesadüfi, İdraki sığ
egosantrik tutumumdan mutlaka vazgeçme
ve faaliyeti yüzeysel… Rabbiyle bağlantısını
adımını atmam lazım… Önceden ve talepkâr
hiçbir zaman gündeme getirememiş o zaman ve
olarak…
mekân kesitine kadar… Getirme şansı olacak…
Şimdi, buna gelen tesirin amacı aynı, o
varlığa ait bir idraki açığa çıkartmak… Yani
şuradaki şunu açığa çıkartmak… Yeni idrakler
elde etmesini ve ağır bilgiye gitmesini temin
etmek… Bu ne demektir?.. Küçük ‘a’ ları büyük
‘A’ yapmak için bu geliyor… Bir tesir yeryüzünde
bundan başka bir maksat taşımaz…
Hiçbir tesire, aman ne olursunuz,
tesadüfen geldi, başıma dert açtı, ben bu tesiri
önemsemiyorum,
istemiyorum,
bunun
gelmemesi gerekir demeyin... O mutlaka sizde
bir küçük ‘a’ nızın, tepenizde asılı duran ve sizin
uzanmanızı bekleyen küçük ‘a’ nızı, büyük ‘A’
yapmak için gelmiştir… Şiddeti, kalitesi ne
olursa olsun, hep böyle düşünmek lazım… Onun
için bilinçlenmenin en önemli birinci basamağı,
hayat içerisindeki ilişkilerimizdeki, irili ufaklı
ilişkilerimizdeki anlamı kavrama bilincidir…
Birinci adım… Çevremdeki vuku bulan
hadiselerin arkasındaki manayı merak etme
4

Egosantrik tutum, ilişkilerin birinci
düşmanı… Bunları devreden çıkartma gibi bir
bilince doğru gitmemiz lazım… Mekanizma bu…
Bu adamcağız kesinlikle böyle fizik ötesi bir
âlemi önemsemiyor... Maddeden gelen, tabii ki
istese de istemese de gelen etkilere maruz…
Fakat bu etkileri bir numara’yla alıyor fakat İki
numaralı talepte bulunmuyor… Ben diyor,
kendim çözerim bunu diyor... Neyle çözüyor,
yani neyi çözüyor?.. Gelen tesire en uygun
cevabı yani maddeden gelen güncel ve yüzeysel
bilgiye en uygun cevabı ben veririm arkadaş
diyor… Benim öyle Rab’den mabden uzanıp ta
idrak taşı almama, bir bilgi almama buna hangi
en doğru cevabı vereceğimi düşünmeme gerek
yok, ben biliyorum bunu diyor adam… Nasıl
biliyor?.. Diyor ki; ben, bu hayatı yaşarken çok
deneyim geçirdim… O deneyimlerden aldığım
derslerle bunu da hallederim diyor… Hâlbuki
bilmiyor ki, şu anda geçirdiği deneyimlerin, o an,
o zaman ve mekân içerisindeki deneyimiyle hiç
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ilgisi yok… Deneyimin taraflarının da hiç ilgisi
yok… Yani daha önceki zaman dilimlerinde
geçirdiği deneyimdeki karşı taraf yani ilişkide
bulunduğu öge, şu anki ilişkide bulunduğu
ögeyle hiç ilgili olmayan yepyeni bir deneyim
içerisindedir… Ne kendisi, eski deneyimlerindeki
kendidir… Ne de, karşısında ilişki kurduğu odak
eski deneyimindeki odaktır… Yepyeni bir
deneyim vardır… Kendi de yenidir, karşı taraf da
yenidir…
Ve
dolayısı
ile
geçmiş
deneyimlerindeki tecrübelerin taşınarak bu
deneyimde ona ışık tutması mümkün değildir…
Yanılgıdır, zandır…
MİSAFİR: Diyelim ki bir anneniz var,
veya bir babanız var, yaşlı ve ameliyat olmak
zorunda ama seksen altı yaşında ameliyata girip
çıkması bile riziko ve sizin başınıza da
hayatınızda ilk defa böyle bir şey gelmiş ve siz
de evladı olarak buna karar vereceksiniz…
Şimdi burada bir otomatik davranış tabi mümkün
değil… Çünkü ciddi ciddi oturup bunun üstünde
düşünmesi lazım…
NE: Şimdi bu iki taraf ta bu deneyimi
daha önce yaşamış değil… Yalnız tabi bu
durumda bulunduğumuz enkarnasyon ortamında
bu deneyimin yaşandığı birçok bilgi birikimi
var… Mesela en basitinden bu tür bir güçlük
karşısında yani sorgulama esnasında yani
annenizin ameliyat bilgisi geldi size… Yaşıyla,
şey, bütün özellikleriyle bir bilgidir bu… Bütün bu
doneler size temas ettiğinde eğer siz burada
otomatik cevap verip de duyguların devrede
olduğu şuurun devreye girmediği alt zihin, alt
şuur seviyesinde süratli bir cevaba kalkarsanız,
bir sürü yanılgıyla karşılaşırsınız… Ne olabilir bu
cevap?.. Efendim ben annemi böyle bir rizikoya
sokmam,
katiyetle
ameliyat
ettirmiyorum
olabilir… Efendime söyleyeyim veyahut ta telaş
içerisinde hiç olmadık bir rizikolu ameliyata da
sokabilirsiniz… Mesela böyle bir kusur
işleyebilirsiniz… Eğer burada, bu hali yaşamayı
bir talepte bulunursanız yani ben burada en
doğru kararı vermem nasıl olur diye gözünüzü
kapadığınızda derin bir konsantrasyon içerisine
girdiğinizde, derin tefekkür halini yaşadığınızda,
size mutlaka yukarı, yataydan ve düşeyden
ulaşarak, mutlaka cevabı verecektir… Nedir
bunlar?.. Mesela o an ve bu konunun deneyimini
sizden daha önce yapmış bir dostunuz karşınıza
çıkarılarak ya ben de buna benzer annemde bir
vaka yaşadım veya bir yakınımda yaşadım, şu,
şu doktorlar karşıma çıktı ve çok memnun
kaldım… Veya kusurlu, şu, şu noktalar çıktı diye

mutlaka size bilgiyi onun sayesinde yukarısı
ulaştıracaktır… Bunun adı, Sadıklar Planı’nda;
“Varlığa yatay ve düşey tesirlerle mutlaka
ulaşır…” ifadesidir…
Yatay
tesirler
de,
çevremizdeki
enkarnasyon ortamından gelen tesirlerdir…
Mesela bir bilgi size bu şekilde ulaştırılıyor…
Veyahut da o gece, yahu ne yapacağım, ne
edeceğim
diye
uykusuz
dolaşırken
kütüphaneden bir kitap çekersiniz bir tıp kitabı,
açtığınız sayfa annenizin sorununu size ifade
edebilir… Bunlar olasılıklardan birkaç tanesi…
Sakın bunun cevabı mutlaka bu şekilde oluyor
demeyin… Karşınıza çıkar… Dersiniz, ya açar
açmaz karşıma annemin problemi çıktı…
Oradan siz gereken ışığı en azından doğruya en
yakın olasılıkları algılayabilirsiniz… Doktorunuz
size zaten en iyi açıklama yapabilir… Bu sizi
tatmin
etmiyorsa,
yine
de
yukarıdan
talepkarsanız mutlaka size, o doktora ilaveten
doktorlar, rastlantı, coinsidance dedikleri, Bu
kullanılıyor ezoterizmde, Coinsidance, yani
karşılaşmalar… Ama şuurlu karşılaşmalar
bunlar… Cevaplarınızı alırsınız… Şimdi bu
cevaba karşı en doğru kararı verin… Fakat
annenizi ameliyat ettirebilir, ettirmeyebilir,
elektro’ya sokar, işte veya radyo’ya sokar, şunu
yapar bunu yapar, siz en doğru, onun için en
hayırlı olanı, tabii burada en hayırlı olanın ne
olduğu konusunda da bir bilinç sahibi olmak
lazım…
Hayırlılık bizim beşeri zihnimizin talep
ettikleri değildir… Hayırlılık bizim duygularımızın
olursa memnun kalacağı şekiller değildir… Hayrı
burası bilir… Yine biziz bu, üst şuur bilir… Alt
şuur yani şuursuz varlık yapımız yani yanlı zihin,
yanlı duygu ve şuursuz hareket eden alt beden
yapımız, canım dediği şuurlarının, alt şuurun
veya duygularının veyahut da egosunun,
nefsinin talep ettiklerini en hayırlı, en doğru, en
uygun zanneder… İşte bizim hayat içerisindeki
en büyük engelimiz budur… Gerçek hayrı tespit
edememe halimizdir… Ve bu yüzden de eğer
üst şuur size annenizden, örneğinize kötü bir
örnek olacak ama kusura bakma, annenizden,
anneniz için yapacak hiçbir şey yok bilgisi de
gelebilir… Anneniz için hiçbir şey yapmamanız
esas hayrı ifade eder bilgisi de gelebilir…
Çünkü bizler bu vakıf bünyesinde çok
yoğun şifa faaliyetlerinde bulunuyoruz… İçinizde
olanlar bilirler… Bu ciddi şifa faaliyetlerinde biz
hayrı böyle tarif ediyoruz, talep ediyoruz… Yani
o varlığa şifa ölümü şeklinde de gelebilir… Ölüm
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en büyük şifa olarak o varlığa sunulur… Ve bu
bizim şifa faaliyetimizi engellemez… Ve öylesine
bu konuda bilinçlenmiş hasta ve yakınları vardır
ki, bize o gece telefon ederler gecenin yarısında,
size çok teşekkür ediyoruz, annem, babam,
kardeşim, neyse o yakınım, çok huzurlu, çok
şuurlu, çok rahat bir ölüm oluşturdu… Şifanız
için teşekkür ederiz derler… Ama gelin bunu alt

benliğe sorun bakalım… Ölüm nasıl şifa olur
kardeşim?.. Çünkü niye?.. Biz sağlıklı olma,
hayatta olmayı hayırlı zannederiz… Hayrın neyi
ifade ettiğini anlayabilmek çok derin bir bilinç
ister… Çok yürek ister… Çok büyük yürek
ister…
(Devam edecek…)

--------------------------------------- TEBLİGAT BİLİNCİ (26) ----------------------------------Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır…
“Beşerin, seçimleri tesadüfi, faaliyetleri
yüzeysel, idraki sığdır…”
Bir ceht gösteriyor, ondan sonra
uyuyor… Şursuz, bu şuursuzluğun tarifi şurada
yatıyor… Seçimleri tesadüfi bu ne demek?..
Beşerin işi seçimdir yani biz her şeyi seçeriz, her
an seçim içindeyiz ama diyor ki, seçimler
tesadüfi…
Ben
buraya
çıkışımı
şuurlu
yapmadıysam, beşeri yaşama yani indim ben
buraya… Neden indim diyorum… Yani irade ve
şuurum, faaliyetlerimin kontrolünü yapamıyor…
Beşeri
yaşamın
faaliyetinin
yüzeysel,
seçimlerinin tesadüfi olması böyle…
Niye yaptın dedikleri zaman, canım istedi
diyor, şuursuz… Yapacağı faaliyetin ona
getireceği sonuçları önceden tespit edemiyor,
farkında değil, canım istedi dediği nefsinin ona,
sahte kişiliklerinin ona yap dediğini yapan tip…
Bir ilişkiye giriyor bir başka varlıkla, tesadüfi,
niçin girdiğini bilmiyor… Neden ben onunla
beraberim, hiçbir şey bilmiyor…
Dünya beşeri, iki ceht arasında… Birinin
adı doğum, diğerinin adı ölüm… Orada üst şuur,
üst irade ve varlıksal bir maksat vardır ve
dolayısıyla doğum da, ölüm de şuurludur… Ona
da hakikat demiş çünkü ceht hali hakikatle
karşılaştığımızdır… İki cehdin arası, tamamen
maddi illüzyon âlemidir… Hakikatle bir ilgisi
yoktur ve dolayısıyla da Dünya beşerinin hali
budur ve büyük bir yüzdesi böyle yaşar…
Yemek yiyişimiz dahi tesadüfidir çünkü
iştah denilen bir mekanizma bizi o faaliyete sevk
eder… Kontrol beden denilen makinemizin
elindedir… Bizler böyle bir beşeri hayattan insan
vasfında bir yaşama geçebilmemiz için, bu
süreci cehtlerle doldurmamız lazım… Eğer bu
beşeri mesafe içerisinde ortaya cehtler
koyabilirsek yani iradeli, şuurlu aktiviteler,
faaliyetler koyabilirsek, tahkik edilmiş, varlığı
6

tarafından akıl süzgecinden geçirilmiş ve
duyguları akla hizmet eden ve hareketi de
duygulara hizmet eden insan oluruz… Bunu
yapabilirsek, bu noktalarda sadece insan vasfı
oluşturuyoruz,
yine
arası
beşer…
Bu,
hayatımızda, varlık yapılarımıza göre çok az
sayıda da olabilir... Buna, Gurdjieff öğretilerinde,
kendinin farkında olma denir… Kendinin
farkında olma, buradaki ceht noktalarını ifade
eder ve Gurdjief de der ki; günlük yaşam
içerisinde farkında olduğunuz anları tespit edin,
bunların gün içerisinde ya bir defa olduğunu ya
da hiç olmadığını göreceksiniz…
Sizin beşer olarak, uyku halinin aştığınız,
uyanıklık yani kendinin farkındalığı halini
yakaladığınız o şuur hali günde bir defa ya olur
ya olmaz diyor… Kendini bilmek, o farkında
olduğumuz anları sıklaştırmak ve süresini
uzatmak şeklinde bize bir ölçü olabilir… Ben bir
gün içerisinde kaç defa farkında, şuurunda
oluyorum ve ne kadar süre o durumu
koruyabiliyorum… Bu bir veya iki defa, o da an
içerisinde olabilir diyor Gurdjieff… Eğer bunu
becerebilirsek,
tamamını
ceht
haline
döndürebilirsek, işte o zaman beşer olmaktan
sıyrılıp, insan oluyoruz… İnsan olmak, her anı
cehtle
geçirmek
demektir…
Sürekli
farkındasınız…
O anlarda varlık andadır, onun için ne
geçmiş, ne gelecek vardır… Bu hali
yaşadığınızda ve beşeri şuurunuza indiğinizde,
o beşeri şuur, geçmişe gidip, geçmiş ile o anın
muhasebesini yapabilir…
İnsan varlığının özelliği nedir?..
“Hedefi sonsuzda, her an dinamik
bulunduğu ortamın bilgisine sahip...”

ve

Bu da, insan vasfında bir yaşam…
Bizlerin
mümkün
olduğu
kadar
hedeflerimizi uzağa atmamız lazım ki, insan
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olabilelim… Çünkü insan vasfında olabilen, öyle
bir şuur halindedir ki, andadır… Yaradan’la tam
bir iletişim içerisindedir… Yaradan’ın tüm
rahmeti onun üzerine yağmaktadır… Böyle
insan vasfını yakalayan varlık için söylüyorum.
Hedeflerinizi mümkün olduğu kadar ileri
atın… İçimizde, birçok hedefleri olan kişiler
var…
Rabbin bizden beklediği ve en uzak
hedefimiz her ne ise, sizin o hedefe gitmek için
aradaki hedeflerden kendinizi arındırmanız
lazım…
Ben eve gitmeyi zihnen hedef aldım ve
bütün bedenlerimde yani duygu bedenimde,
zihnen ve hareket olarak adım attım ve eve
gidiyorum dediğiniz anda, eve gitme ile buradaki
haliniz arasında tüm detaylar size verilecektir…

Yani
yağmur
yağıyor,
giyecek
ayakkabınız yoksa verilecektir, şemsiye temin
edilir, otobüsünüz kalktıysa, ilave bir otobüs
konup sizin binmeniz temin edilecektir…
Sokağınızın lambası yanmıyorsa o gece
yanacaktır, anahtarınız yoksa hiç ummadığınız
bir şekilde biri size kapıyı açacaktır… Ve siz eve
varacaksınız… Buradan ne çıkıyor?.. Hedefiniz
sonsuzda olsun, her an dinamik olun, ceht içinde
adımınızı atın, yürüyün ve bulunduğunuz
ortamın bilgisine sahip olun… O ortamın
bilgisine sahip olmak demek, yürüdüğünüz
ortamın hâkimi olmak demektir… Bu olması
gereken hedef tayinidir…
Biz
ne
yapıyoruz,
eve
gitmeyi
hedefliyoruz, Rabbimiz de bunu istiyor zaten
fakat beşeri şuur, sahte kimlikler diyor ki, eve
gideceksin ama şemsiyen yok, hava yağıyor,
ıslanacaksın, hastalanacaksın, sizin bütün
zihniniz şemsiye peşine düşüyor, şemsiyeyi
hedef alıyorsunuz ve siz şemsiyeye zihnen
konsantre olup da zihninizi oraya teksif
ettiğinizde, yukarısı, üst şuur yani size şemsiye
bulmaya hazır olan üst şuur, sizin ev olan
uzaktaki hedefinizin şemsiye gibi yakınıza
değiştiğini algılayarak şemsiye edinmenize
engel oluyor…

Bu ev hedefini, şemsiye gibi yakında bir
hedefe çevirdi yani yanlış hedef çünkü o ana
ihtiyacı değil… Ana ihtiyacı eve gitmek ama ben
şemsiyeyi eve gitmek için istiyorum… Hayır,
yukarısı öyle algılamıyor… Sen eve gitme
hedefini, şemsiyeye sahip olmaya çevirdin ki, o
senin asıl ihtiyacın değil, asıl ihtiyacını tali
ihtiyaca döndürdün, önüne mânia koyuyor, sen
asla şemsiyeye sahip olamıyorsun…
Ruhsal âlem diyor ki; hedefini asıl
ihtiyacın yönünde olması şartı ile çık yola
diyor… Şemsiyeni, ayakkabını veririm, yağmuru
durdururum, zamanı bile durdururum… Paran
yoksa birisi sana unuttuğun bir borcunu verir,
yeter ki, sen yürü…
Bunu yaşam sırrı olarak uygulamaya
başlayın… Yani beşeri yaşam içerisindeki
tatbikatlarımız
esnasında,
önce
koşulları
oluşturup, sonra adım atmak akıllılık sayılırken,
ruhsal âlem için bu en büyük yanlıştır… Önce
ver bana, ben yürürüm sana… Hayır… Sen
yukarının onayladığı yola çık, sana her imkân,
detaylar verilecektir…

Burada bir tek zorluk, mümkün olduğu
kadar uzağımızdaki hedefi, Rabbin onayladığı
hedef olarak seçme meselesi vardır…
Rabbin hepimiz için onaylama ihtimali
olan, çok uzağımızdaki bir hedefi söyleyelim…
Kendini bilmek, tekâmül etmek bütün realitelere
hitap eden hakikat bilgisi, bizim en uzağımızdaki
hedef olabilir… Böyle bir hedefe, zihnen, duygu
ve hareket olarak onay verir de yola çıkarsak,
önümüzde bütün kapılar açılır, bütün imkânlar
verilir…
Tamam, ben gideyim ama önce ekmek
paramı kazanmam gerekir dediğiniz anda, gitti…
Çünkü zihnen sen ekmek parasını hedef olarak
yukarıya ihbar ettin… Doğru hedeften şaştınız
ve bir türlü ekmek parası kazanamıyorsunuz ve
tekâmülün hedefi de uçtu gitti… Tüm detaylara
bunu aplike edebilirsiniz…
(Devam edecek…)
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--------------------------------- SEVGİLİ QUAN-YİN DİYOR Kİ; -------------------------------“TÂBİ BULUNDUĞUNUZ ÇEKİMLER,
MUKADDERATINIZ DEĞİLDİR…”
-3-

“Oysaki orijinal olan, yaşam gücüyle
donanmış olandır...”
“Yaşam gücüne sahip olan, orijinal doğumla
gelendir...”
“Gölgelerin doğumları, kara deliğin rahim
olma özelliğine bağlıdır...”
“Kara delikler de, gölge rahimlerdir...”
(QY 260)

Ve bizlerin yarattığı bu sebepler, sonsuz
görüntüler olarak Kozmos’a yayılırken; aslında
konsantrasyonumuzu yönelttiğimiz her mevzu
için hayat gücümüzden bir parçayı kullanarak,
Zaman olarak devreye sokmaktayız…

Tıpkı uzay-zaman dokumasının bir noktasındaki
bir çekim gücünün etkisinin dalgalar halinde tüm
evrene yayılması gibi;
Zihin faaliyetlerimizin ve kendi yarattıklarımızın
sadece bizleri, çevremizi, hatta sadece
Dünya’mızı ilgilendirmediğini, bu etkinin bütün
Kozmos’a yayıldığını anlamamız çok önemlidir…
Sevgili Quan-Yin; kozmostaki yansımalarımıza
bakmamızı istiyor...
“Bu sonsuz görüntüleri dikkatle izleyin...”
diyor...
“Sebepleri dışarıda aramayın…”
“Sebepleri görebilmek için, içeriye bakmanız
gerekir...” diyor...
(QY / 260)

Ve bizlerin içimizde görebileceğimiz bu
“sebepleri,” iki yolla yaratabildiğimizi söylüyor…
Bizlerden ortaya çıkan her ne ise, bu; ya
içerideki ışık odağından orijinal doğumla gelen,
ya da karanlığın, kara delik gibi içine aldığı
gölgeleri
hakikatmiş
gibi
bırakışı
olabilmektedir…
“İçerideki ışık odağından uzaklaştıkça,
karanlığın çekiciliği, tıpkı bir kara delik gibi
içine çeker...”
“Ve karanlığın, kara delik gibi içine aldığı
gölgeleri bıraktığı ortam; gölgelerin,
hakikatmiş gibi kendilerini ifade ettikleri
ortamdır...”
8

“Hayat gücüne sahip olan, bir hediyeyle
mekân alır...”
“Bu hediyenin adı, Zaman’dır...”
“Zaman, hayat gücü ile donanmış olana
aittir...”
“Ve beden aldığı ortam içerisinde, bu hayat
gücünü kullanmaya başlar...”
“Konsantrasyonunu yönelttiği her mevzu
için, kendi hayat gücünden bir parçayı
Zaman olarak devreye sokar...”
(QY 260)

Ve böylece hayat gücümüzü kullanırken, aslında
Zaman’ı oluşturmaktayız…
Yani Uzay-zaman dokumasını, yarattığımız
“Zaman” larla sürekli olarak şekillendirmekte
olan varlıklarız…
Sevgili Quan-Yin; bu Uzay-zaman dokumasını,
Matrix olarak da isimlendiriyor…
“Hayat gücünün” ifadesinin, Matrix içerisinden
nasıl şekil almakta olduğunu ve formunu
kazanırken, nasıl etkileşimlere maruz kaldığını
anlatıyor…
Ve ardından, formları şekillendiren bu enerji
alanlarının, varlığın Ataları olduğunu söylüyor…
Atalar’ ın, devamlı olarak kendilerindekini Matrix
içinde ortaya çıkan formlara yönelterek, kendi
şuurlarına da yer bulmakta olduklarını
anlatıyor… (QY 261)
Bu, çok önemli bir anlayış getirmektedir bizlere
Dünya üzerindeki görevimiz ve Dünya’nın şuur
alanına hizmetimizle ilişkili olarak…
Sıyrılmamız gerekenlerin, sadece bu zamana ait
titreşimler olmadığını; şu ana kadar yaratılmış
olan ve şuurlarımızda var olmaya devam etmeye
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çalışan tüm geçmiş bağlardan da sıyrılma
gerekliliğini ifade ediyor.
“Ve artık, Atalar’ın yüklemeleri, varlıkların
hareket edemez hale gelmelerine sebep
olmaktadır…”
“Sırtınızdaki yüklerden kurtulabilmeniz, yeni
yaşam alanlarında adımlarınızı atabilmeniz
için, geçmiş bağlarınızın tamamen kesilmesi
gerekmektedir…”
(QY 261)

Aksi takdirde yaratılanlar, orijinal olanın ortaya
çıkışı değil, gölgelerin kendini çoğaltarak tekrar
edişi olmaktadır…
Ancak bu şekilde “gölge rahimler” olarak ifade
edilen kara deliklerin içinden yeniden ortaya
çıkan gölgeler olmaktan sıyrılıp; “Orijinal
doğumla gelenler” haline gelebileceğiz…
“Sizler, adımlarını Yeni Dünya’ya, Yeni
Zaman’a atanlar; işbirliği ve Matrix’in bileni
ve Matrix üzerindeki yeni formların yaratanı
olarak Anne’nin rahminden doğanlar
olacaksınız...”
“Anne’nin rahminden doğanlar, Sevgi’nin,
Şefkat’in elçileri olacaklardır…”
(QY 261)

Yüksek Titreşimlerle Birleşmek ve Hakiki
Varoluş İçerisinde Varolmak:
Bir şeyin, diğer şeyin çekim gücünden
kurtulması için; ya karşısındaki çekim gücünden
daha yüksek bir çekim gücüne sahip olması ya
da daha yüksek bir çekim gücünün etkisinde
olması gerekir…
Bizlerin de, dar ve sınırlı varlığımızı etkileyen
çekim güçlerinden kurtulmamızı sağlayacak
olan;
şuurumuzu
genişleterek,
bunların
ötesinden gelmekte olan çekim güçleri ile temas
etmemiz ve onlarla birleşmemizdir…
Sevgili Quan-Yin; bunun için bizlere İlahi
Alevlerin yüksek çekim gücüne yönelmemizi
işaret etmektedir…
“Kalbinizin birinci odasında yaptığınız dans
sizi ikinci odaya taşırken, Alevler’in sıcaklığı
yüksek bir çekim gücü meydana getirmekte
ve İlahî Sevgi, İlahî Bilgelik ve İlahî Güç
üçgeni ile karşılanmaktasınız…”

“Tâbi bulunduğunuz çekimler,
mukadderatınız değildir...”
“Bunların dışına çıktığınız takdirde, orijinal
bilincin en yüksek imkânlarıyla
karşılaşabilirsiniz...”

“Bütün komplikasyonu, çekim güçlerinin
üzerinizdeki etkisinden dolayı
yaşamaktasınız...”
“Şu an bulunduğunuz dönem itibariyle, bu
güçleri aşabilecek kuvvetler, size doğru
akmaktadır...”
“Sadece hissetmeniz, duyularınızın
ötesindeki hareketle bağlantıya geçmeniz ve
İlahî Alevler’in özündekini benimsemeniz
yeterli olacaktır…”
(QY 287)

İlahi Alevlerin özündeki, bizim Öz Işığımızdır…
İlahi Alevlerin çekim gücü, bizi Öz Işığımızın
tesirleriyle buluşturmaktadır…
Kendi yarattıklarımızın çekim gücü ise, bizi Öz
Işığımızdan uzaklaştırmaktadır…
“Varlığınızın Öz Işığı, İlahi Alev’lerle
çevrilmiştir...”
“İlahiyet’i anladıkça, Öz Işığınızla temas
edersiniz…”
“Öz Işığınızı saran İlahiyet, adeta bir kılıf
gibidir…”
“İlahiyetin etrafında ise; sizin, her
enkarnasyonunuzda ve her deneyiminizde
yarattığınız alan mevcuttur…”
“İlahiyete yaklaştıkça, Öz ışığınızın
tesirleriyle tesirlenirsiniz…”
“İlahiyet’ten uzaklaştıkça, yarattıklarınızın
içinde kaybolursunuz...”
“Salınımınız, tek yönlü olmalıdır...”
“Sadece İlahiyete doğru ve sadece güvenden
yana...”
(QY 251)

Çünkü
kendi
yarattıklarımız,
bizim
tuzaklarımızdır…
Biz Orijinal olanla titreştikçe, hakikatin çekim
gücünü hissetmeye ve kendi yarattıklarımızın
içinde hapsolmaktan kurtulmaya başlarız…
Böylece, hakiki varoluş içinde var olan
mevcudiyetimiz ortaya çıkmaya başlar.

(QY 156)
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“Yapılmış olan, tuzaktır…”
“Tuzağı siz kurarsınız, içine siz düşersiniz…”

“Tuzak, sizi tutar…”
“Yapılamayan da sizi tutar…”
“Tuzak; hapistir…”
“Yaratılandır…”
“Yapılandır…”
“Ve giderek yok edendir…”
“Yapılamayan, Hakikat’tir…”
“O, zaten vardır…”
“O’nun içinde açarsınız, çoğalırsınız, yükselir
ve özgürleşirsiniz…”
“Tuzakta; kapanır, büzüşür, yok
olursunuz…”
“Tuzağın tutuculuğu; bırakmanız
gerekendir…”
“Hakikatin tutuculuğu; sahiplenmeniz
gerekendir…”
“Hakikat; var eder…”
“Var oldukça, mevcudiyetiniz artar…”
“Yeryüzünün ve varoluşun tüm mekânlarının
size ait olduğunu bilmeye başlarsınız…”
“Ve kabınızın, varoluşun tamamı olduğunu
kabul edersiniz…”
“O kabulünüz sizi tutar…”
“Ve bedeniniz, varoluşun kendisidir…”

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...

(QY 231)

(Devam edecek…)
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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…

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...
Mayıs ayında;
11 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.

Ayrıca bilinçaltlarını temizleyip rahat ve
kaliteli bir uykuya kavuşuyor, hayatın
sorunlarıyla daha kolay başa çıkabiliyorlar…

Bunun için başvuru formunu doldurup bize
göndermeniz gereklidir.

Yaşamlarındaki olumsuz birikimlerden
özgürleşerek; daha yüksek duyguları,
sükuneti, güveni, dengeyi deneyimlemeye
başlıyorlar...

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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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…
Mayıs ayında;
1 arkadaşımız Reiki I. Derece’ye
uyumlandılar...

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…
Reiki Huzur Vadisi ve burada yaptığımız
çalışmalar hakkında bilgi
için: http://www.reikihuzurvadisi.com/
sitesini ziyaret edebilirsiniz...
Bültenlerimizdeki Quan-Yin bölümlerinden,
Sevgili Quan Yin’in bilgilerini de takip
edebilirsiniz…
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