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

Bu ayki sohbetimizde de, insanın Dünya 
illüzyon alemindeki mutluluk arayışına ve 
anlayışına küçük dokunuşlarla devam edelim… 

Yaşam ortamımızda karşılaştığımız 
imkân ve durumları zorla kontrol etmeye 
çalışmamıza neden olan ve bu nedenle de 
huzurumuzu bozan, bizi mutsuz kılan, kendimizi 
ve diğerlerini sevmemizi engelleyen, güven, 
duygu ve güç bağımlılıklarımızdan kendimizi 
özgür bırakmalıyız... 

Bilincimize hâkim olan tüm 
bağımlılıklarımızın, sürekli değişen çevremizi 
olduğundan farklı algılamamıza neden olduğunu 
fark etmeliyiz... 

Otomatik çalışan duygusal kalıplarımızın 
etkisinden kurtulmak amacıyla, yeniden 
programlamamız gereken bağımlılıklarımızın 
farkına varmak için, tüm fırsatlara, acı da olsa 
kapımızı açmalıyız... 

Olmazsa olmaz halindeki 
bağımlılıklarımızın, tercih haline dönüştürülmesi 
özgürleşmemizin en önemli adımıdır… 

Bilincimizin, puslu geçmişe ya da pırıltılı 
hayallerle dolu geleceğe dayalı, arzu, nefret ve 
beklentiler tarafından yönetilmesine izin 
vermediğimiz sürece, şimdinin tadını 
çıkarmamız için ihtiyacımız olan her şeye sahip 
olduğumuzu fark etmeliyiz... 

Bakınız Hafız Şirazi, Dünya’da 
maddesinin esiri durumunda olan insanlar için 
neler demiş… 

• “ŞEKERE TAPAN SİNEK GİBİ, 
HOŞLUK VE ÇEKİCİLİK TUZAKLARI 
İLE KONUKLARINI YUTAN DÜNYA…” 

• “SONSUZ YAŞAMA BOŞ VERİP 
BÜYÜKLÜK ÇABASINDA OLANLAR 

SONUNDA BİR AVUÇ TOPRAĞA RAZI 
OLACAKLAR...” 
İnsanların, kendi hakikatlerini ve 

varoluş nedenleri olan yükümlülüklerini fark 
ederek kendi kendilerini değiştirip 
geliştirmek yerine; hoşça vakit geçirme 
amacına yönelmeleri, onların en büyük 
mutsuzluk sebebidir... 

Nefsin ve egonun, hazza, hoş olana arzu 
duyarak koşması ve elemden, nahoş olandan 
nefretle kaçması, yaradılıştan dolayı bedene 
yüklenmiş bir kozmik programın işleyişidir… 

Bedenin işleyen bu programı çekilim 
duyduğumuz odaklara arzu enerjisi ile 
koşmamıza; itilim duyduğumuz odaklardan ise 
nefret enerjisi ile kaçmamıza sebep olur… Bu iki 
hal de, bizlerin mutluluk zannettiğimiz geçici 
hazlar yaşamamıza neden olur… Sürekli 
değişen Dünya illüzyon aleminin koşulları ile 
hissettiğimiz ve mutluluk zannettiğimiz bu 
hallerimiz, kısa bir süre sonra mutsuzluk haline 
dönüşüverir… 

Oysaki hakiki manasıyla mutluluk, 
değişen her koşulda sürdürülebilen bir haldir… 
Hiçbir dış koşul onu yok edemez… 
Bütün bu bilgiler ışığında Dünya insanlığına bir 

bakacak olursak: 

• Dünya insanlığının psikolojik ve moral 
seviyesi günden güne gerilemektedir... 
Çünkü mutluluğu, sadece Dünya madde 
aleminin illüzyon ortamında aramaktalar 
ve tüm dikkatlerini de bu fani Dünya’ya 
yönlendirmişlerdir… Buna bağlı olarak 
da, fiziki hastalıkların çok yoğunlaştığı 
görülmektedir… 

• Buna da paralel olarak, kişilerin nefsani 
ve ego seviyeleri gelişmekte ve 
yayılmaktadır... 
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 • İnsanların şahsi nefs ve ego menfaatleri 

birbirinin karşısına dikilmiştir... Bu 
yüzden, savaşan bilinçler kendilerini iyice 
ortaya koymaktadır… 

• Şüphesizdir ki; daha üst bir realitenin 
icaplarını yerine getirebilmek için, daha 
geri bir realitenin bütün deneyimlerinin 
hakkını teslim etmek gereklidir... 

• İşte, bu genel prensibe istinaden 
denebilir ki; Dünya insanları olarak bizler, 
derhal nefsaniyetimizin istikametlerini 
tayin edip, onları kontrol altına alacak 
tedbirleri yerine getirmeliyiz... 

• Bu tedbirlerin alınmasında en büyük 
yardımcı faktör, tüm insanların daha 
yüksek bir şuur seviyesinde 
bulunabilmelerini temin edecek bir 
Bilgi’ye kavuşmalarıdır... 

Bu bilgi insana, iki kanaldan verilmektedir... 
Birinci kanal; kişinin nefsaniyet tatbikatı 

içerisinde karşılaşmış olduğu olayların bir tasnifi 
sonucu çıkan zarar ziyan tablosudur... Bu 
samimi bir iç muhakeme yani derin tefekkür ile 
gerçekleşir… Olması gerekenle yani 
teolojilerdeki sevap kavramıyla, olmaması 
gerekenin yani teolojilerdeki günah kavramının 
fark edilmesi şarttır… Bu ise, güçlü bir ayırt edici 
bilince ihtiyaç duymaktadır… 

Dünya tekâmül okulunun tedris şekli, 
olması gerekenden ziyade olmaması gerekenin 
idrakini icap ettirmektedir… 

İkinci kanal ise; samimi bu iç muhakeme 
yani derin tefekkür sonucunda kendi iç sesimizin 
yani vicdan sesimizin hükmüdür... 

Bütün bunlara rağmen, Dünya 
insanlığının tümünü kapsarcasına insaniyetin 
şuur berraklığında yeni bir yoğunlaşma devresi 
içine girmiş bulunmaktayız... Bu yoğunlaşma 
devresi, bütün insanların sadece imanı ile değil, 
herkesçe aynı derecede meselelerin hallinde 
gerekli kılavuz yani yol gösterici olan BİLGİLER 
KANALIYLA açılacaktır... 

Bu bilgilerin başlıca gayesi, insanın ve 
maddenin varoluş gayesidir... Artık “sadece 
inanç” devri bitmiştir... Hiçbir şey, insan 
mantalitesinin muhakemesinden geçmeden, 
hem manevi, hem de maddi ihtiyaçları tatmin 
etmeden kabul edilmemelidir... Ancak böyle bir 
proses bizi hakiki imana götürebilir… İnsanın 
asıl yani hakiki ihtiyaçları bu şekilde doyuma 
ulaşabilecektir… 

Bu ihtiyaçların doyumunu da, bütün 
imanların zeminini ve asıl prensibini teşkil eden, 
İlahi Kanunlar ve İlahi Bilgiler sağlar... 

Böylece, bütün insanlığın, gecikmeden 
nefs ve ego kontrolü altında, düzgün çalışan bir 
vicdan kanalına girmesi kaçınılmaz bir 
zorunluluktur... 

Çünkü bu, hem ruhi, hem de kozmik bir 
revolüsyondur... 

 
Kalbimdeki Allah’ın Işığı; Kalbinizdeki 

Allah’ın Işığını selamlıyor… 
Vakıf Başkanı 

Nurettin ERSOY 
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 ----------------------------------------------- DİYOR Kİ; ---------------------------------------------- 

 Kıyam etmek; Düşünce, Duygu ve 
Eylem’in, tıpkı bir örgü gibi olduğunun / Bu 
üçlünün, biz yürürken sürekli olarak 
önümüzdeki yolu oluşturduğunun / Yoldaki 
yürüyüşümüz esnasında karşılaştığımız 
engellerin müsebbibinin, bu üçlünün 
oluşturduğu birlikteliğin yarattığı tesir 
yayılması olduğunun bilincine 
varmaktır…(QY/C:421) 

*** 
 Kıyam etmek; Engellerin, alınacak dersler 

olduğunun / Her alınan dersin, 
yürüdüğümüz yolun kenarına bir gül olarak 
dizilmekte olduğunun / Güllerin kokularının, 
yolumuzun üzerine çıkacak olan diğer 
engelleri kolayca aşabilmemiz için bizi 
rahatlatır, huzur verir, yürüyüşümüzü 
kolaylaştırır ve gücümüze güç katar 
olduğunun bilincine varmaktır…(QY/C:421) 

*** 
 Kıyam etmek; Yolculuğun, her zaman 

dümdüz önümüzde uzanmadığının / 
Engebelerin, her zaman kolayca aşılamaz 
olduğunun bilincine varmaktır…(QY/C:421) 

*** 
 Kıyam etmek; Bilgi’nin, her zaman 

özümsenip uygulanamaz olduğunun / 
Bazen darlıkların, özümsemeyi 
kolaylaştırırken, bazen bilgiden 
uzaklaştırır, yolları daha da aşılmaz hale 
getirir olduğunun bilincine varmaktır… 
(QY/C:421) 

*** 
 Kıyam etmek; Görünen sıkıntılardan 

korkmamamız gerektiğinin / Sıkıntı, 
görünür hale gelmeye başladığında, 
görüneni aşmanın daha kolay olduğunun 
bilincine varmaktır… (QY/C:421) 

*** 
 Kıyam etmek; Sebebini bilmediğiniz ve 

sürekli olarak bizi rahatsız edenin üzerinde 
durmamız gerektiğinin / Ve onun, bir süre 
sonra üzerimize çok daha yüksek bir 
basınçla rücu edeceğini bilmek gerektiğinin 
bilincine varmaktır… (QY/C:421) 

*** 

 Kıyam etmek; Basınçları bertaraf etmek 
için mücadele etmemek gerektiğinin / 
Sorumsuz da davranmamak, kaçmamak, 
örtmemek gerektiğinin / Sakince ve sabit 
bir şekilde durmak, yaklaşmak, dinlemek, 
beklemek gerektiğinin bilincine 
varmaktır…(QY/C:421) 

*** 
 Kıyam etmek; Eylem, düşüncenin ve 

duygunun itelemesiyle ortaya çıkarken; 
bazen hızın bizi yanıltabileceğinin / Aynı 
yanılgıya, aşırı derecede yavaşladığımız 
takdirde de düşebileceğimizin / Buradaki 
denge arayışımızın, sakinlikle temin 
edilebileceğinin bilincine varmaktır… 
(QY/C:421) 

*** 
 Kıyam etmek; Sükûnet’in bir ilaç 

olduğunun / Bu ilacın, ancak biz kabul 
edersek tedavi edebileceğinin / Her ne 
yapıyorsak; sükûnetin, bir enerji olarak 
damarlarımızda dolaşması gerektiğinin / 
Her ne yapıyorsak; sakince adım atmamız 
gerektiğinin / Ve her ne yapıyorsak; bilginin 
ışığından faydalanmamız gerektiğinin 
bilincine varmaktır…(QY/C:421) 

*** 
 Kıyam etmek; Arzularımızı bertaraf 

edilebilmemiz için / Her türlü eylemimizi 
dengeli bir şekilde ortaya konabilmemiz 
için / Dışarıdan gelen tesirleri bertaraf 
edebilmemiz için üç kalkana ihtiyacımız 
olduğunun / Bunlarla aramızdaki bağları 
kesebilmek için ise, üç kılıca ihtiyacımız 
olduğunun bilincine varmaktır…(QY/C:421) 

*** 
 Kıyam etmek; Yoğun bir şekilde dış tesir 

bombardımanına maruz olduğumuzun / Ve 
bu kalkanlara ve bu kılıçlara ihtiyacımız 
olacağının / Ve gelen tesirlerde (tesirlerin 
içinde / bünyesinde); bu tesirlerin, 
arzularımızdan kaynaklanan ve bizleri 
bulan etkiler olduğunun / Ve bu kılıçlar 
vasıtasıyla bunları kesebileceğimizin ve 
gelenin, tamamen nötralize olabileceğinin 
bilincine varmaktır…(QY/C:421) 

*** 
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 ---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (80)--------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Bazı insanlar için en problemli hastalık, 

onun için en büyük şifayı teşkil eder… Şifa 
anlayışımızı, sadece fizik bedenimizin sağlığa 
kavuşması olarak daraltmamalıyız… Asıl 
itibarıyla şifa, varlığın, bir deneyim sayesinde 
derin bir idraki edinerek, o idraki bütün 
bedenlerinde tamamlayıp şuuruna dâhil 
etmesinden başka bir şey değildir… Bu idrak ve 
şuurun oluşması o varlık için en büyük hayrı ve 
şifayı ifade eder… 

Allah rahmet eylesin hocamız, bizi 
yetiştiren hocamız, onu andık, borçlu olduğumuz 
hocamız, Ergün Arıkdal hocamız vardı… 
Bulunduğumuz eski vakıf ve derneğin başkanı… 
Onun ölümüne yakın problemleri esnasında, 
ciddi şifa faaliyetlerimiz olmuştu… Elimizden 
geldiği kadar… Bir tanesinde ısrarlı sağlığına 
kavuşması talebimiz esnasında gelen cevap şu 
idi; “Şuuruna şifa isteyin…” Şuuruna şifa… 
Kalbine, böbreğine, yüreğine falan değil, 
şuuruna şifa… Eğer şuuruna şifa için o beden 
lazımsa, o bedeni bir süre daha kullanmak için o 
şifa zaten verilir… Beden, şuura hizmeten 
vardır… Ama beden, artık o şuura hizmette geri 
dönülmez bir durum aldıysa, şuurun bir an önce 
şifalanması çok önemlidir… Onun için en büyük 
şifa, bizim şuurlanabilmemizdir… 

Şimdi biz, sizin örnekle anlatayım... 
Annenize gelen, daha doğrusu anneniz 
vasıtasıyla size gelen, annenize gelen değil… 
Ben sizin, annenizin eprövüyle muhatap 
olduğunuzu görüyorum… Şimdi burada önemli 
olan sizsiniz, anneniz değil… Anneniz ayrı bir 
mevzudur... Anneniz aracılığıyla, anneniz vesile 
kılınarak, anneniz aracı konularak size bir tesir 
getirilmiştir… Burada o tesirin muhatabı da 
amacı da sizsiniz, hedefi de sizsiniz… Tesirin 
şiddeti de bir şekilde tespit edilmiş... Annenizden 
size gelen tesirde siz, eğer duygusal 
hezeyanlara düşmeden yani dar olan şuurunuzu 
daha da daraltmadan, panik, endişe, negatiflik, 
niçin bu bana geldi efendim, bana gelme, beni 
mi buldu, bu nasıl bir karanlıktır, bu nasıl bir 
şeydir, acımasızlıktır demezseniz… Tanrı’nın 
adaleti bu mudur gibi böyle tasvip edilmeyen 
duygu hezeyanlarına düşmezseniz… Bu beni 
hedef seçmiş, benim bir bilgiyi açığa çıkartmam 
için, idraki açığa çıkartıp kullanarak yeni idrakler 
elde etmem için gelmiştir demelisiniz… Benim, 
annemin bu durumunun üzerimdeki etkisiyle, 
benim bir idrak faaliyetinde bulunmam lazım… 

Şuurlu hareket etmem lazım niyetiyle yola 
çıkarsanız ve o zaman bu niyeti oluşturduğunuz 
anda ve bu konu üzerinde derin bir zihin, 
düşünce faaliyetine girdiğinizde, “ya Rabbi en 
doğru, en doğrusu ne olmalı?..” dediğinizde… 
Bir tebliğ şu anda aklıma geldi… O nu 
söyleyeyim… 
“İçine girdiğiniz imkânların zorluğu, tesirlerin 

yoğunluğu, eprövün şiddeti hiç önemli 
değildir…” diyor… 

İçine girdiğiniz hadiselerin zorluğu ve 
imkânların yokluğu, hiç önemli değildir diyor… 
Önemli olan o zorluklar ve o imkânsızlıklar 
içerisindeki içsel haletiniz ve gösterdiğiniz 
cehdinizdir diyor… Şu cehtten söz ediyor… 
Haletin yüksekliği ve cehdin aktive edilmesi… 

Şimdi siz, hezeyanlara düşmeden 
annenizle birlikte o hastalık ortamında kendinizi 
heba etmeden, şuurlanmak niyetiyle içe 
dönerseniz, size mutlaka bu konuda en uygun 
hareket etme bilgisi gelecektir… Bu Rabbin 
taahütüdür… Kitaptan gelecek, doktordan 
gelecek, şuradan gelecek, buradan gelecek, hiç 
ummadığınız bir kaynaktan gelecek… Bu 
gelecek… Yeter ki, bunu oluşturabilelim… Bu 
geldikten sonra, sizin annenize uygulayacağınız 
reaksiyon, uygulayacağınız o etki, ortaya 
koyacağınız en uygun formül, sizin idrakli 
tepkiniz olacaktır… Belki bu idrakli tepki, şu 
şekilde olacak… Elinizi sürmemeniz 
gerekecek... Anneniz için en uygun şifa, belki de 
ona dokunmamaktır… 

Hastalığıyla baş başa onu bırakıyorum 
diyebilecek kadar bir bilgelik... Yani başkası 
görse diyecek ki; ölüme terk etti… Öylesine bir 
şey bu yani… Kozmik ilişkide bunlar vardır… 
Yani bu öyle bir şeydir ki; Hızır’ın Musa 
Peygamberle olan ilişkisi gibidir… Ne mana 
ifade ettiğini başkaları anlamayabilir… Öldürdü 
annesini bile diyebilir… Böyle bir bilgi de 
gelebilir; “dokunma ona…” Ona yapacak hiçbir 
şeyiniz yoktur… Gelir… Bu konuda çok bilgi 
almışızdır biz… Onu da söyleyeyim… Yani şifa 
deneyimlerinizde yapacak hiçbir şey yok bilgisi 
gelir… Onun için ona hiçbir faaliyette 
bulunmayabilirsiniz… Ve o zaman bunu 
yaptığınız anda, sizin o koyduğunuz eylem 
başkaları tarafından nasıl yorumlanırsa 
yorumlansın, hiç önemi yok... Yukarıdan 
aldığınız bir bilginin ortaya koyduğu eylem 
olduğu için, bunun yukarıya koyduğu idrak taşı, 
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 o aldığınızdan çok daha büyük olacaktır… Ve 

siz orada idraklendiniz, şuurlandınız, geliştiniz… 
Duygularınızın sizi alt etmesine müsaade 
etmediniz, duyguların daha doğrusu 
duygusallığın, duyguların demedim vazgeçtim 
ondan… Duygusallığın size yaşatacağı 
hezeyanlardan kurtulup, pozitif olarak 
duyarlılıkla, Rabbin size verdiği bilgiyle hareket 
etmelisiniz… Belki de bu annenizi hastaneden 
çıkarıp, eve getirip aile ortamı içerisinde son 
ilişkilerin, karmaların çözülmesi şeklinde bir 
ortamı yaratmak şeklinde de olabilir… Doktorlar 
bile şaşırabilir size, yahu niye götürüyorsun, bu 
eve gidince daha kötü olur… Götürebilirsiniz 
eve, bu tesir eğer onu size ifade ediyorsa... 
Evde öyle bir aura içerisinde, öylesine 
karmaların nihayetleneceği bir ortamda, bir 
ilişkide vefat eder ki, hoş bir sohbet olmuyor bu 
biliyorum ama... Onun için de, sizin için de hayrı 
ifade eden budur… Efendim nasıl hayr olur bu, 
ölümle sonuçlandı… Evet, ölüm, şer değildir ki… 
Fakat beşeri zihnin kötü olarak yorumladığı, 

algıladığı bir husustur… Ölüm aslında kötü değil 
ki… Bir geçiştir… Böyle bir şey… Zaten bizim 
şifa çalışmalarımızda hiçbiri bizim annemiz 
olmadı… Annemiz oldu da, o yıllar önce… Vefat 
etti, Allah rahmet eylesin, hiçbiri anneniz ya da 
yakınınız değil, dolayısıyla bu söylediğiniz 
mekanizma çalışıyor… Sadece o şahsın bazı 
özellikleriyle sorgulama yapılıyor… 

Tabi biz bu gerekeni yine fiziğe dökülmüş 
bir faaliyet olarak yapmıyoruz… Kimsenin gidip 
te arkasından bırak onu, çıkart, evine götür falan 
demiyoruz… Onu da söyleyeyim… Sadece 
bizim o varlık üzerindeki şifa faaliyetimizi geri 
çekiyoruz… Ve ailesine de sadece diyoruz ki; 
biz elimizden geleni yapıyoruz ama faydalı 
olmayacağını, çok fayda sağlanmayacağını bilin 
diye biraz onu uyarıyoruz… O da anlayış 
gösteriyor, anlıyor zaten… Ama git şunu yap, 
ilaçlarını kes, böyle bir şey yok… Yani fiiliyatta 
bir tavsiye veyahut da güdüm yok… 

 (Devam edecek…) 

 

--------------------------------------- TEBLİGAT BİLİNCİ (27) ----------------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Asıl ihtiyacınız ile tali ihtiyaçlarınızın 
zaruretten dolayı ilişkisinin daralması veya 
genişlemesi, sizin gelişim kıstasınızdır diyor… 
Dolayısıyla yaşamımız içerisindeki detayların, 
ana hedefimizden dolayı zaten karşılanacağının 
güveni, teslimiyeti ve imanı ile uzaktaki bir 
hedefe kilitlenmemiz şart... Eğer bunu 
becerebilirsek, devre sonunun tasvir edilen, 
korku oluşturan vakaların hiçbirisi bizde korku 
oluşturmaz… Çünkü böylesine bir durum yani 
insan vasfındaki bir durum, güveni, öz güvene, 
oradan da üst güvene bağlamıştır… Güvenir o… 
Bilir ki; doğru hedefe kilitlenmiştir ve o yürüyüş 
esnasında her şey Rab tarafından 
karşılanacaktır… Hatta aklınıza gelmeyen bütün 
tali ihtiyaçlarınız verilir… 

Hemen yaşamımızı kontrole almak ve 
Dünya’nın üzerimizdeki mahkûmiyet donelerini 
bizden arındıracak, özgürlük ve güveni, hakiki 
mutluluğu sağlayacak olan bu tür bilgileri 
varlığımıza aplike etmek, hayatımızı değiştirmek 
seminerimizin esasıdır… 

Bir bilgi, bizim üzerimizde değişiklik 
oluşturmuyorsa, bizi farklı bir boyuta 
taşımıyorsa, o bilgi değil, gevezeliktir… Bilgi ile 
sözsel olarak temas, hayatımıza geçirmediğimiz 

sürece bir işe yaramaz… Değişim yaratmalı… 
Fiziksel hedeflere takılmayalım, sen kilitlen, asıl 
ihtiyacın olan her şey verilecektir… 
“Geleni bir akar olarak görüp, onun akacağı 

yatağı daimi olarak hazır tutmak icap 
etmektedir…” 

“Bilgi esaretin sonu demektir… Bilgi fizik 
planda somutlaşmaya başladığında, esaret 

de kendisini geriye çekmeye başlar… 
Esaretin ahtapot kolları, ancak bilgi 
enerjisinin tesiri ile yok edilebilir…” 

“Bilgiyi almak, anlamaya çalışarak idrak 
etmek ve sindirmek, son derece zor 

merhaleleri icap ettiren bir durumdur…” 
“Beşeriyet, içerisine düşmüş olduğu 

teşevvüşün kendisine sunmuş olduğu 
imkânlardan yararlanırken, sunulmuş olan, 

sunulmakta olanların farkına 
varamamaktadır…” 

“Bilgisizlik, acizliği; acizlik ise, yeni 
acizlikleri doğurmaktadır…” 

“Acz içinde olanlar, yön tayini yapmak 
zaruretindedirler…” 
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 “Bilgi hatayı düzeltir… Mutlaka sizleri esas 

istikametinize doğru sevk eder…” 
“Bilgi her an her yerde aynıdır fakat ona 

yönelişler farklıdır… Yönelişin maksadı, alış 
şekli ve uygulanması, bilgiye tamamen farklı 

bir boyut kazandırabilir gibi görünebilir… 
Asıl olarak bu durum, geçici bir zaman için 

varsayılabilir…” 
“Netice itibarı ile bilgi, belli bir ihtiyaca 
yöneliktir… Gereken vazifeyi, gerektiği 

şekilde ifa ederek mutlaka esas maksada 
ulaşmaktır…” 

Bilgi enerjisinin varlıkla buluşabilmesinin 
temini için, mutlak surette bilgi ile varlığın ortak 
bir ceht, ortak bir maksat ve gaye içinde olarak 
bu buluşmada müdahil olmaları gerekiyor… Yani 
bilgi enerjisini sadece varlıkla temas etmesini 
yeterli bulmamak gereği ortaya çıkıyor… Eğer 
bir varlık, o bilgi enerjisinin kendisi ile 
buluşmasına hazır halde kendini tutamıyorsa, 
istediği kadar bilginin içerisinde olsun, o bilgi ile 
o varlığın buluşması, o zaman ve mekân 
içerisinde mümkün değildir... Daha sonra ki 
zamanlar ve mekânlar içerisinde eğer varlık, 
kendini akacak olana hazır bir yatak şeklinde 
hazır edebilirse mümkün olabilir… 

Demek ki, bizim bilgi ile temaslarımız, 
rahmet ve faydalılık teminimiz, kendimizi ona 
hazır etmekle doğru orantılıdır… Biz bu beceriyi 
gösteremediğimiz içindir ki, yıllarca bilgi ile 
temas eden varlıklar olarak, bilgiden gereken 
neticeyi bir türlü alamamaktayız... Çünkü bilgi 
daima vardır, bilgi her yerde aynıdır fakat ona 
yönelişler farklı olduğu için yani ona hazır bir 
varlık yönelişi yapamadığımız için bilgi varlıkla 
buluşamamaktadır… Bu, iki taraflı bir cehte 
ihtiyaç gösteren bir durum… 

Varlık ve bilgi örtüleri çalışmıştık 
burada… Varlık örtüsünü kaldırdığı oranda bilgi 
de, örtüsünü otomatik olarak kaldırıyor… İkisi de 
şuurlu, ikisi de varlık… Çünkü bilgi ile temasa aç 
olan varlık da bilgi enerjisi, zaten onu 
besleyecek olan, ona hayatiyet kazandıracak 
olan, ona takviye yapacak olan enerji de bilgi… 
Bu ikisi de birbirinin üzerindeki örtülere bağlı 
olarak kendilerini örtüyorlar… 

Burada bilgi, bir üst frekans veya 
merhale varlığı olduğu için daha aşağıdaki 
varlığa yani kendisine ihtiyaç duyan varlığa, 
onun örtüleri oranında, şuurlu bir şekilde 
örtünerek yaklaşıyor… Ve varlık, kendi örtüleri 

oranında karşısındaki temas ettiği bilgiyi de 
örtülü olarak algılıyor… 

Bu basit gibi gelen bir mekanizma, akli 
ama gerçek manada kavranmasının çok önemi 
var… On binlerce yıldır Dünya beşerinin, 
kendisine sunulmuş olan ilahi bilgilerin, evrensel 
bilgilerin, 1/3 ünü ancak alabilmiş olması, bu 
beceriyi oluşturamamasından 
kaynaklanmaktadır… 

Bugüne kadar, on binlerce yıldır her türlü 
bilgi ile kuşatılmış beşeriyet, zaman zaman 
felsefelerle, zaman zaman dinlerle, çoğu 
zamanda hazır olan mantallere yağan bilgi 
rahmeti altında, bu devrenin programının 
beklentisinin 1/3 ünü almıştır... Bunun böyle 
olmasının sebebi, kendi üzerindeki kabuklarına 
dünyanın kendisine örttüğü örtülere boyun 
eğmesinden kaynaklanıyor… Bu bir mukadderat 
değildir, beşeri iradenin dışındaki bir iradenin 
onun üzerinde oynadığı bir senaryo değildir, bu 
tamamen beşeriyetin kendi kendini müstahak 
kıldığı bir durumdur… Dünya cazibeleri, 
dünyanın, kendisini yanıltıcı tesirleri galebe 
çalmıştır… Bu da yine beşeriyetin elinde 
olmayan bir durum değil, o kendini bu hali 
müstahak kılmıştır, böyle istemiştir, seçimini bu 
yönde yapmıştır… Çok kısa bir dilim, zaman 
dilimine sıkışmış, çok ciddi bir bilgi alımına 
ihtiyacı vardır beşeriyetin… Bilgi boldur 
ziyadesiyle, beşeriyetin tepesinde asılı 
durmaktadır ama bunu alması için kısa zaman 
diliminde 2/3 gibi bir oranı alması için, bu bilgiyi 
alamamasına sebep olan kabuklarının süratle 
kırılması gerekiyor, sıkıntı burada… 

Neden devre sonunun böyle sert ve 
beşeri zihin için ürkütücü hadiseleri ile beşeriyet 
karşılaşacak sorusunun cevabı budur… Aslında 
devre sonu, ille böyle şiddet ve böyle kalitesiz 
eprövlerle gerçekleşecek diye bir şart yoktur... 
Maksat; “Geleni bir akar olarak görüp, onun 
akacağı yatağı daimi olarak hazır tutmak icap 
etmektedir…” cümlesine varlıkları bir an önce 
uyumlamaktır… Çünkü gelecek olanın varlıkla 
buluşması için, mutlaka ona uygun varlık 
yapısına bürünmemiz lazım… Mesele aslında 
bir fiziki mesele değildir, o tamamen mantal bir 
kavuşmadır, geçiştir… Ama bu kabuklar, 
mantallerin aktive olmasına engel olduğu için bu 
örtülerin, fiziki hadiselerle kırılması temin 
edilecektir… 
(Devam edecek…)
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--------------------------------- SEVGİLİ QUAN-YİN DİYOR Kİ; --------------------------------
 

“TÂBİ BULUNDUĞUNUZ ÇEKİMLER, 
MUKADDERATINIZ DEĞİLDİR…” 

-4- 
 

 
 

Varlığımızın esas kapsamını, Varoluşun tamamı 
ile birliğimizi fark etmeye başladıkça; dar ve 
sınırlı benliklerimizi etkileyen çekim güçleri artık 
bizi tutamamaya başlayacaktır. 
 
Fakat Sevgili Quan-Yin bizleri İlahiyetten, 
Hakikatten uzaklaştırmakta olan güçlü bir 
merkezkaçın varlığını ifade ediyor… Ve 
savrulmamak için, temas ettiğimiz bu yüksek 
titreşimlerle gerçekten bütünleşmemiz 
gerektiğini işaret ediyor. 
 
“Sizlere, uzanabileceğim en uzak noktadan, 

tıpkı kalbinizin orta odasındaki Alevler’in 
renkleri gibi, pembe, sarı ve mavi 

titreşimlerle ördüğüm bir ip uzatıyorum…” 
“Bu ipin dibinde duranlar olarak; mutlaka, 
ipin sahip olduğu titreşimlerle titreşmek 

mecburiyetine doğru bir eylem içine 
girmelisiniz...” 

“Hal, hareket ve tavır olarak, tutmak üzere 
olduğunuz renkle sadece boyanmanız yeterli 

değildir...” 
“Titreşimin ne olduğu hakkında tefekkür 

zarureti içindesiniz...” 
“Titreşim, titreştirir...” 

“Boyamaz...” 
“Benzetmez...” 
“Titreştirir…” 

“Titreştirirken, değiştirir...” 
“Değiştirirken, yükseltir...” 

“Yükseltirken, aynı zamanda da yerine 
yerleştirir...” 

“Bütün bu safhaların selâmetle 
gerçekleşebilmesi için, her safhada, 

tuttuğunuz ipin farkındalığında olmanız 
zarureti vardır…” 

... 
“Size doğru uzatılmış olanın bir nimet 

olduğunu öncelikle fark edin...” 
“Nimetin sahibiyetini tesis edin...” 

“Uzananın evsafını iyice anladıktan sonra, 
sıkıca tutunun...” 

“Zira içine girilmiş olan, güçlü bir 
merkezkaçtır...” 

QY 196 
 
Bize uzanan bu ipi sıkıca tutmalı ve o ipin 
titreşimleriyle bir ve bütün olmalıyız. 
Ancak bu ip, bizi Dünya’nın güçlü çekim 
alanından çekip çıkaracaktır ve farklı bir 
düzleme taşıyacaktır. 
Bizde kökten bir algı değişimi yaratarak, 
yarattığımız sahte varolma kalıplarını aşmamızı 
ve sonsuzluğa uzanmamızı sağlayacaktır.  
 

“Algı değişimi, kişiyi, var olma kalıplarının 
ötesine taşır...” 

“Ve onun da ötesi olan, sonsuzluğa uzanma 
algısı intibalarına ulaştırır...” 

... 
“Ne ile aynileşeceğinizi iyi bilmelisiniz 

çocuklarım...” 
“Şu anda duyduğunuz bu hoş koku 

titreşimleriyle aynileşirken; zarafetin ve 
özgüvenin varlıklarınızda somutlaştığını fark 
ederken; var olma kalıplarınız, bu fark edişin 
içinde eriyerek sizin sonsuza uzanabilmenizi 

sağlayacaktır...” 
QY 319 

 
Sonsuza uzanmak, sonsuzluk enerjisiyle 
bağlantıya geçmek için; bizi çeken ters 
girdapların, iyileştirici girdaplarla dengelenmesi 
gerekir ki bu da ancak üstün bir güç tarafından 
gerçekleştirilebilir. Aksi takdirde bu etkilerin 
altındaki yaşam gücümüzün dağılması ve 
düşmesi çok kolaydır. 
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 “Oluşmuş olan girdapların şifa bulabilmesi 

için, varlığın iyileştirici girdaplara ihtiyacı 
vardır…” 

“Yaşam gücünü düşüren ve akmakta olanın 
aksine hareket eden girdabın aksine hareket 
eden bir girdapla dengelenmeye çalışılması, 

ancak üstün bir güç tarafından 
gerçekleştirilebilir...” 

... 
“Karışık yaşamlar, altüst yaşamlar, 

çıkmazlar, kuytular ve karanlıklar; sebebi 
yaşam akışı içerisindeki girdaplara 

bağlandığı takdirde varlık, derhal iyileştirici 
girdapların tesir alanı içerisine girecektir...” 
“Ve bu tesir alanının yaratacağı türbülansı 
şuurlu bir şekilde yaşayarak, bir an önce 
iyileştirici girdapların şifasıyla, sonsuzluk 

enerjisiyle temas edecektir...” 
QY 346 

 
Tüm bunlar, bizim sonsuz enerjiyle bağlantıya 
geçebilmemiz ve yeniden yolumuza devam 
edecek güce kavuşabilmemiz için muhatap 
olduğumuz yardımlardır. 
Bütün bu yardımların bizi neye doğru 
götürmekte olduğu da bizlere sürekli olarak 
işaret edilmektedir. 
“Yeni Dünya’yı, Yeni Zaman’ı yaratmak, Yeni 
İnsan Soyunun Atası olmak...” 
Burada kullandığımız ifadeyle; Yüksek Çekim 
Gücüne Sahip Yaratıcı Bir Varlık Haline Gelmek. 
Yeni Zaman’ı yaratabilmek, ya da diğer bir ifade 
ile “Zaman” üzerinde önemli bir etki, bir değişim 
yaratabilmek; kütlesi (yoğunluğu) ve çekim gücü 
yüksek varlıkların bir özelliği olarak bilimde 
karşımıza çıkıyor. 
 
Bir cismin kütlesi (yoğunluğu) ne kadar 
yüksekse, çekim gücü de o denli artıyor. Çekim 
gücü ne kadar yüksek olursa, Zaman’ı da o denli 
bükebiliyor ve Uzayzaman’da güçlü bir 
dalgalanma yaratabiliyor. 
 
Aynı zamanda diğer çekim alanlarının etkisi 
altında kalmak yerine; kendisi güçlü bir çekim 
alanı yaratarak, temas ettiği alanları da bu etki 
ile titreştirmeye başlıyor. 
 
Bizler, yüksek bir yoğunluğa ve yüksek bir çekim 
gücüne sahip varlıklar olmak üzere 
eğitilmekteyiz. 
Bu da bize üçüncü bir nitelik sunuyor; Özgül 
Ağırlık. 

Çünkü bir nesnenin yoğunluğu, özgür ağırlığı, 
onun çekim gücünü belirlemekte; yoğunluk ve 
Özgül Ağırlık arttıkça, çekim gücü de 
artmaktadır. 
 
Özgül Ağırlık, bizi maddi titreşimlerin ötesine 
taşıyacak çok önemli bir unsurdur. 
 

“Mühim mevzu; varlıkların, maddi boyut 
kapsamının dışındaki deneyimlere 

hamletmek üzere olduklarının farkındalığında 
olmalarıdır...” 

“Hamlettikleri mertebe, sistemin tamamen 
dışına ait bir husustur...” 

... 
“Şu anda, topluluklar, bağımlılıkları olan ve 

artık kemikleşmiş, katılaşmış olan 
bağlantılarından çözülmenin karmaşasını 

yaşamaktadırlar... 
“Ve bu süre, tamamen kendi anlayışlarıyla 

orantılıdır…” 
“Anlayışları, maddi titreşimlerin dışına 

taşmaya başladığı anda, varlıklar, 
katsayılarla karşılaşacaklardır...” 

“Maddi kesafetin titreşimleriyle tamamen 
hemhal olduklarından dolayı, bulundukları 

düzeyin açılımı matematikseldir...” 
“Mevzuya bu kesafetten baktıkları takdirde, 

kendilerini, ancak o zaman dışında 
bulabilirler...” 

“Ve ayrışma, onların özgül ağırlıkları 
konusunda onlara yepyeni kesafetler 

kazandıracaktır...” 
QY 275 

 
Özgül Ağırlıklarımızın yoğunlaşabilmesi için, tek 
yolun maddi titreşimlerin dışına çıkmaya 
başlamak olduğunu söylüyor Sevgili Quan Yin. 
Maddi boyutun kapsamından ayrıştıkça, 
varlığımızın aslına doğru hareket 
edebileceğimizi söylüyor. 
 
Peki, biz nasıl maddi boyutun kapsamında 
sıkışıyoruz ve bunun ötesine nasıl geçebiliriz? 
 

“Varlıklar, madde olan düşüncelerinin 
yaratmış olduğu yepyeni maddi tahayyüllerle 

karşılaşarak, bu tahayyüllerin esiri olmak 
üzeredirler…” 

“Labirent, Dünya labirenti, kendilerini daha 
derinlere doğru çekerken, süratle, kategorize 

etmekten, yargılamaktan uzak durmaları 
gerekmektedir...” 
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 “Saflaşmanın, kamplaşmanın zincirleri 

kırılmalı ve sıyrıldıkça açığa çıkan çıplaklığın 
sahibiyeti güçlendirilmelidir…” 
“Düşüncenin muhasarasına izin 

verilmemelidir…” 
“Düşünerek yol alamayacağınızı 

bilmelisiniz...” 
“Ve deneyimlerinizi maddeleştirmeden, 
dikkatinizi, yukarıda, yüksekte, ötesinde 

tutmalısınız...” 
“Şunu iyi bilmeniz icabetmektedir...” 

“Atılan adımlar, hep ileriye doğrudur...” 
“Ve yaptığınız, sadece deneyimlemektir...” 

“Hatanın olmadığı, sadece tezyinin olduğu ve 
tezyin ettikçe yükselebildiğinizi bilen bir 

bilinçle hareket etmelisiniz...” 
“Ancak o zaman, hareketiniz, maddenin 

dışına taşarak ötesini deneyimleyebilecek 
kapasiteye kavuşacaktır…” 

... 
“Derhal maddi titreşimleri tanımalı ve 

aslınızın bu olmadığını kabul etmelisiniz…” 
“Ve aslınıza doğru hareket etmelisiniz…” 

(QY / 275) 
(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... 

 
Haziran ayında;  

 12 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! 
 

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

 
 

Reiki; Evrensel Şifa Enerjisidir…  
Reiki ile uyumlanan kişiler; kendileri ve 

çevreleri için, şuurlu hayat enerjisini akıtan 
birer kanal olurlar… 

Bu güçlü şifa enerjisinin kendilerine açtığı 
aydınlık yolda ilerlerken; her geçen gün 

anlayışlarının, gelişimlerinin, sevgilerinin 
yükseldiğini ve hem kendilerine hem de 

çevrelerine çok daha yararlı olabildiklerini 
görürler… 

 
Vakıf Merkezimizde ve Reiki Huzur 

Vadisi'nde, 
Reiki I, II ve III. Seviye ve Reiki Öğretmenlik 

Eğitimleri verilmektedir…  
Ayrıca Derin Reiki Kursları 

gerçekleştirilmektedir… 
Merkez Bilgi Alanı Vakfı, Reiki’yi kutsal bir 

aydınlanma disiplini olarak görür…  
Eğitimlere katılan öğrencilere teknik, tüm 

detayları ve prensipleri ile anlatılır ve 
Reiki’nin özünü hissettirmek hedeflenir… 

 

Bilgi ve Kayıt için vakfımızla iletişime 
geçebilirsiniz… 

 

Haziran ayında; 

2 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… 

 

mailto:info@mbavakfi.org.tr

