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------------------------------------------ SEVGĠLĠ OKUYUCU DOSTLARIM -------------------------------------

Değerli EnkarnasyondaĢlarım..! 

Reenkarnasyon, tekrar ete girmek, tekrar 
doğmak, tekrar bedenlenmek anlamına gelir... 
Fransızca bir sözcük olan reenkarnasyonun 
evrensel bir yasa olduğunu ve bir tekâmül 
zarureti olarak gerekli olduğunu, Batı‘da ilk defa 
ortaya koyan Alan Kardec‘tir... Kardec, kendi 
sistemini kurarken, Doğu teozofisinden 
yararlanmış, tüm bilgi sistemini, kendisiyle 
beraber çalışan medyumları aracılığıyla alınan 
―Tebliğ‖lere dayandırmıştır... 

Memleketimizde de Üstad Dr. Bedri 
Ruhselman tarafından senelerce yapılan 
çalışmalar sonrasında, özellikle Sadıklar Planı 
Tebligatı, inanlığa, konumuzla ilgili son derece 
değerli bilgiler kazandırmıştır... 

Reenkarnasyon sözcüğü, Dünya‘ya 
tekrar gelip gitmeler için kullanılır... Ruhların 
tekâmülü, birçok tecrübe hayatları içinde, tedriç 
yasasına göre yavaş yavaş ilerler... 

Kâinatta, sonsuz tekâmül ortam ve 
merhaleleri vardır... İşte, bunların çok sınırlı bir 
kısmını Dünya‘mız teşkil eder... İnsan ruhunun 
maddi hayatı, halkaları nerede başlayıp, nerede 
bittiği belli olmayan bir zincire benzer... 

Varlık, çeşitli enkarnasyonları yardımıyla, 
giderek daha üst realite basamaklarına ulaşır ve 
idrakinin geliştiğini, hata ihtimalinin azaldığını 
görür... Öyle bir seviyeye ulaşması mukadderdir 
ki, o artık akıl ve duygularına göre değil, İlahi 
İrade Yasaları‘na uygun olarak, objektif 
kıstaslara göre hareket eder... Sayısız 
enkarnasyonlarıyla, evrendeki görevini 
anlamıştır...  Tabi olduğu yasalar giderek 
azalmaya başlar... Bağlılıklardan yavaş yavaş 
kurtulmaktadır... O, artık geliştirirken gelişmek 
seviyesine erişmiştir... 

Dünya Okulu‘nda, varlıkların 
enkarnasyonlar yoluyla yapacakları tatbikatların 
esas unsurlarından biri ―hata‖ dır... Öyle yoğun 

maddi bir ortam içerisindeyiz ki, insan başka 
türlü ilerleyememektedir... Maddenin bilgisini 
almak kolay değildir... Nice enkarnasyonlarla, 
bilgisizliğin sebep olduğu nice ıstıraplarla, 
hatalarla, tökezlemelerle insan tekâmül 
edebilmektedir... Öyleyse yaptığımız hatalar, 
eğer bizde bıraktığı izlerin analizini iyi 
yapabiliyorsak, biz Dünya beşeri için gerçekten 
değerli araçlar niteliğindedir... Zaten hata 
yapmayan insanın yeryüzünde işi de yoktur... 
Eğer o her şeyi biliyorsa, maddeye hakimse 
neden Dünya‘ ya gelsin… O, kendisine daha 
geniş imkânlar veren, daha üstün maddi 
âlemlerde tecrübelerine devam eder... 

Demek ki, yeryüzü ortamının tekâmül 
icaplarına uygun olarak, giderek daha az hata 
yapmak üzere, sürekli faaliyet içerisinde 
bulunmak gerekmektedir... Hatadan sonra 
çekilen ıstıraptır ki, ruhun uyanışına yardım 
eder... 

Bir tek hayat içerisinde bile görüş ve 
düşüncelerimiz ne kadar değişir ve gelişir... 
Daha iyiye doğru gelişim evrensel bir yasadır... 
İşte insan, hayatlar boyunca bu tecrübeyi yaşar 
durur... Daima değişim içerisinde çeşitli 
realiteleri yaşayarak değişmeyecek gerçeğe 
ulaşmak ister... 

Yeryüzü şartları, yeryüzünün maddi 
imkânları, geçmiş yaşamların en ince 
ayrıntılarına kadar edinilmiş bilgileri, varlıkta 
davranış biçimi olarak tezahür eder ve liyakati 
sonunda bu bilgilerini kullanır... Ama tekâmülün 
ileri safhalarında geçmiş yaşamları da 
hatırlamak mümkün olacaktır... 

 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 
Nurettin ERSOY 
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 ---------------------------------------------------------- DĠYOR KĠ ; ---------------------------------------------------- 

 Kıyam etmek; bir varlığın bilgiyi alabilmesi 
için o‘nunla birinci dereceden temas 
icabetmekte olduğunun; bilginin açığa 
çıkabilmesi için, mutlaka fizik plan alanı 
içerisinde rezerv halinde bulunması 
gerekmekte olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:133) 

*** 

 Kıyam etmek; hayatımızın, detayları 
olmayan bir siluet şeklinde, kendimiz 
tarafından kendimize sunulmuş olduğunun; 
bizim, içerisinde bulunduğumuz şuurdaki 
vazifemizin bu silueti detaylamak 
olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:133) 

*** 

 Kıyam etmek; önce veya sonra 
olmadığının; o an‘ın, mümkün olduğu 
kadar şekil alması gerektiğinin; her an‘ın 
sinyaller yollanmakta olduğunun, onları, 
kuvvetli veya silik hissetmenin bizim 
meselemiz olduğunun; yön‘ün değişebilir 
olduğunun; hedef tam olarak belirlenmişse 
eğer, neşriyatıyla bize tekrar yol göstericilik 
yapabilir olduğunun, arkamızı dahi dönsek, 
bir süre sonra o‘nu karşımızda 
görebileceğimizin bilincine varmaktır… 
(MYP/C:133) 

*** 

 Kıyam etmek; bilgi‘nin modüler 
olduğunun, daima, birbirini tamamlayarak 
yeni parçalar meydana getirdiğinin; en 
büyük parçanın, en küçük parçanın eseri 
olarak genişleme tarzı ifade eder 
olduğunun; en büyük parça‘nın da, bütün 
parçaları ihtiva eder olduğunun; gidiş 
dondurulabilirse eğer, görülür ki; 
zerreler‘in, âlemleri içlerinde saklamakta 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:135) 

*** 

 Kıyam etmek; kainat‘ın, Kozmik Enerji‘ye 
doyurulmuş olduğunun; her varlığın, 
gelişimi oranında bu enerjiyi çekip 
alabildiğinin; önce, enerjinin varlığının 
bilindiğinin, sonra, kabullenildiğinin, sonra, 
hedeflenildiğinin, sonuç olarak da çekip 
alınabilinir olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:139) 

*** 

 Kıyam etmek; enerjilerin alış verişinin, 
genelde, düşeyde değil, yatayda, varlıklar 
arası olmakta olduğunun; ancak bunun, 
saf bir enerji olmayıp, tortulu, kullanılmış, 
sisli bir enerji olduğunun bilincine 
varmaktır… (MYP/C:139) 

*** 

 Kıyam etmek; sadeleşmiş hoşgörü‘nün 
(ben olmayan hoşgörünün), varlıkları 
birbirine ve dolayısıyla esas kaynağa 
bağlayan güçlü bir silah olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:141) 

*** 

 Kıyam etmek; hadiseleri değişik açılardan 
ve zaman anlayışlarından görebilmenin ve 
ona göre değerlendirmenin, sadeleşmiş 
hoşgörü‘yü elde edebilmenin bir yolu 
olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:141) 

*** 

 Kıyam etmek; sevgi enerjisini, varlık, 
bünyesine vakumlayıp tekrar yansıtabilirse, 
bunun da sadeleşmiş hoşgörüyü temsilize 
ettiğinin; eğer bu anlayışı henüz 
varlığımızda tezahür ettiremiyorsak, sari 
realitenin pençesinde çok kıvranacağımız 
zamanlar var demek olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:141) 

*** 

 Kıyam etmek; gözlemleyen kişinin, 
gözlemlediği varlıkların yukarıya 
iletemediği bilgiyi iletme vazifesini de yapar 
olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:141) 

*** 

 Kıyam etmek; vicdan‘ın, duyguların, 
kanaatlerimizi etkilemeyecek hale gelmesi 
olduğunun; vicdani davranışın, 
kanaatlerimizi, duygulardan ziyade, bilgiye 
göre oluşturma süreci olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:141) 

*** 
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----------------------------------------------- ġUURDA UYANIġ (39)------------------------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Akaşik kayıt… Kimse kimseyi burada 
kayırmıyor… Sadece mekanizmanın korekt 
kuralları çalışıyor… Sen uzanabilirsen, sana 
uzanılır… Sen kime hizmet edersen, o da sana 
hizmet eder… Hizmet eder ama ‗Ahmet‘i daha 
çok seviyor, ona hizmet eder diye bir şey yok… 
Yok böyle bir şey… Bunlar, duygusal seviyenin, 
Dünya mantığının veya Dünya duygusunun 
halleridir... 

Korekt kurallar… Eğer işte artı x 
frekansını yakalarsan artı y frekansı ile muhatap 
olursun… Bunun şaşması, hiçbir varlık için, 
yaradılış formu için mümkün değildir… Yani her 
yaradılış formu bundan nasibini alır... Rahman ve 
Rahim olan budur… Sen artı x her neyse, o 
değeri yakalayacak bir varlık hamlesi yapıyorsan, 
artı y seni bulacaktır, sana ulaşılacaktır… Bu 
yardımsa, açtığın frekans yardımı mutlaka 
getirecektir... Bu açtığın frekans bir epröv ise, 
mutlaka epröv gelecektir… Bu eğer bir mutluluk 
ise, bu gelecektir… Yeter ki o mekanizmanın 
korekt kurallarının senden beklediğini oluştur… 
Bunu kontrol eden, bizim anladığımız manada bir 
varlık yoktur… O varlık bütün varidatın tümünü 
ifade eden tek bir varlıktır… O‘nun adına 
Yaradan denir… Kanun ve yasaları korekt 
çalışır… Seninle özel bir muhatabiyeti yoktur… 

Bizim Yaradan ile ilişkimiz, sadece O‘nun 
yasaları ve kanunları iledir... Çünkü Yaradan 
bizim dışımızda bir şey değil ki, biz zaten O‘nun 
ile biriz… Zaten onunla yoğun ilişkideyiz… Eğer 
biraz duyarlılık gösterirsek, O‘nun ile bir 
olduğumuzu ve yakın temas içinde olduğumuz 
anlarız… Yaradan bize dönüştü… Yaradan bizde 
göründü… Yaradan bize dönüştü… Bir ağacın 
yaprağa dönüşmesi gibi, bir okyanusun dalgaya 
dönüşmesi gibi… Onu ondan ayıramazsınız… O 
kadar bütünüz ki, bunu bir hissedebilsek işte bu 
devrenin tek idraki… La İlahe İllallah… Bir 
anlayabilsek onu… 

 “Nereden gelip nereye gittiğinizi 
bilmeden ilerlerken bulunduğunuz noktanın 
ışımaya başlaması ile biraz olsun bir şeyleri 
hissetmeye başladınız… Muhatap olduğunuz 
birkaç nesne ile birkaç varlığın sizlerin 
dünyasını teşekkül ettirmesi bu nokta için çok 
normal… Maksadın bu nesne ve varlıkların 

sınırlarını aşarak kendinizi çemberin içerisine 
yayabilmek olduğunu unutmayınız…” 

Ana fikir olarak bu, alansal olarak 
meseleyi fark edip idrak ederek, birkaç nesne ve 
birkaç varlıktan müteşekkil olan dünyamız diye 
algıladığımız tatbikat sahamıza, bunları aşacak 
şekilde yayılma olduğunu, alansal bir yayılım 
olduğunu unutmayın… Bakınız burada güzel bir 
dünyasal ve bilimsel bir tarif ile alansal yapımıza 
dikkat çekiyor… 

Diyor ki; “Sizler de tıpkı bir hücre gibi 
zar ile korunmaktasınız” Biraz çizerek 
anlatacak olursak; diyor ki, sizler şöyle bir, bu bir 
beşer varlığı, sizler diyor, tıpkı bir hücre misali 
zar ile korunmaktasınız… Zar dediği şey bir 
benzetmedir, sakın bunu etrafımızda zar filan 
arayarak düşünmeyin… Bu anlaşılsın diye zar ile 
korunmaktasınız… Hücre gibi diyor, siz 
çekirdeksiniz, bir zar var ve bunun arası da 
plazma… Hücre plazması, sıvısı var… Genelde 
hücreyi nasıl biliriz… Hiç hücre gören var mı? Ne 
gördünüz? 

Bravo, tavuk yumurtası… Her sabah 
görüyorsunuz gibi geliyor… Her sabah kaç tane 
hücre yersiniz? diyebilrisiniz… Sizler de tıpkı 
hücre misali, bir yumurta gibi, ortada sarı hücre 
çekirdeği, tavuk yumurtası bir tek hücredir… 
Keklerde böyle beyazını sarısından ayırırsınız 
öyle bir şey… Bir de onun hücre zarını da 
koruyan bir kireç kabuğu var… Sonradan 
sertleşen koruyucu... Ama esas hücrenin zarı, o 
kabuğun içindeki zardır… Rafadanı kırarsanız 
kabuğunu alın bir zar çıkar… 

Sizler de tıpkı hücre gibi zar ile 
korunmaktasınız… Yani böyle kapalı devre dışı 
bir merciden, böylesine latif ve anlaşılır bir 
anlatım çok sempatik… Bakınız ne diyor… 
“Dikkate alacağınız husus, ben bir hücreyim, 
çekirdeğim bu, biyolojik yapım, fiziki sert yapım… 
Bir de zarım varmış benim etrafımda… Ne kadar 
uzakta kim bilir… Birazdan geleceğiz… Arada da 
plazma yani benim alansal yapım var… Enerji 
sahası… Görünmeyen varlığım… beş duyu ile 
algılanamayan, akılla kavranamayan esas varlık 
yapım… Ve bu saha, hiç unutmayalım ki, en 
küçük zerreden, en külli zerreye kadar bu 
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 enerjetik saha daima var ve hafıza ortamı… 

Akaşik kayıt yani… 

“Dikkate alacağınız husus, zarın, 
keşfedildiği andan itibaren inceliği hakkında 
varacağınız kanaatlerdir…” 

Bu cümle tabi tebliğ cümlesi olduğu için 
biraz ağır olabilir. Yani diyor ki, burada sizin 
dikkat edeceğiniz husus şu diyor, hücre misali 
olduğunuz ve bir zarınızın sanki var olduğu gibi 
bu… Bu zarı keşfettiğiniz anda yani onun 
hakkında, onun varlığı hakkında bir fikir sahibi 
oldunuz, bir anlayış sahibi oldunuz ve yavaş 
yavaş dikkatiniz ona doğru yöneldi ki, bu 
seminerdeki bu konu başlığının maksadı bu… 
Böyle bir mevzua konsantre olmak… Bu diyor 
sizin tarafınızdan keşfedildiği andan itibaren 
inceliği hakkında varacağınız kanaatlerdir… Bu 
zar keşfedildiği anda incelmeye başlar… Daha 
önce katı, değişmez ve daima aynı sınırı ifade 
eden bu zar, varlık tarafından hissedilip de bir 
bilgi alınıp, onun üzerinde bir anlayış oluşturup 
da oraya konsantre olduğu anda incelir diyor… 

Şimdi ne oluyor incelip de, bakınız… Yani 
bu zarın sizin keşfiniz ile yakından alakalı olarak 
yaklaştıkça inceldiğini bilmelisiniz… Yani bizler 
eğer bu zarın varlığının bilgisine sahip olursak ki 
olduk, bunu varlığımıza sindirdik, kabul ettik ve 
onun üzerine yavaş yavaş konsantre olmaya 
başladık… Hani dedik ya yarın sabah öyle bir 
alan ile çıktığımızı düşünelim evden, benim bir 
zarım var, acaba bu ne mesafededir, ne kadar 
uzaktır, ben bunu nasıl daha genişletirim, nasıl 
geliştiririm? Çünkü gelişime, tekâmüle tabi olanın 
bu beden olmadığını öğrendim… Artık bir alanım 
var, alanın tekâmülü esas olduğuna göre, onu 
ben nasıl geliştiririm… Dikkatimizi ona verdiğimiz 
anda, onun üzerinde zihin faaliyeti, onun 
üzerinde tefekkür, düşünce, onun üzerinde bir 
dikkat oluşturduğumuz anda, o zarım 
inceliyormuş… Yani bu zarın, sizin keşfiniz ile 
yakından alakalı olarak inceltici başka hiçbir 
unsur yok… Sizin keşfiniz, farkındalığınız.. İşte 
burada farkındalık giriyor, onu farkındalık 
sahanıza aldığınız anda, alakalı olup 
yaklaştığınız anda inceldiğini bilmelisiniz diyor... 

“Eğer zorladığınız çeperleri ortadan 
kaldırabilirseniz, kendinizi daha büyük bir 
hücre içerisinde o hücrenin yapısına nüfuz 
ederken bulacaksınız…” 

Eğer diyor bu konsantrasyon, bu 
farkındalık, bu keşif, bunu keşfetme konusunda 
sizi engelleyen bir sürü çeperleri ortadan 
zorlayarak kaldırırsanız, diyelim ki buradan 
bunun farkındalığını elde ettiniz, o zaman hemen 
buradan yok oluyor… Ve daha büyük bir zarı 
derhal çevrenizde oluşturuyorsunuz… Alanın 
genişlemesi, alanın gelişmesi, alansal yayılım bu 
demektir… Bunun adına diğer tebliğlerde 
yaratma eylemi deniyor… Yaratmak, 
yayılmaktır… 

Eğer zorladığınız çeperleri ortadan 
kaldırabilirseniz, kendinizi daha büyük bir 
hücre içerisinde o hücrenin yapısına nüfuz 
ederken bulacaksınız…” 

Alanınız genişleyecek, yayılacaksınız… 
“Burada bulunduğunuz noktanın o zaman ve 
mekân içerisinde size ait bir alan olduğunu ve 
bu alan vasıtası ile yolunuza devam etmekte 
olduğunuzu unutmamanız gerekmektedir…” 

Bunu becerirseniz, yeni zarınız, size daha 
geniş bir alanda hizmet etmeye ve sizin yolunuza 
devam etmenize yardım etmeye hazır olan sahip 
olacağınız bir unsurdur… 

“Varlığını fark ettiğiniz alan etrafında 
yarattığınız çember ilk hedefinizdir…” 
Etrafınızda fark ettiğiniz çember ilk hedefinizdir,,, 

“Bundan sonraki alanınızın sınırları 
olacak olan bu çember, sizlerin ilerideki 
ufkunuzdur da aynı zamanda…” 

Demek ki, bunlar hep, merhale merhale 
bizim hedef almamız gereken, tekâmülün sürati, 
verimliliği adına önemle hedef almamız gereken 
ve her hedef aldığımızda bir sonraki hedefi bize 
sunan randımanlı bir tekâmüldür… 

“Böylece, alan genişledikçe, merkezin 
alan içerisindeki işlevini yavaş yavaş merkez 
olmaktan öteye ilerlettiğini ve artık merkezin 
alanlaşmış olduğu hususunda düşünmeniz 
gerekmektedir…” 

Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu 
küçük zar varken, ben küçücük bir hücre iken 
burada ciddi bir bireysellik varken, ben bunu fark 
edipte parçalayıp alınca yepyeni bir alana, belki 
onu da parçalayınca bir sonraki alana 
vardığımda, bu bireysellik yavaş yavaş kolektif 
şuura veya ferdiyete doğru gidiyor… Bizim 
tebliğlerde buna ferdiyet deniyor… 
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 Ferdiyet demek; artık ben yerine biz 

demeye başlamaktır… Mesela şöyle, ben burada 
Nurettin Ersoy olarak mevcudum ifadesi bir 
bireysellik ifadesidir ama ben bu vakfın bir 
mensubuyum ifadesi, yine kendimden söz 
ediyorum ama daha geniş bir alanın içerisinde 
yer alan bir unsura dönüştürüyorum kendimi… 
Ferdiyet denir buna… Ben bu alanın bir 
ferdiyim…. 

Hayatınızda dikkat edin bu nüanslar 
bizlerin anlayışlarının tezahürü, yani açığa 
vurumudur, ele verir. Ben diyen insanın bir gün 

biz demeye başlaması, kendinden söz ederken 
daha geniş bir alanın içerisinde o alana ait bir 
unsur olduğunu dile getirmesi çok 
muhteşemdir… Bu bireysellikken, ben Merkez 
Bilgi Alanı Vakfı‘nın bu alansal, varlıksal 
yapısının bir ferdiyim demek… 

“Böylece, alan genişledikçe, merkezin 
alan içerisindeki işlevini yavaş yavaş merkez 
olmaktan öteye ilerlettiğini ve artık merkezin 
alanlaşmış olduğu hususunda düşünmeniz 
gerekmektedir…” (Devam.Edecek) 

 

---------------------------------------- BĠLGĠ ENERJĠSĠ HAKKINDA (05) ---------------------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Bu şöyle, açılan şuurunun kendi de 
farkında, çevre de farkında ve son derece 
aydınlanmış görüntü içindeki bu varlıklar, belirli 
bir ortamın bilgisine sahip olduklarında, o 
alandan uzaklaştıklarında şuurlarının 
kapandığını fark ettikleri anda o alana köle 
olmak veya o alanın bağımlısı olmak, bakınız 
bağlılık demedim, bağımlısı olmak zaruretini 
kendilerinde hissederler... İşte belirli okullara, 
belirli ekollere, belirli inisiyasyon alanlarına veya 
belirli varlıklara, mürşitlere, hocalara, bu tür 
varlıklara köleliğin altında bu yatar... Varlık bilir 
ki, ben bu alandan çıktığım anda ben 
karanlıklara gömülüyorum… Alandaki 
aydınlığımı karanlığa dönüştürüyorum, o zaman 
ben bu alanın kölesi olmaktayım, alan olmasa 
ben de yokum şeklinde özdeşleşmiş bir 
bağımlısı olmak zorundayım, bilinci ile varlık o 
alana, o tarikata, o kitaba, öğreti sistemine ne 
ise onlara bağımlı olmak zorunluluğunu 
hisseder... 

Bir varlığın yüksek seviyeli bir inisiyasyon 
alanında aldıklarını varlığına geri dönülmez bir 
kazanç şeklinde dâhil etmesi yani şuuruna dâhil 
etmesi ve kimsenin artık onu elinden alamaz 
hale gelmesi ve aynı zamanda o aldığı kaynağa 
kendisini bağımlı hissetmemesi için bu bilgilere 
ihtiyacı vardır... Şuurunu yayamadığı sürece 
varlığın o enerji kaynağına bağımlılığı 
kaçınılmazdır... İşte kölelik, işte özgürlüğü 
yitirmek, işte sadece pansuman niteliğinde bir 
varlık gidişatı burada başlar... İşte gerçek 
inisiyasyon alanları varlıkların bir türlü kendi 
kendilerine bulamayacakları bu mekanizmal 
bilgileri onlara sunarak özgürlüklerini hem 
gelişme hem de özgürce bir varlığını var etme 

şeklinde kendilerine rahmetler getirmesi için de 
bu tür bilgilerle beslerler... 

Şimdi o zaman bunu biraz daha 
sistematik anlatalım... 

Bilgi=Tesirdir... Tesir bilgi ile özdeştir... 
Bilgi bir enerjidir, tesir bir enerjinin yayılım 
sahası içerisinde var olan bir olgudur... Eğer bir 
tesir varsa bir enerji vardır, bir enerji varsa onun 
mutlaka tesiri vardır... Ve bir tesir enerjinin 
yüksekliği, yoğunluğu, şiddeti ile doğru 
orantılıdır... Ve kâinatın her zerresi Yaradan‘ın 
bu enerjisi ile meskûnsa tesir olmayan hiçbir 
zerre yoktur... Her zerre tesir yüklüdür, tesir alır 
ve tesir verir... Ve dolayısıyla kâinatın her 
noktası bilgidir… Kâinatın her noktası 
Yaradan‘ın ta kendisi ise ve Yaradan‘ın bunun 
dışında bir zerresi düşünülmeyecek ise, 
Yaradan, o zaman bilgidir... 

Bilgi tesirdir, bilgi varlığa tesir şeklinde 
gelir, varlık bu tesirden bilgiyi ve bu bilginin tesir 
olduğunu algılarsa, bir mekanizmal süreç 
başlar… Bilginin önce ihtiyacının hissedilmesi, 
sonra o bilgiyi yakaladığınızda kabullenilmesi, 
ondan sonra o bilginin idrak edilmesi ve 
sindirilmesi oldukça zor merhaleler ifade eder... 

Varlık bunu aldıktan sonra bu merhaleler 
sonucu bir şuur açılması yaşar... Şuur açılması 
bilgi yani tesirin varlığa tutuluşu bir projektör 
vasfından kaynaklanır... Yani şu anda bu alana 
dışarıdan, bu bilgiden çok uzak bir insan getirtin, 
oturtun, dışarıdaki durumuna göre mutlaka bir 
şuur açılımı yaşayacaktır... Kendi çapında 
parıldayacaktır hatta burada bir huzur hissettiğini 
içinde bir hoşluk hissettiğini, söylenenlerden bir 
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 şeyler anladığını hatta dışarıdaki durumunda 

düzelmeler yapacağına dahi söz verebilir... Bu 
asla o varlığın hemen bu tesir alanında 
şuurlandı, idrakler edindi, şuuruna dahil etti ve 
geri dönülmez bir belirleyicilik sağladı ve gelişti 
manası taşımaz... O varlık buradan çıkar, 
bulunduğu tesir alanına girdiği anda şuur 
kapanır... Hatta burada bize itiraf ettiği o 
durumunu hatırlamaz bile... 

Herkes için geçerli... Bunun adı tesirin 
projektör etkisinden kaynaklanan şuur 
açılmasıdır... Şuur açılması tebligat ifadesine 
göre çok makbul bir şey değildir... Açılan şuur 
kapanır... Açılan şuur kapanma ihtimali %100 
olan bir haldir... Her varlığın bilgiyi varlığına dâhil 
etmesi ve onu geri alınamaz bir konumda 
varlığında değer olarak katman oluşturma 
merhalesidir bu... Açılan şuur kapanırsa, 
kapanmaması için ne yapmak lazım? 

Açılan şuur cehit faktörü ve farkındalık 
faktörü devreye girerse yayılır... Açılan şuur 
cehit faktörü ve farkında bir iradenin konulması 
ile yayılmadığı anda kapanmaya son derece 
mahkûmdur... Bir projektörün bir varlığın üzerine 
tutulması ve onu ışıklandırması ve aydınlatması 
projektörü bir çeviriyorsunuz varlık karanlıkta... 
O projektörün varlığın üzerinde sürekli ışıklılık 
temin etmesi için mutlaka varlığın meseleyi 
kavrayıp cehit ve farkındalık ile açılmış olan 
şuurunu yayılıma tabi tutması lazım... Bir şuurun 
yayılması, açılır halden kapanır tehlikesinin 
dışına taşırılması için yani yayılması için mutlaka 
varlık tarafından bilinçli bir iradenin konularak 
cehtin devreye girmesi gereği var... Bu bilginin 
yani varlığın şuurunu açan tesirin, bilginin, 
varlığın bütün bedenlerinde sirküle etmesi ile 
mümkündür... 

Demek ki varlık, aldığı bir bilgiyi böyle bir 
maksat güderek cehte tabi tutmazsa ve bunun 
adı da bütün bedenlerinde sirküle edemezse, o 
bilginin varlıkta oluşturduğu şuur açılımı 
kapanmaya mahkûmdur... Hatta bir varlığın 
belirli bir bilgi, tesir odağı veya alanı içersinde 
şuurunun açılması ve böyle bir cehit 
göstermediğinden dolayı kapanması varlığın o 
tesir alanına girmeden önceki durumundan daha 
kötü durumu kendisine sunar... 

Eğer bizler bu alan içerisinde belirli bir 
sürede belirli bir bilgi tesiri altında hatta söze 
dökülmeyen bir tesirin de altında burada bazı 
şuur açılımları meydana getirmesinden dolayı 

cehtimizi eksik kılarsak inanınız herhangi bir 
nedenle ki bu çok mümkün olacaktır, devre 
sonunun zaten prosesinde bu vardır dünya 
koşulları içerisine sevk edildiğimiz anda bu 
açılan şuurumuzun hemen kapanacağını, çok 
kolaylıkla bu alanın tesirinin bu alanın 
imkânlarının dışında kendimizi bulacağımızı 
bilmemiz lazım... Bu bizim için kaygan bir 
zeminin ifadesi olarak dile getiriliyor... 

“Öylesine bir kaygan zemin içersinde 
bulunuyorsunuz ki, en çok telefattın verildiği 
bir devre sonu zemini burası…” diyor… 

Yapacağımız nedir..? Burada aldığımız 
bilgilerin eğer varlığımızın onayından geçiyorsa 
ve bizim için hakikaten varlığımıza ışık tutucu bir 
vasfı varsa, buna onay veriyorsa içimizdeki ses 
mutlaka üzerinde çalışmamız lazım... Şuur 
yayılımına doğru sevk edilmemiz lazım... Bir 
bilginin şuur yayılımına sevk olabilmesi için 
mutlak surette varlık tarafından onun özel 
çalışmaya tabi tutulması lazım ve bu da bütün 
bedenlerde bilginin sirkülasyonu ile mümkün 
olur... Bütün bedenlerde varlığın bir bilgiyi sirküle 
etmesi ne demektir? Beş duyu ile enforme 
ettiğiniz bilgi zihin bedeninizde varlığınıza temas 
ediyor, bunu mutlak surette zihin bedeninizden 
astral duygu bedeninize geçirip orada duygu 
tezahürlerini oluşturmalısınız... Oradan fizik 
bedenine indirmeniz, fizik bedende ‗nasıl ben 
bunu hayatta tatbikata sokarım?‘ demeniz ondan 
sonra tekrardan oradan aldığınız yeni versiyonu, 
aynı bilginin yeni bir çehresini tekrardan duygu 
bedenine getirip, tekrardan zihin bedenine 
getirip, oradan mantale doğru çıkarmanız 
lazım... 

Mesela sevmek lazım, neyi sevmek 
lazım? İnsanı sevmek çok zor çiçekten 
başlamak lazım, çiçeği sevmek, gülü sevmek 
lazım... Peki, ben bu bilgiyi bu akşam aldım nasıl 
bütün bedenlerimde sirküle edeceğim? Eğer 
bunu etmezsem çiçeği sevmek fikri şu anda bu 
tesir alanı içerisinde sizde çok büyük bir hoşluk, 
cazibe ve hatta makbul bir bilgi intibaı yaratacak 
şuur açılımından dolayı ama dışarı çıktığınızda, 
şuurunuz kapandığında neydi dün akşam çiçeği 
mi sevmekti, ne var işte gül demeyip yarın 
sabah ilk işiniz ‗gülü sevmek bilgisini nasıl ben 
sirküle ederim, bu bende duygusal bir hoşluk 
yarattı makbul bir bilgi intibaı yarattı ve varlığım 
bunu kabul etti, bu tesir alanının yarattığı bir 
şuur açılımıdır ve hakikaten bunun gerekli 
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 olduğuna bende karar verdim‘ deyip hemen 

yarın sabah bir güle dokunmanın, onu sevmek 
nasıl bir şeydir, içine bakmak, dışına bakmak, 
hoşlanmak, canlı bir unsur olduğunu anlamak... 
Yaradan‘ın ilkeleri ile bağını nasıl kurabilirim? 
İşte böylesine bir sirkülasyon gayreti bizlerin 
açılan şuurlarımızın bir daha kapanmamak 
üzere yayılan şuur haline dönüşmesinin 

yoludur... Bu bir çocuk olur, çiçek olur, yardım 
bilgisi olur, sevgi bilgisi olur vs. 

(Devam edecek) 

 

 

 

 
 

 

---------------------------------------------------- ETKĠNLĠKLERĠMĠZ -----------------------------------------------

VAKFIMIZIN YENĠ MEKÂNINA TAġINMA 
HAZIRLIKLARIMIZDAN DOLAYI EYLÜL 
AYINDA ÇALIġMALARIMIZA ARA VERMEK 
ZORUNDA KALDIK.  

YENĠ ADRESĠMĠZ: 

Cevizli Mah.Bağdat Caddesi No: 519 Bağdat 
Plaza 233 Kat: 7 Daire: 10 
Maltepe / ISTANBUL 

Tel : (0216) 383 06 07  
GSM : (0532) 427 11 32 - (0505) 271 36 87 

 REĠKĠ NEDĠR? 
- REİKİ; Japonca bir kelimedir... 

- REİ ; spiritüel bilgelik, şuur anlamına gelir... Kİ; 
yaşam gücü manasındadır... Yaşamın içinden 
akıp gelen kuvvetli hayat enerjisi anlamına 
gelir... Çince'de; CHİ... Sanskritçe'de; PRANA... 

— REİKİ; en yüksek enerji frekanslarından 
birisidir... 

— REİKİ; Tabii ve basit bir şifa metodudur... 

- REİKİ‘YE kanal olan kişilerin avuçlarından 
enerji, hayatları boyunca akar... 

- REİKİ‘YE kanal olacakların, mutlaka o enerjiye 
uyumlanmaları gerekir... 

- Uyumlanma esnasında çakralar açılır ve 
uyumlanan kişiler, en yüksek enerji olan 
evrensel enerjiyi ellerinden akıtmaya muktedir 
olurlar... 

 

 REĠKĠ KAVRAMI 
- REİKİ; saf sevgi enerjisidir... 
- REİKİ; istenmediği takdirde asla verilmez... 
Süjelerin kendi kendilerini şifalandırabilmeleri 
için, şifaya vesile olan kişi, sadece kanal vazifesi 
yapmaktadır... 
- REİKİ enerjisini çekip alabilmek için; sadece, 
saf bir niyete ihtiyaç vardır... 

- REİKİ enerjisi ile şifa'ya vesile olmak, bir 
meslek değildir... 
- REİKİ enerjisi, üç planda kendini ifade eder ve 
aura seviyesinde şifayı gerçekleştirir... Enerji, 
bütün süptil bedenleri şifalandırır... 
- REİKİ‘NİN herhangi bir dinle ilgisi kesinlikle 
yoktur... O, hiçbir dini temsil etmez... O, hiçbir 
dinin tasarrufuna girmez... O, Evrensel Şifa 
Enerjisidir... 
- REİKİ enerjisine uyumlanmış kişiler, terapi 
yaparlarken, kendi enerjilerinden bir şey 
kaybetmezler, aksine enerji alırlar... 
- REİKİ, şuurlu bir enerjidir, şifaya ihtiyacı olan 
bölgeye kendiliğinden akar... 
 
REĠKĠ ĠSTENMELĠDĠR… ġĠFA ALINDIĞINDA, 
EġĠT BĠR ENERJĠ ALIġ VERĠġĠ GEREKLĠDĠR... 
 

 UYUMLANMA NEDĠR? 
REİKİ Evrensel Enerjinin akması için kanal 
açma prosesidir... Eski Tibet Master'larının 
talebelerine enerji transferi için uyguladıkları 
tekniğin öğretisidir... Talebelerin üst enerji 
merkezleri ve avuç içi çakraları, REİKİ enerjisine 
açılır... Uyumlama bir defa yapıldığında, enerji 
hayat boyu ellerden akar... 
 

 UYUMLANMIġ OLMAK NEDĠR? 
Siz artık, bir REİKİ kanalısınız... Ellerinizi 
koyduğunuz her yere enerjiyi akıtabilirsiniz... 
REİKİ enerjisini düşünüp çağırdığınızda, onun 
avuçlarınızın içinden aktığını hissedebilirsiniz... 
REİKİ, içinizdeki ruhsal gelişimi oluşturur, bunu, 
hayatın mutlulukları izler... Dünyasal görüşleriniz 
değişir ve artık REİKİ prensipleri ile yaşamaya 
başlarsınız... 
 
Ruhsal yönden şifa vermeye hazır olursunuz... 
Enerjiyi paylaştıkça, büyüdüğünü hissedersiniz; 
bütün varlığınızın sevgi ile dolup taştığını ve 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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 tıpkı bir ışık kaynağı gibi insanların üzerine 

yayıldığını gördükçe, paylaşma duygunuz ve 
mutluluğunuz artar... 

 BÜTÜN ġĠFACILAR REĠKĠ KULLANIR MI? 
Enerji ile çalışan her terapist, Kİ veya Yaşam 
Enerjisi'ni kullanır... Ancak hepsinin kullandığı, 
REİKİ değildir... REİKİ, evrensel enerjinin özel 
bir frekansıdır ve buna uyumlu kişiler tarafından 
kullanılabilir... Değişik frekanslı enerjilerle 
çalışan terapistler, REİKİ'ye uyumlandıktan 
sonra, kullandıkları metot daha da güçlenir... 
 

 MAGNIFIED HEALING® 

Bu şifa ilk kez 1983 yılında Dünya'ya 
tanıtılmıştır. Magnified Healing®, Quan Yin'in 
güçlü enerjileriyle bir bağ oluşturmaktadır. Pek 
çok kültür ve ülkede tanınan bu eski şifacı 
sayesinde yeni bir kapı aralanmaktadır. Çin'de 
çok iyi tanınan Quan Yin, bu konunun Çin'de çok 
iyi bilinmemesine rağmen, Yükselmiş Bir 
Varlıktır. İçinde bulundukları yoğunluğa rağmen, 
çok eski zamanlarda, mükemmel ve 
dokunulabilir bedeni ile insanlarının arasından 
geçtiği zamanlar, halen Çinli'ler tarafından 
hatırlanmaktadır. Çinli'ler arasındaki 
dürüstlükten ve bütünlükten sorumludur. Quan 
Yin adı (Veya Kuan Shih Yin) Dünyanın-
Haykırmalarını-Duyan-Kişi anlamına 
gelmektedir. Quan Yin aynı zamanda Tibet'te ve 
Asya'nın diğer bölümlerinde Tara adı ile 
bilinmektedir. 
 
Quan Yin Merhamet, Şefkat ve Affediciliğin 
Tanrıçası olarak bilinmektedir. Gerçekte O, 
sadece bir Tanrıça değil, aynı zamanda bir 
Bodhisattva'dır (aydınlatılmış olan). Onun 
belirgin İlahi Özelliği merhamettir. Merhamet ve 
Şefkat Alevleri'ni yönetir. "Merhamet, sevginin 
kazandırdığı erdemlerden en üstünüdür". Onun 
insanlığa olan hizmeti Merhamet ve Şifa'dır; 
Doğacak çocuklara da büyük hizmet 
vermektedir. Quan Yin kadınların ve doğumun 
Hamisi'dir. İhtilafların oluşması durumunda kişi 
ondan yardım isteyebilir.  
 
Mantrası "OM MANI PADME HUM"dür. Basit bir 
sözcük grubu veya cümle olarak tercüme 
edilemese de; "Fark edin! Mücevher lotüstedir!" 
anlamına gelmektedir. Onun çiçeği ve 
elektronlarının dizilişinden meydana gelen şekil 
5 Taç Yapraklı Lotüs'dür. Lotüs Dünya'ya 

getirilen ilk çiçektir ve " ÖZ Varlık" ifadesinin ilahi 
şeklidir. 
 
Magnified Healing® kalbinizden, tüm Ruhsal 
Merkezler aracılığı ile Kaynağa, EVRENİN EN 
YÜCESİ OLAN TANRI'YA, Dünya'nın 
Merkezindeki Elmas'a kadar sürekli bir Enerji 
akışı kurmaktadır. Bu bağlantı spiral şeklindedir. 
Quan Yin bu şifa tekniğinin kaynağının kendisi 
olmadığını, bunun Tanrı'dan bir hediye olduğunu 
söylemektedir. Bizim yaptığımız EVRENİN EN 
YÜCESİ OLAN TANRI'NIN Yükseltilmiş 
Şifasıdır. Bu yüzyılda meydana gelen ruhsal 
devrim ile çok sayıda şifa tekniği de ortaya çıktı. 
Bu hareketler, hayatın ve böylece sağlığın doğru 
holistik bakış açılarını kucaklarken, ihtiyaç 
duyanlar, ışıkla çalışanlar ve her türlü hastalık 
şifacısı için heyecan dolu bir genişleme 
sürecidir. Siz okuyucular, yeni bir şifa tekniği 
olan Magnified Healing® ile ilgili daha fazla bilgi 
edinmeye başlamadan önce, Magnified 
Healing®'i bir yerlere yerleştirebilmeniz için önce 
şifa türlerinin tarihçesini birlikte gözden 
geçirelim:  
 
İhtiyaç duyanlar, her zaman için susuzluklarını 
gidermek için sayısız seçeneklerle 
karşılaşmışlardır. İnsanlık, tarihi boyunca denge 
ve anlam arayışı içinde olmuştur ve örgütlenmiş 
dinler, alopatik ve homopatik tıp bilimleri de bu 
arayışın birer parçası olmuşlardır 
 
Magnified Healing®, şimdi tüm şekillerin 
birleşmesi ile gelmektedir. İhtiyaç içinde olan kişi 
nefes alışından sesine, hareketine kadar aktif ve 
bilinçli bir şekilde bu sürecin içerisindedir. 
 
Bizleri EVRENİN EN YÜCESİ OLAN TANRI ile 
birleştiren; Tanrısal Sevginin Üç Katlı Alevi'ni, 
Tanrısal Bilgeliği ve Tanrısal Gücü aktive edip 
büyüten, Karma'mızı temizlememize imkan 
veren, tüm DNA ipliklerimizi aktive eden, 
varlığımızı Saf Işığa dönüştüren ve Yükselişimizi 
sağlayan bir şifa tekniğidir. 

ÖNEMLİ NOT: Magnified Healing® eğitimlerinin, 
uzaktan yazışma, telefon, e-mail, internet web 
siteleri, e-Bay vb. üzerinden verilmesi yasaktır. 
Bu çalışmalar ve eğitimler sadece tüm öğretileri 
birleştiren, tüm hareketleri gösteren ve her 
öğrencisinin uyumlamasını gerçekleştiren 
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 sertifikalı Master Öğretmenler tarafından yüz yüze verilebilir. 

---------------------------------------------------- ETKĠNLĠKLERĠMĠZ ------------------------------------------------ 
 

Vakfımızın tüm etkinlik ve programlarını www.mbavakfi.org.tr web sitemizden detaylı olarak görebilirsiniz. 

 

http://www.mbavakfi.org.tr/

