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

YENİDENDOĞUŞ KANITLARI... 
Yenidendoğuşun deneysel ve 

kendiliğinden olmak üzere çeşitli kanıtları 
mevcuttur... 

Diğer yandan, yenidendoğuş üzerine 
yapılan bilimsel araştırmalar büyük bir hızla 
sürdürülmektedir... Hatta bazı ülkeler bu 
gerçeğin pratik yönlerinden yararlanmaya 
başlamışlardır bile… Ekminezi yöntemiyle 
kişilerin geçmiş hayatları yeniden yaşatılmakta 
ve bazı fobilerin, takıntıların giderilmesi mümkün 
olmaktadır... Bu tedavi yönteminin pek yakın bir 
gelecekte, bütün Dünya’da kullanılacağı açıktır... 
Zira bu bilgiden haberi olmayan klasik tıbbın 
çözemediği bazı psikolojik sorunlar, 
yenidendoğuş bilgisinin pratik yönüyle 
çözülebilmektedir... 

Kendiliğinden Kanıt: Yeniden Dünya’ya 
doğan insan, bulunduğu seviyenin gereği olarak 
bir “unutma” sürecine tabi tutulmaktadır... Dünya 
insanının kapasitesi, daha önce yaşanmış birçok 
hayatların yükünü bir hayat içerisinde 
taşıyamaz... Zihni gücümüz, bu derece kapsamlı 
ve büyük bir kitabı hazmederek taşıyacak 
seviyede değildir... Bize, bu bakımdan bir 
hayatlık ince bir kitap uygun gelmektedir... 

Bununla beraber, Dünya insanının 
tekâmülü ile meşgul olan Ruhsal İdari 
Mekanizmalar yenidendoğuş gerçeğini 
vurgulamak için Dünya’nın birçok yöresindeki 
birçok insanın geçmiş hayatlarını hatırlamalarını 
sağlamaktadır... 

Bu tip olaylar bilim adamlarının da 
dikkatini çekmiş ve titiz çalışmalar 

yapılmaktadır... Öyle ki, doğruluğu kesinlikle 
saptanmış yüzlerce yenidendoğuş vakası 
bilimsel literatüre de geçmiştir... Bununla 
beraber, çağımızın icabı, vesveseli birçok insan, 
yenidendoğuş gerçeği karşısında ya inançsız, ya 
da şüpheci davranmaktadır... 

Virginia Üniversitesi Psikiyatri Bölümü ve 
Parapisikoloji Bölümü Direktörü Ian Stevenson, 
ülkemizde ve Dünya’da yeniden doğma 
olaylarını inceleyen bilim adamlarının başında 
gelmektedir... 

Hindistan, Sri Lanka, Lübnan ve 
Türkiye’de ki yenidendoğuş olaylarıyla ilgili dört 
kitap yayınlamıştır... 

Amerikalı Profesör, ortaya çıkan birçok 
yenidendoğuş iddiasından 134 tanesini yerinde 
incelemiş, bunlardan 6 tanesini 1980 yılında 
yayınladığı “Lübnan ve Türkiye’deki tipik 
yenidendoğuş olayları” adlı eserinde 
toplamıştır... 

Dr. Ian Stevenson, bu konuyu kanıtlamak 
üzere inceleyen ya da böyle bir çabaya girişen 
ilk kişi olduğunu iddia etmemektedir... Ama 
yenidendoğuş konusunu psişik araştırmalar 
programına yerleştiren Dr. Stevenson olmuştur... 

 

Rabbimin Kalbimdeki Işığı; Rabbimin 
Kalbinizdeki Işığını selamlıyor… 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 
Nurettin ERSOY 
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---------------------------------------------------------- DİYOR Kİ ; ---------------------------------------------------- 
 Kıyam etmek; aşağıdan beslenen 

formların, adeta yarı şuurlu bir vaziyette 
tekrar geri dönmekte olduklarının ve 
varlıkların kendi kendilerine yarattıkları 
tahakküm odakları oluşturduklarının; bu 
odakların, öylesine merkezler haline 
dönüşmekte olduklarının ki, adeta 
varlıklara yüksek seviyeli 
mercilermişçesine yayınlar 
yapabildiklerinin;  varlıkların, bu yayınlar 
vasıtası ile etkileşimler içerisine girmekte 
olduklarının; ve sun’i tesirlerin, sun’i 
titreşimler haline dönerek, adeta varlıkları 
hapsetmekte olduklarının; imtihan 
sahalarımızın da, imtihan imkânlarımızın 
da, vesilelerimizin de kendimiz olduğunun; 
badirelerin önümüzde olduğunun; sınanır 
olduğumuzun, çünkü istekli olduğumuzun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:197) 

*** 

 Kıyam etmek; bilgi’nin bilgi’yi sınadığı 
dönem içerisinde olduğumuzun; elbette ki, 
idrak’in idraki, şuur’un da şuur’u 
sınayacağının; herkesin, itibar edecekleri 
mercilerin tefrikini ancak kendilerinin 
yapması gerektiğinin bilincine 
varmaktır… (MYP/C:197) 

*** 
 Kıyam etmek; henüz kargaşayı ve gerçek 

teşevvüşü görmediğimizin; 
yaşadıklarımızın, hepimizi oraya doğru 
götürdüğünün; sağlam zemine basıp, 
sağlam ipleri tutanların ayakta 
durabileceklerinin bilincine varmaktır… 
(MYP/C:197) 

*** 

 Kıyam etmek; organlarımıza kendi 
görevlerini tam olarak yapmayı 
öğreteceğimiz gibi; aynı zamanda da 
gözümüzle duymayı, kulağımızla görmeyi 
ve her organımızı süzgeç olarak 
kullanabilmeyi kendimize öğretmemiz 
gerektiğini bilincine varmaktır…(MYP/C:197) 

*** 

 

 

 Kıyam etmek; alakamızın yükseklere 
doğru olması gerektiğinin ve önce 
kendimizi yükseltmemiz gerektiğinin 
bilincine varmaktır…(MYP/C:198) 

*** 

 Kıyam etmek; “ben her seviyeye ağ 
atarım…” demenin, “kendimi en düşük 
titreşimlere hapsediyorum…” demek 
olduğunun; yükselmeliyim ki, emsal 
olabileyim; yükselmeliyim ki, onlara da 
hamletme imkânı verebileyim bilincine 
varmaktır…(MYP/C:198) 

*** 

 Kıyam etmek; hizmetkârı olduğumuz 
merci ile irtibatımızı kesmediğimiz taktirde, 
etrafımızdakileri besleyebilir olduğumuzun, 
aksi taktirde, kendimizden kendimize 
dönen kısır bir sirkülasyon içerisinde, 
etrafımızdakilerle birlikte içi boş bir koza 
oluşturacağımızın; bağlantısız alan 
sahiplerinin, kendileri ile birlikte kuruttukları 
kölelerini de karanlığa doğru götürmekte 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:198) 

*** 
 Kıyam etmek; taklit olmamak gerektiğinin; 

hükmeden, hüküm veren olmamak 
gerektiğinin; sadece emsal olmak 
gerektiğinin bilincine varmaktır… 
(MYP/C:198) 

*** 

 Kıyam etmek; yüksek tesirlerin 
vibrasyonlarının, varlıkları yola soktuğu 
gibi, yoldan da çıkarabilecek olduğunun; 
işte bu hassas noktada, gerçek yol 
göstericilerin, kendilerini belli edecek 
olduğunun ve ayakta kalanların onlar 
olacak olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:198) 

*** 

 Kıyam etmek; hakiki Bani’lerin, ışıklarını 
yanlarında taşırken, yerine göre yol, yerine 
göre aydınlık ya da hepsini kapsayan 
kanun olduklarının bilincine varmaktır… 
(MYP/C:198) 

*** 
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------------------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (11)------------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Gücümüzün, içsel veya dışsal yani psişik 

veya fizik olarak açığa çıkamayışının nedeninin, 
beynimize ve düşüncelerimize koyduğumuz 
sınırlar olduğu fikri çok önemlidir... 

Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi, 
“Yorgunluk, her insan, her mahlûk için gayet 
doğal bir şeydir, ama insanda öyle bir manevi 
güç vardır ki; o güç onu, hiç dinlendirmeden 
yürütür...” diyor... Yıl 1937; tebligat veriyor... 
Müthiş bir şey yani şu tebligatın, o yüce önderin 
dilinden dökülmüş versiyonu şeklindeki halidir 
bu... Her mahlûk, her insan için yorgunluk tabii 
bir şeydir, ama insanda öyle bir manevi güç 
vardır ki, diyor, içsel güçten söz ediyor, ruhsal 
güç... O güç açığa çıkartıldığında, 
dinlendirmeden o varlığı yürütür diyor... Yani 
dinlenmeye gerek yok... Böylesine bir nimet 
bizde var, saklı... 

Hayat içerisinde, hepimiz, el yordamıyla 
bunları teşhis edebiliyoruz... Fakat bizim 
beceremediğimiz nokta, teşhislerin analizini 
yapamamak... Böyle bir eksikliğimiz var... Analiz 
yapmadığımız sürece, teşhis ettiklerimizin 
bizlere nasıl mânia oluşturduğu konusunda fikir 
sahibi olamıyoruz... Analiz şart... 

Şimdi bakınız, bütün bu söylediklerimizin 
altında bir tek öğe yatıyor dikkat ederseniz... O 
da ne? Korku... Ve bakın, hayat içerisinde bütün 
bu söylenenlerin perde arkasında yatan 
gerçeklik, korkudur... 

Gerçeklik diyorum, hakikat demiyorum... 
Bunun farkını biliyoruz değil mi? Gerçek başka 
şey, hakikat başka şey... 

Hakikat, metafizik âleme; gerçek ise, fizik 
âleme aittir... Gerçek, göreceli, rölatiftir... 
Gerçek, zaman ve mekâna bağlıdır... Gerçek, 
illüzyondur... Hakikat ise; rölativiteden 
sakınılmıştır, zamansızlık ve mekânsızlık 
içerisindedir, her varlık için aynı şeyi ifade eder... 
Bu çok önemlidir... Onun için, sözlükte, gerçek 
sözcüğünün karşısında hakikat olmasına 
rağmen, ince bakış açısından bunları ayırıyoruz 
biz... Bizim paylaşacağımız bu... 

Tebligat Bilincini Kazanmak için 
paylaştığımız tebligat bilgileri, hakikat 
bilgileridir... Nasıl oluyor..? Çünkü rölatif 
değildirler... Yani bu bilgiler, Ahmet bey için 

başka bir şey ifade ediyor, Mehmet bey için 
başka bir şey ifade ediyor, değildir... Her ikisine 
de, kendi seviyesindeki aynı mevzuu anlatır... 
Birinde “A” mevzuudur, ama diğer bir varlıkta “a” 
dır... Öteki varlıkta A üstüdür, ötekinde AA’dır, 
ötekinde –A’dır ama hepsinde “A”... Yani aynı 
mevzuu aydınlatır... Her varlık, kendi anlayış 
seviyesine göre, o mevzuu aydınlatmasına 
müsaade eder... 

Ama Dünya âleminin bilgisi ise, yani 
gerçeklilik dediğimiz, illüzyona tâbi bilgi, her 
varlık için farklı farklı algılanabilir hatta algılanır... 
Meselâ biri için mutluluk olan, diğeri için 
mutsuzluktur... Biri için neşe, diğeri için 
hüzündür... Meselâ buradaki çalışma, sizlere 
mutluluk verebilir, ama dışarıdaki insanı buraya 
getirin, kahrolur... Aynı şeyleri söyleriz, ama 
rölatiftir bu... 

Yani aynı tesir, kişiye özel farklılıklar 
gösterir... Farklı algılamalardır bunlar... Şimdi bu 
saydığımız şeylerin hepsi bizim beyinlerimize 
koyduğumuz sınırlarla ilgilidir… En başta felsefi 
anlayışlarımız... Yani ulvi, manevi 
değerlerimizin, hatta felsefenin bize sunduğu 
kavramların, yaptırımların, hükümlerin hepsi, 
bizim beynimize, anlayışlarımıza en büyük sınır 
koyucudur... Tanımlar da öyledir... 

Dinlerin, inanç sistemlerinin bize 
sunduğu kavramlar, rölatif âlemin mensupları 
olan bizleri göz önüne alarak verdiği 
kavramlardır… Onun için vermeyi amaçladıkları 
hakikat bilgisi, gerçeklilik bilgisi haline gelmiştir... 
Yani öylesine bilgi ortaya koyar ki; her varlık 
kendi kapasitesine bağlı olarak o bilgiyi alır, 
rölatif bir tarzda anlayış elde eder... Ve 
dolayısıyla da beynine sınırlar çizer... Bu sınırlar, 
mesela, tapılacak bir mabudun anlaşılması 
gibi... Kimine göre bu tapılacak olan ilah (ki buna 
ne derseniz deyin, ilahi olan bir unsurdur) 
cezalandırıcı, kimine göre sevgi dolu, affedici vs. 
böyle bir çeşitlemeye tabidir... Çünkü niye? O, 
öylesine bir bilgiyi aşağılara indirmiştir ki, o 
bilginin inişi esnasındaki aracı beşeri zihinler 
onu kendi zihinsel yapısına bürüyerek ortaya 
koymuştur... Ama bilginin özüne asla halel 
gelmez... Bu çok önemlidir... Yani bir bilgi 
istenildiği kadar yüksek seviyeden gelsin, o 
geldiği seviyenin özündeki özelliğini asla 



 
 

IŞIĞIMIZ BİLGİ - YOLUMUZ SEVGİ - HEDEFİMİZ VAZİFE 
 

Bağdat Caddesi Bağdat Plaza 233 No: 519 Kat: 7 Daire: 10 Cevizli - Maltepe / İstanbul 
Tel: 0216 – 383 06 07 / Faks: 0216 – 441 43 99 / E-mail: info@mbavakfi.org.tr / Web: www.mbavakfi.org.tr 

4 

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999 
kaybetmez... Bu açıdan, dinlerin bu tür rölatif 
âlemin kisvesine bürünmesi, özündeki yüksek 
vasfının, kalitesinin yok olduğu manası 
taşımaz... Onlar mükemmel bilgilerdir, kendi 
zaman ve mekânının şartlarına kendilerini 
uydurdukları için ve o şartlardaki insanların ona 
yaklaşımlarından dolayı kabuk içine sarılmış, 
böyle bir hale gelmiştir... Özde mükemmeldir... 

Bugün burada konuştuğumuz bilgileri, 
İslam’ın özüne, Hıristiyanlığın özüne, Museviliğin 
özüne inebilecek bir kapasiteniz varsa, inin, 
orada aynı devasalıkta bulabilirsiniz... Çünkü 
aynı kaynaktan geliyor... Ama geliş esnasında 
hitap edeceği sahanın, topluluğun, enkarnasyon 
alanının vasıflarına en uygun hale bürünüyor... 
Ve dolayısıyla o bölünme esnasında kırk kat 
bohçaya bürünüyor, saklanıyor, gizleniyor ve o 
insanların kabul edebileceği, anlayabileceği, bir 
doza kendini getiriyor... Bizler de, onu o şekliyle 
ele aldığımız için, diyoruz ki; ‘Nasıl bilgi bu? Bu 
bana yetmiyor...’ Hayır yanlış... O, sana yeter de 
artar bile, ama sen özüne girebilirsen... Bana 
yetmiyor fikri, aslında, bizim onun için daha 
henüz iki gömlek küçük olduğumuzu gösteriyor... 

Dal içine dalabiliyorsan, gör özünü 
görebiliyorsan, bak orada ne kadar yeterlilikler 
var... Onun için, dinleri eleştirenlere lütfen 
içinizden, karşı koyarak değil, çünkü onları ikna 
edemeyiz... İçinizden böyle cevap verin, deyiniz 
ki; ‘Sen onu hakir görüyorsun, sen onu fakir 
görüyorsun, sen onu yetmez görüyorsun, sen 
onu kendine layık görmüyorsun, ama onun 
özüne girebilecek gücün olsa, bunları dile 
getirebilir misin acaba..? Hatta bir de öyleleri 
vardır ki; ‘ben aştım’ der... Evet, aştım diyorsun 
ama onu aşmış olsan gerçekte, onun özündekini 
anlayabilecek aşkınlığa erişebilmiş olsan, 
bunları hiç söyleyemezsin ki... O, bir skala 
şeklinde kırk kat bohçayı açtığınızda, 
yeryüzündeki tüm realitelere hitap eden bilgi 
kesafetine, bilgi skalasına sahip... Kim hangi 
seviyeyi görebiliyorsa... Aynı şunun gibi; bir göz 
doktoru karşınıza harfler dizisi koyar... Sizin 
gözünüzün görme yeteneği hangi harf ile rezone 
olabiliyorsa, hangi harfe uyumlanabiliyorsa onu 
söylersiniz... A dersiniz vs. siz çok iyi bir görme 
kapasitesine sahip olsanız o en küçük harfi de 
görürsünüz, en büyüğünü de görürsünüz ve 
genelin hakkında bir bilgi sahibi olabilirsiniz... 
Ama en büyüğünü görecek bir körlüğe 
sahipseniz, gözlük ihtiyacınız varsa, en 

büyüğünü görürsünüz ‘Ne kadar yetersiz bu 
tablo’ dersiniz... Diğerleri yok dersiniz... Tek bir 
harf mi bu tablo? Var ama sen göremiyorsun... 
Buna benzer düşünelim... 

Şimdi bütün bu saydıklarımızın altında 
yatan, rölatif alemin, illüzyon aleminin, gerçeklik 
aleminin en büyük problemi “Korku”... İşte 
beynimize, düşüncelerimize en çok sınır koyan, 
bu korku... Bu nasıl oluyor, korku ne demek, 
nasıl korku oluşur? 

Korku, yeryüzü fizik âlemindeki bir 
varlığın kendi dışındaki herhangi bir olguyla 
özdeşleşmesi sonucu oluşan bir sabitlenme 
bilgisidir ki, bu özdeşleşme, somuttan soyuta 
kadar her şey olabilir... Yani maddi değerler, 
sübjektif değerler, manevi âlem değerleri 
olabilir... Soyuta doğru gidelim fikirler, 
düşünceler, inanç kalıpları vs. olabilir... Kendi 
dışındaki herhangi bir değerle varlık özdeşleştiği 
anda, korku o varlıkta devrededir... 

Özdeşleşme, kendi dışındaki bir obje ile 
varlığın kendisini bir görmesi, onsuz 
olamayacağı fikrine sahip olması özdeşleşmeyi 
ifade eder... Eğer bir varlık, kendi dışındaki, 
somuttan soyuta herhangi bir değerle veya 
değer zannettiğiyle bir olup onunla özdeşleştiği 
anda, onu kaybetmekten kaynaklanan korku 
hemen akabinde varlığı bulur... 

Korku, kazanılmış olan ve kaybedildiği 
anda o varlık için mahvoluş sebebi gibi algılanan 
bir kıymetin, varlığın elinden alınma ihtimalinden 
kaynaklanır... 

Özdeşleşme vuku bulduğu anda korku 
birlikte gelir... Çünkü niye? Varlık, tutunduğu, 
sahiplendiği, bağımlılık halinde ilişki kurduğu 
neyse, o obje, onu kaybetmenin hissiyatıyla 
hemen korkuyu birlikte yaşamaya başlar... Bu 
korku, çok ince frekansta, belirsiz vuku bulma 
şeklinde de olabilir, çok bariz şekilde de olabilir... 
Ama belirsiz bir vaziyette oluşan özdeşleşme, 
belirsiz korkusunu da yanında taşır... Ama 
korku, özdeşleşmenin olmadığı bir yerde 
kesinlikle yoktur... Bunları bu kadar kesin, emin 
söyleyebiliyoruz, çünkü bu bir bilgidir... 

Eğer içinize bu bilgiler oturuyorsa, 
‘Tamam hakikaten öyle, bunun dışında bir 
ihtimali ben bulamadım’ dediğiniz sürece, bu 
bilgi ikna edicidir veyahut da kabul edilebilir bir 
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bilgidir... Bunun dışında bir ihtimali de 
deneyimleyip ortaya koyabilirsiniz... 

Şunu diyebilirsiniz ‘Ben özdeşleşme 
denilen yani kendimin dışında bir objeyle, 
süjeyle bir bağımlılık kurmadığıma eminim buna 
rağmen korkuyorum’ deyin onu analiz edelim... 
Mümkün değildir... Yani korku böylesine 
değerlere, ama ille somut değil, soyuta kadar 
gider... Yaradan’a kadar varan bağımlılık da 
korkuyu getirir... İlahi değerlere bağımlılık da 
korkuyu getirir... 

Eğer korku varsa, sınır vardır...  Çünkü 
korku, mevcut ve belirli sınırların dışına taşınma 
ihtimalinden kaynaklanır... Korku, belirli 
koşulların, sizi kabul ettiğiniz koşulların, dışına 

çıkılma ihtimalinden kaynaklanır... Bu kaybetme 
korkusudur... Bu, o bağımlılık kurduğunuz 
değerin size yönlendirdiği birtakım 
empozisyonların neticesindeki korkudur... Ceza, 
vaat, müjde, ödül vs. gibi birtakım 
empozisyonların getirdiği korkudur... Yani bir 
ilahi değere bağımlılığın korkusu, ille 
cezalandırılma korkusu değildir... Ödülden 
yoksun kalma korkusudur... Zaten özdeşleşme, 
bağımlılıkla tarif edilir... Bağımlılık, beklenti 
getirir... Zaten özdeşleşmenin içinde bütün 
bunlar vardır... Neler vardır? Özdeşleşme, özdeş 
olma, bir kere bağımlı olmayı getirir... Beklenti 
içinde olma, umma getirir, neticeye bağlamayı 
getirir, kontrolü ele geçirmeyi getirir… 
(Devam.Edecek) 

 
---------------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (17) ---------------------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Şimdi burada enteresan bir şey vardır... 

Müdrik ve müdrikelik meselesi... Varlık, fizik 
yapısı ile fizik ortamda, fizik ortamın yasalarına 
tâbi olarak hareket yapar ve bu hareketler 
sonucu, fizik ötesi âleme bir takım bilgileri 
yollar... Bu hareketler tabii ki bizim fizik âlemin 
etki alanı içerisindeki bazı tesirlerin itilimi ile de 
olur... Bazı sonradan edindiğimiz 
mekanizmaların üzerimizdeki etkisinin itilimi ile 
de olur, biz bir takım hareketler yaparız... Tabii 
bu hareketlerin yapılışında hareket bedeni 
olarak çok önemli bir yapıya sahibiz... Yalnız bu 
yapının hareketini oluşturan itilimlerin kaynağı 
çok önemlidir… İşte bizim müdrik olma yani 
idrakli olma veya müdrike vasfına erişme yani 
idrak etme gücüne sahip olmanın ayırımını 
yapabilmemiz lazım… Ve bunun sonucunda da 
bir takım idrakler elde edip şuurumuza yani 
hafızamıza yani bilgi havuzumuza bu idrakleri 
dâhil etmemiz için müdriklik ile müdrik olmayı ve 
müdrike olmayı, yani müdrik ile müdrikeliğin 
farkını bilmemiz lâzım... Dolayısı ile burada 
karşımıza idrakli hareket etme ve idraksiz 
hareket etme gibi kavramlar çıkıyor... 

Şimdi bizler, mademki Yaradan’a ait bir 
unsur olarak, böylesine devasa enerjitik bir yapı 
ile böylesine devasa bir maksatla, böylesine 
devasa vazife yükü ile gelmişiz… Ve burada 
zavallı bir bedenî yapı içerisinde bir takım 
hareketler yapıyoruz, bu hareketlerin bu 
devasalık içinde küçüklüğüne bakmayıp, çok 
önemli hareketler olduğu fikrini bir kere 

edinmemiz lâzım... Yani, benim bir bakışım da 
çok önemlidir, bir temasım da çok önemlidir, bir 
eylemim de... Her ne ise fizik âlemdeki bu 
tatbikatlar çok önem arz eder... Niçin? Mademki 
ben böyle bir yapıya sahibim, mademki şuradan 
bir temas noktam var benim, Yaradan’ın 
devasalığı ile bir temas noktam var ve işte bu 
temas noktam ile benim buradaki hareketimin 
sonuçlarını irtibatlandıran, rabıta tesis edilen bir 
noktadır ve dolayısı ile de benim hareketlerimin 
önemi çok büyüktür... Şimdi buradan nereye 
geleceğiz? Hareketlerimin oluşumlarına veya 
hareketlerimin oluşturduklarının hepsine epröv 
diyoruz biz... 

Eğer bir varlık herhangi bir tesir 
üretiyorsa ki, üretmediği bir anı yoktur veya 
herhangi bir tesire maruz kalıyorsa ki maruz 
kalmadığı bir zerre, bir an yoktur, bu varlık her 
an epröv hâlindedir... Ve şu an bile bizler 
başladığımız dakikalardan şu yana sayısız 
eprövler ile karşılaştık... Meselâ ben Metin’in 
gözüne baktım, o da bana bakıyor ve bu bakış 
esnasında Metin de bende bir epröv yaşattı... 
Metin’den bana gelen bir tesir ve benden ona 
giden bir tesir onda bir hâl, yeni bir etki, ondaki 
de bende yepyeni bir etki ve hâl yaratarak epröv 
oluşturdu... Meselâ ben şu elimi kaldırarak sizin 
üzerinizde negatif veya pozitif bir etki 
uyandırıyorsam… Hoşlanırsınız veya 
hoşlanmazsınız, ‘Yahu ne yapıyor bu elini 
kaldırarak?’ diyebilirsiniz veya ne güzel elimi 
kaldırdığımı düşünebilirsiniz ki, onun hoşlanılmış 
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olması, hoşlanılmamış olması, iyi, kötü, güzel, 
çirkin şeklinde yorumlanmasının hiç önemi 
yoktur… Ve bu, her varlık için rölatiftir ama işte 
bu bir eprövdür... O eprövün varlık tarafından iyi, 
güzel, çirkin, hoş, nahoş gibi görünmesi 
tamamen varlığın o deneyimden ihtiyacı 
oranında aldığı bir paydır... Eylem aynı eylemdir, 
şu harekettir ama hepimizin üzerindeki sonucu 
farklı olabilir... Bu varlıkların ihtiyacı oranında, 
kendi ihtiyacını karşılama oranında değişen 
hususlardır, varlık yorumudur... 

Şimdi bir tesir bu varlığa geldiğinde 
diyelim ki yatay tesir olsun, yatay tesirin bizim 
artık anlayacağımız unsuru neydi? Böyle yatay 
oluşundan biz buna yatay demiyoruz, yatay 
oluşunun sebebi, yatay tasvirine giren, 
kavramına giren anlatım şu idi; beş duyuyla 
algılanabilir hâle gelmesi... Beş duyu ile 
algılanabilir hâle gelmiş bir tesir görünen, 
dokunulan, tadılan, duyulan bir tesir, beş duyu, 
biyolojik yapının beş duyusuyla, fizik yapının 
algıçları ile algılanan bir tesir yatay tesir... 
Yüzümüze dokunan bir rüzgârın serinliği de 
yatay tesirdir... Yani beş duyuyla algılanıyorsa o 
biliniz ki mutlaka bir yatay tesirdir... Kaynağı 
nedir? Yine aynı sonsuz öncedeki bir kaynaktır... 
Şimdi bir de tamamen varlığın zihin yani, beşerî 
yapısının en süptil organı, transformatör olan 
organı yani, fizik plân sınırlarına fizik plân 
ötesinden gelen tesiri çevirip sokabilen bir 
yapıyla yani, varlığın zihin seviyesinde beyni ile 
aldığı tesirler var... Bunlara düşey tesir diyoruz... 
Düşey tesir demek ki, varlığın zihinsel, içsel 
yapısına temas eden ve o mekanizma ile aldığı 
bilgiler oluyor... 

Bakınız burada bizlerin dünya yaşamı 
içerisindeki zarurî olan hareketlerimizin idrakli 
mi, idraksiz mi, şuurlu mu, şuursuz mu, bir 
bilince dayalı mı, değil mi, başka bir ifade ile 
farkındalık hâlinde mi, değil mi meseleleri var ki, 
bunların hepsi aynı kapıya çıkan ifadelerdir, işte 
bu nokta çok önem taşıyor... Şimdi bir varlık beş 
duyuyla algıladığı bir tesir ile yani, yatay bir 
tesirin etkisi ile bir aksiyon meydana getirir veya 
bunun adı nedir..? Etkiye tepki meydana getirir... 
Veya reaksiyon meydana getirir, çünkü beş 
duyusuna temas eden bu yatay tesirin adı 
etkidir... Diğer bir adı da aksiyondur... Şimdi bir 
tesir varlığa geldi, etki... Etki deyince mutlaka bir 
bilgi taşıyor... Varlığı beş duyusundan uyardı... 
Beş duyusundan uyarmasının sebebi ne? Varlık 

beş duyusunun dışındaki duyular dışı algılaması 
yeterli değil, alamıyor ve dolayısı ile buna 
muhtaç kalıyor... Ancak hiç önemli değil bu 
aksama, çünkü bilgi aynı, hedefi aynı sadece 
şiddeti ve kalitesi değişik... Buna bir fizik beden 
de hareketle tepki vererek reaksiyon gösterdi... 
Şimdi önemli olan bu hareketin meydana 
getirdiği tepki veya reaksiyon değil, bu hareketin 
yani bu tepkinin, reaksiyonun idrakli olup 
olmayışıdır... Şimdi burada müdrik kavramı, 
müdrikelik kavramı devreye giriyor... 

Müdrik ve müdrikelik diye tebliğdeki 
orijinal ifadesi olduğu için böyle söylüyorum 
aman bunu Arapça, Farsça diye düşünmeyin, 
terminolojinize koyun, güzel bir şey yani... İdrakli 
olan yerine müdrik insan... Bakınız ne diyor, 

“Müdrik ile müdrike arasında mühim 
bir fark vardır...” Yani idrakli olan ile idraklilik 
gücü olan, idrak etme gücü olan arasında büyük 
bir fark vardır... Bu ikisinin farkını burada ciddi 
bir şekilde anlamamız lâzım... Bunu 
anlamamızın ne faydası olacak? Bugüne kadar 
anlamamış insanların yanında farklı olma 
anlamında değil... Yarın sabah ilk hareketimizin 
böyle bir bilgiye dayalı olup, olmadığı konusunda 
elimize çok ciddi kozmik bir tatbikat imkânı 
getirecek... 

Müdrik; inşa edilmiş, zaten oluşturulmuş 
olandır... Yani bu nedir? Varlığın şu hareketi 
yapmadan önce, şu yatay tesire maruz 
kalmadan önceki hareketlerinde ve tesirlere 
maruz kalmasında ve sonrasında küllî hafıza 
ortamına depoladığı bilgilerin adıdır... Bu varlığın 
şu bahsettiğimiz etki ve ona gösterdiği tepki 
zaman ve mekânından önce, yine aynı etki ve 
tepkiler sonucu elde ettiği idrakleri depoladığı 
hâli müdrikliğidir... Bu varlık o depoların miktarı 
kadar müdrik bir varlıktır... Yani, daha önce 
edindiği idrakli bilgiler külliyatı o varlığın zaten 
sahip olduğu idrakli bilgileridir... Bankasında, 
kasasında, deposunda, şuur alanında zaten 
şuuruna damlamış ve onun elinden asla 
alınamayan, geriye dönüşü olmayan bir 
belirleyicilik oluşturduğu bilgiler birikimidir... 
Müdriklik böyle... Şimdi varlık ne kadar müdriktir 
sorusuna ancak kendi cevap verebilir, bu fizik 
ötesi alansal yapısına yani, şuur alanına daha 
önceki tatbikatlarında ne kadar bilgi idrak edip 
koyabildiyse o kadar müdriktir... Bu varlığın 
sahip olduğu, inşa edilmiş ve zaten oluşturulmuş 
olandır ki, buna varlığın müdrikliği denir... 
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Müdrikelik ise; çok farklı bir şey... Sözlük 

anlamı anlama gücü, idrak etme gücü... Şimdi 
varlığın müdrikliği, müdrikeliğinden farklı bir 
durumdur ve bunun müdrikliği müdrikeliğini de 
göstermez... Eğer o müdrikliğini kullanmıyorsa, 
yani idrakliliğini, daha önce edindiği idraklerini 
kullanmıyorsa müdrikelik denilen gücünü 
kullanmıyor demektir... Yani her müdrik aynı 
zamanda o oranda müdrikedir denemez... 
Çünkü o gücü kullanmayabilir, yeterli bulur 
kendini mevcut müdrikliğini ve hatta yeterli 
bulduğunun bile farkında değildir, çünkü o 
müdrikliğinin yani idrak birikiminin 
farkındalığında değildir ki, ona yenilerini 
koyabilsin... Yani yenilerini koyma gücünde olan 
müdrikelik vasfında olabilsin... 

Müdrikenin ise ne olduğunu anladık, 
daha önceki deneyimler ile inşa ettiği, 
oluşturduğu idraklerin biriktiği, varlığın 
bünyesine dahil olan hamulesi... Kimse bunu 
varlığın elinden alamaz... İşte müdrik bu... Ne 
kadar müdrik, ne biriktirdiyse... Müdrikelik ise, 

oluşturulmuş, daha önceki deneyimler ile 
biriktirilmiş olandan kendisine yeni değerler 
oluşturmak... 

Farkındalık bizim anladığımız manada bir 
dikkat değildir, böyle tilkilik değildir, öyle bir 
şeydir ki, bizim standartlarımıza göre farkındasız 
gibi görünüp, fakat aşağıyı yukarıya bağlayan bir 
hâldir farkındalık... Farkındalık, idrakin yani, 
yepyeni bir bilginin varlıkta sahiplenilme hâli, 
idrakin iki ucu açık bırakılmış hâlidir... Bir çocuk 
hiç de dile getirmediği, hiç de hareket bedeni ile 
dahi ifade etmediği bir farkındalık imkânını 
kullanıyordur fakat bunu kimse anlamayabilir, 
çocuk bile bunun farkında değildir... Farkındalık 
bizim beşerî manada tezahür ettirip de herkese 
fark ettireceğimiz ve kendimizin de ben 
farkındayım diyebileceği bir mesele değildir... 
Bizim farkındalık zannettiğimiz gerçek 
farkındalığın yanında sanki “aman sivrisinek 
sokmasın dikkat edin, koluma konmasın” kadar 
basit bir şeydir... (Devam edecek) 

 
 
 

---------------------------------------------------- ETKİNLİKLERİMİZ ------------------------------------------------
 HAYAT ÜZERİNE… 

 Hayatı, beş adet topu havaya fırlattığınız bir 
oyun olarak tahayyül edin. Havada topladığınız 
bu topları iş, aile, sağlık, arkadaşlar ve ruh 
olarak isimlendirin. İşin, lastik bir top olduğunu 
hemen anlayacaksınız. Eğer onu düşürürseniz 
yere çarpıp size geri dönecektir… 

Fakat diğer dört top aile, sağlık, arkadaşlar ve 
ruh camdan yapılmıştır. Eğer bunları 
düşürürseniz geri dönüşü olmayan bir biçimde 
aşınacak, çizilecek, hasar görecek ve hatta 
paramparça olacaktır. Asla eskisi gibi 
olmayacaklardır… 

Hayatınızdaki denge için bunu anlamanız ve 
bunun için mücadele etmeniz gerekmektedir. 
Nasıl? 

Kendinizi diğer insanlarla kıyaslayarak kendi 
değerinizi, varlığınızı sarsmayın. Çünkü hepimiz 
farklıyız ve özeliz…  

Hedeflerinizi diğer insanların önemli saydıkları 
şeylere göre tespit etmeyin. Neyin en iyi 
olduğunu en iyi siz bilirsiniz… 

Size bahşedilenleri kalbinize çok yakın tutmayın. 
Onlara bağlandığınızda onlar olmadan hayat 
anlamsız olur.  

Geçmişte ya da gelecekte yaşayarak hayatın 
parmaklarınızdan kayıp gitmesine izin vermeyin. 
Hayatınızı bir gün gibi yaşarsanız BÜTÜN 
GÜNLERİNİZİ yaşarsınız…  

Verecek bir şeyiniz olduğunda onu vermekten 
vazgeçmeyin. Çabalarınızın durduğu ana kadar 
hiçbir şey gerçekten bitmez… 

Mükemmel olmadığınızı kabul etmekten 
korkmayın. Bizleri birbirine bağlayan bu çok ince 
ve kolayca kopabilen bağdır… 

Risk almaktan korkmayın. Risk almak nasıl daha 
cesur olabileceğimizi öğrenme şansıdır… 

Gerçek sevgiyi bulmak imkansız diyerek sevgiye 
kapınızı kapamayın. Sevgiyi kabul etmenin en 
hızlı yolu vermektir ve sevgiyi çok çabuk 
kaybetmenin yolu da ona çok sıkı sarılmaktır. 
Sevgiyi muhafaza etmenin en iyi yolu ona 
kanatlarını vermektir… 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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Hayatta sadece nerede olduğunuzu değil, aynı 
zamanda nereye gittiğinizi de unutmamak için 
çok hızlı koşmayın… 

İnsanın en büyük hissinin duygusal ihtiyacının 
takdir edilmek olduğunu unutmayın… 

Öğrenmekten korkmayın. Bilgi, her zaman 
kolayca taşıyabileceğiniz, ağırlığı olmayan bir 
hazinedir… 

Zamanı ve kelimeleri özensiz kullanmayın. 
Hiçbiri telafi edilemez. Hayat bir yarış değildir, 
ancak her aşamasında tadına, lezzetine 
varılması gereken bir yolculuktur. Geçmiş, 
Hikayedir; gelecek, bir Gizemdir ve bugün bir 
Hediyedir… 

ANOMİM 

 MAGNİFİED HEALİNG MEDİTASYONLARI 
Her pazartesi hiç aksatmadan yaptığımız bu 
meditasyonlarımız İstanbul ve Reiki Huzur 
Vadisi olmak üzere her iki merkezimizde de 
devam etti. Her hafta ortalama toplamda altmış 
kişi ile yaptığımız bu meditasyonlarda Magnified 
Healing tekniğini uygulayarak yoğun dakikalar 
yaşadık… 

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, 
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MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999 
Tanrısal Bilgeliği ve Tanrısal Gücü aktive edip 
büyüten, Karma'mızı temizlememize imkân 
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 
sertifikalı Master Öğretmenler tarafından yüz 
yüze verilebilir. 

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


