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SESLENİŞ
Sizleri Kelimeler Akademisi olarak selamlıyoruz.
Akademi’mizin Evrensel Okumalar Programı 8. yılına giriş yapıyor. Bu program ile birlikte var
olmanın, keşfetmenin, yaşamanın, paylaşmanın ve bilgiyi kendi gerçekliğimiz ile var etmenin
deneyimini yaşıyoruz.
Kendini bilmek yolculuğunu ile açtığımız Evrensel Okumalar kapısı, insan’a dair her gün yeni bir
keşifle var olmamıza ve insan potansiyelini deneyimleyerek yaşamamıza hizmet ediyor. Ve biz
çalıştığımız kıymetli yetişkin bireyler ile bu potansiyeli birlikte büyütüp bütüne yayıyoruz.
Şu an bu sesleniş size ulaştıysa, siz de yaşamınızın bir noktasında hayatınızın gerçeğine dair bir
çağrı ile buraya geldiniz ve bunu okuyorsunuz demektir.
Hayat bize çağrıları ile ses veriyor öyle değil mi? Bazen sade bir gülüşle, bazen yaşadığımız bir
acının yeter diyen haykırış yüzüyle, bazen sevimli yavru bir kedinin sıcaklığı ile, bazen
gözümüzün içine bakıp söylenen yalanlar ile, bazen de bizi saran sevgi hali ile bize daimi
sesleniş ile çağrı yapıyor. Ve biz de o sese kulak verip, bu yazılanı okuduğumuz gibi hayatı
okumayı seçiyoruz veya seçmiyoruz.
Hayatı okumayı seçerseniz, hayatı yaşama haliniz tüm değerleri ile sizin gerçeğinizde oluşuyor.
Yani varolanın bilinci ile hayatı kendi gerçekliğinizle bütünün bir parçası olduğunuz bilinci ile
yaşıyorsunuz.
Bu bilinç, İnsan Olma ve İnsanca Yaşama Bilincidir. Ve hayatı var edip yaşatan İnsan’dır.
İnsan olma gerçekliğiniz ile uyanışa ve aydınlanmanın sadeliğine davetlisiniz.
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EVRENSEL OKUMALAR PROGRAM AKIŞI VE İÇERİĞİ
Evrensel Okumalar Programı, eğitmen Tülin Bilen tarafından Bütünsel Düşünce Sistemi düzeni
çerçevesinde Hakikat İlmi ile Evrimin Bilinç Aşamaları bilimsel gerçeklerini aynı düzlemde ve
düzende anlattığı, deneyimlettiği bir alandır.
İnsanın varoluşu Kendini Bilme ile gerçeğe dönüşür. Bu alan, varoluşu bütünün ve sizin
hikayenizin gerçeklerine göre her türlü duygu, düşünce, hal, bilgi gerçeğine göre aktarır.
Varoluş gerçeğini aktarırken esas olan gerçek, sizleri arayıştan uyanışa geçirmesidir.
Uyanış yaşayan zihnimizi sağlıklı alan gerçeğine davet eder. Ve akışında verdiği bilgi ve
deneyimle bu sağlıklı alanın inşasına başlar.
Bu program alanının ana dizilimi insanın kendi doğası ile var olma halinde yapacağı inşadır.
Size bu inşa alanını, bütünün sonsuz potansiyeli ile açar. “Zihin Açıklığı versin” sözü yaşama
geçer.
Bu açıklık ile, açlık halinde olan tüm hallerimizin sağlıklı bir dönüşüm hali ile gelişmesine
hizmet eder.
Gelişim ile gelen mutluluk; beden ve zihin algısının birleşmesine hizmet eden nörolojik
yolların oluşmasına alan açar.
Bundan sonra düzendeki bilinçli OL-ma hali başlar. Ve yolculuk Olmaktan, Hal edişe geçer. Ve
hal’den bilgiye ilerler.
İnsan varoluşunu ancak kendi yaşamında var ettiğinde gerçek kılar. Olarak, hal edip yaşayarak
bu bilgiye ulaşır. İşte bu inşamızdır.
Bu inşayı var ettiğimiz gerçeğimizde irademizdir. Bu yolculuk İnsan Olma İradesi ile sağlıklı
Ben’i var ettiğimiz bir alandır.
Bu sağlıklı ben Bütünün içinde Biz olduğumuz bilinci ile uyanışa ve yaşama geçer. Bu bilinç
bizi genişleten, açıklık veren bilgidir.
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Ve bilinç ile algılarımızı sağlıklı bir açıklığa getirir, bütünde genişletiriz. Algılarımız yaşamdaki
bakış açılarımızı belirler. Ve algı boyutundaki bilinçli dönüşüm bize bir çok noktadan
görebilme potansiyelini verir. Yani İnsan Potansiyeli açığa çıkar. “Bu programın iradesi,
Gerçek İnsan Olma ve İnsanlık Bilincinin varoluşu üzerinedir. Uzun vadede aydınlanma
alanıdır.”
İnsan da enerji varlığıdır. Bu enerji ile can bulduk, hayattayız. Bu enerji bizim “olma
hali”mizle döner. Canlanır. İşte bu dönüşteki bilincimizde bizi yaşam varoluşumuz ile sarar.
Bu da bize verilen hayatı, yaşama şeklimizi belirler. Yani ne düşünürsen o olursun
sözünün gerçekleşmesi ezber bir bilgi kalıbı ile değil, olma halimizin gerçekliği ile kendi
irademiz tarafından canlanır.
Evrensel Okumalar, bilgiyi yaşamın içinde kendi oluşumuz ile oluşturmamıza ve kendi içsel
bilgeliğimiz kendi gerçeğimizle ulaşmamıza hizmet eder. Bilgelik tanımı her insanın kendini
bildiği yerde gerçek olur. Herkesin ortak bilgelik tanımı ise, herkesin ortak bir iradede bilge
diyebildiği insanda gerçekleşir. Yani ortak bir iradeden doğan bilge insan gerçeği ile, kendi
irademizden doğan bilgelik halimiz, sağlıklı bir ahenkle kendi gerçeğimizin kabülüne geçer.
Ve yaşamın içinde bir kalıp gibi bizim yüklediğimiz ve bize yüklenen anlamlar, tanımlamalar,
sağlıklı ve sağlıksız bilgiler kendi olduğumuz gerçeğimiz ile yaşamaya başlar.
“İşte o zaman gerçek insan olma deneyimine geçeriz. “
Bu süreçte hayatın bize verdiği insan olma potansiyelindeki görme, duyma, hissetme,
yapma, tat alma, kokusunu alma, sezme gibi tüm eylemsel ve duyusal gerçekler çok boyutlu
anlamları ile bilinç aşamasında yer bulur.
Evrensel Okumalar kendi ve bütünle barış halinde şefkat ve huzurla, bütünün kabülü ile
kendi varoluşunu oluşturan, insanca yaşamayı seçip insanlığı yaşatan iradeli insan olma
gerçeğini verir.
İnsan Olma ve İnsanlığı yaşatma yolculuğunda Evrensel Okumalar bütünsel dönüşümü veren
bir alandır. Bu alan ile iki senenin sonunda, bu konuda yol almış canların varlığıyla, Tülin
Bilen’in öğrencisi olma seçimi ile birlikte HAKİKAT YOLU programına geçiş yapar.
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