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Tülin Bilen Kimdir?
Dağ esintisi içinde saçlarını savuran, gül kokuları ile dostlarını
karşılayan, bahçesinde muhabbeti aşılayan, varoluşu yolculuk
yapan; gülen, eğlenen, neşeyle dinginleşen, seven, hisseden, şükreden,
olan, anlayan ve olduğu hal ile akan sade-ce Biz’den biriyim.
Hayat bana dokunduğunda 1974 yılı, aylardan Eylül idi ve Ankara çok
güzeldi. Ses edip tebessümle akmaya başladığımda küçük bir kız
çocuğu, kahkahanın uyanışında kucaklayıcı bir neşe kaynağı, gülüşün
edasında ise kadın ve insan olmanın huzurunda idim.
Huzur halim var olduğu çocuğu ve neşeyi hep içinde taşıdı. Öyle ki
çocukluğumdan beri taşımış olduğum bütün bu halin gelişmiş tadını
aldım, ama ne olduğunu hiç anlamadım.
Ta ki 2009 yılında olması gereken karşılaşmayı yaşayana kadar...

Mutlu çocukluğum ve sevgi dolu ailem için; her daim
şükür ve minnetle hayatı kucaklamaya devam
ediyorum.
Ailem için oku-manın önemi ile büyümüş genler beni
yolda aydınlık tarafta tuttu. Antalya’da tamamladığım
İlk-Orta ve Lise öğrenimi ile tüm derslerin hepsini ve
kitap okumayı çok sevdim.
Farklı dalların bana vermiş olduğu tat ve
yeteneklerimi keşif isteği, spor, tiyatro, şiir ve
müzikle amatör ve profesyonel olarak ilgilenmemi
sağladı. Ve sadece mutlu olduğum için hepsinde var
oldum.
Üniversiteyi Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Ekonomi
Bölümünde
tamamladım.
Gerçek
eğitimi
ise
Dünya’nın en büyük öğrenci organizasyonu AIESEC’te
hayatın içinde deneyimleyerek ve gelişerek aldım.
Gelişim kavramları ile burada tanışıp dünyanın sahip
olduğu bilgi kaynakları ile aynı anda Liderlik,
Yaratıcılık, Kişisel Gelişim Becerileri vb. üzerine çok
sayıda
eğitimi
bizzat
takım
çalışmasını
deneyimleyerek aldım. İş hayatı ve akademik çevreler
ile bu dönemde tanıştım. Aiesec’te "Big PictureBüyük Resim” ile başlayan eğitim, gelişim ve
dönüşüm aşına olan açıklığım halen devam
etmektedir.

Tüm bu süre zarfında uluslararası sertifikasyon programlarının da olduğu çok sayıda etkin ve iz bırakıcı eğitim aldım.
Yaratıcılık eğitimleri ile AIESEC’te başlayan eğitmenlik serüvenim, daha farklı bir macera ile halen devam etmektedir.
Varoluş Amacımın doğum sancılarını yaşadığım 2009 yılında hayatımdaki dönüşüm noktalarından biri olan Uluslararası
Erickson Koçluk Okulu’nun Koçluğun Sanatı ve Bilimi programını tamamladım. Erickson Türkiye temsilcisi Denge
Merkezi’nde iki yıl süpervizör olarakta görev aldım.
Koç Holding ile başlayan iş hayatı deneyimim, Oyak Holding ile devam etti. Toplantı turizmi alanında kazanmış olduğum
ivme, iş hayatında farklı bir çok sektörle ve çok farklı kesimlerden ve ülkeden insanlarla çalışma fırsatı verdi.
Ankara ve İstanbul’da kazanmış olduğum iş tecrübemi, Antalya ve İstanbul’da girişimci ruhumla kurduğum şirketime
taşıdım. Profesyonel bakışla kendi işini yapan biri olmanın tatlı acı deneyimlerini, hakkını vererek yaşadım. Ve cesaretle
farklı şeylerde daimi arayışında olduğum, ruhumun gönül sesini duymaya başladım.
Dr. Zerrin Başer’den aldığım koçluk eğitimleri vasıtası ile; Uluslararası Erickson Koçluk Okulunun kurusucusu Dr. Marily
Atkinson’ın Bilinç Aşamaları programı sırasında kalbim Nur ile tanıştı. Çalışmayı seven ve bilimsel olarak bunu ilerleten bir
öğrenci olarak; ilim yolunda gözüm açıldı. "Bilim ve İlim” ile ilerlemek üzere el aldım. İlmi eğitimim öncelikle 2,5 sene
sessizlikte aralıksız devam etti ve on yılını tamamladı. Öğrencilik süreci halen devam etmekte ve son nefesime kadar da
devam edecek.
Kainatın ilahi düzeni ile zenginleştiğim, içinde tarifi anlatılamayacak bir mutluluk ile aktığım bu sürede, hayatımın en acı
deneyimleri ile yoğruldum.
O sürede ‘Aşk’ın gerçek yüzünü yaşadığımı şimdi kararınca anlıyorum. Ve bir ortaokul öğrencisiyken, tesadüfen:) hayatımda
yazdığım ilk şiir ile beni tüm yaş gruplarında il birinciliğine götüren "Mutluluk Güneşi” şiirimin aslında ne olduğunu anladım.
Bilimin omurgası, ilmin derinliği ile hal olmaya başladığında, akmaya başladım. İstanbul bana yuva; yol arkadaşım Dr. Can
Zinneha da yoluma güneş olup gönlüme ışık oldu.
Ve ışığım varoluş hikayem oldu.
Hikayemle evrenin matematiğini oku-yan ve öğreten bir ney oldum.
Bu alemin de benim gerçeğim olduğuna uyandığım idrakın kabul zamanında; ne yaşayacaksam bu dünyada yaşayacağım
hakikati ile, hayatın tadını çıkararak yaşamaya ve akmaya devam ediyorum.
Sevgi ve şefkat ile.
Tülin BİLEN

NEY’İ ÖĞRETİYOR, NASIL ÖĞRETİYOR?
Tülin Bilen, Bilimsel Eğitimini İlmi Zenginliği ile birleştirip, bunu sade bir
gerçek ile anlatan biridir. Hakikati günün gerçeği ile uyum halinde, en
sade hali ile sunarak sizlere aktaracak yaratım alanını açar.
Bunu yaparken kainatın öz dili Sembolizmi kullanır. Bunu ilim açıklığı, ilmi
açıklığı ile yapar. İlmi ile sembollerin içine yerleşir. Bu ilmin öğretisi onun
uyanışının gerçeğidir.
Hakikat varoluşun inşası ile işlenmiş eşsiz bir nakıştır. Bu nakışın her bir
ilmeği bize ilmini verir. Verdiğini alabilmek için okumak gerekir. Bu ilim
her bir örüntüde, semboller ile birleşerek kendini gösterir. İnsan Marifet
sahibi olacak olandır. Ve marifet sahibi olacak olan insan, bu sembollerin
yolculuğuna çıkar. Marifetide onları okuyup, İNSAN olarak yolda olmaktır.

Bu sembollerin günümüz gerçeklikleri; harfler, sayılar ve notalardır.
Bunlar dizilerek kelimeleri, birleşenleri, melodiyi bize sunarlar. İşte
burada matematik oluşur. Tülin Bilen tüm bu matematiği,
dizilimlerinin (d-iz-ilim) hikayesini de öğreterek katman katman,
tüm boyutları ile öğretir. Sizi tüm bu makamlara alır.
Tülin Bilen, bu ilmi yalnızca bilmez, aynı zamanda öğretendir. İlmin
yansıyan bilgisini derslerinde öğrencilerine günün gerçeğine uyumlu
hali ile sadelikle öğretir. Onlara yaşamın bütününü okumayı öğretir.
Bunu sadeleştirip yapması bu derslerin en güçlü ve marifetli yanıdır.
Bu boyutlar, makamlar aynı zamanda, insanın varolduğu ve
varolacağı bilinç aşamalıdır.
Bu bilinç aşamalarını öğrencilerine deneyimleyerek öğretir. Bunu
yaparken onları bütünsel algıya yükseltir. Genişletir. Bütünsel algıda
geliştikten, genişledikten sonra; bilinç aşamalarında ki akışın içine
geçmeyi öğrenirler. Bu da onlara sıçrayış, yükseliş ve idrak getirir.
Dönüşümlerini hem yaşarlar, hem de bunu gözlemleyebilen halin
algısına geçerler. Önce ol-mayı öğretir, hal ettirir. Hal olmayı yaşam
gerçekliğinizle öğrenen yanınız (bilinç-beyin-zihin) var olan bilgilerle
ezbere bir döngü ile değil, onların içinde yerleşebilen bir bilinç ile
hareket geçer. Kainatı, yaşamınızı okuma halini; bütünden parçalara
akış, parçalardan da bütünle bir olma algısı ile açar. Kendinizi bilir,
bilme gerçekliğiniz ile yaşamla sağlıklı bir hal ile birleşirsiniz.
Sembollerdeki sırlar, kendilerini ilim üstadlarına açarlar. Teslimatın
gerçeği budur. İsimlerle başlayan gizler; kullandığımız kelimelerin
tüm boyutlarda neye karşılık geldiğinden ve tüm derinliği ile ilahi
düzende nasıl işlediklerine kadar açılır.

Tülin Bilen, tüm alfabeyi kendi yazdığı sade dizilimleri ile size öğretir. Her yıl yeni bir dönem başlar. Bu dönem
içinde devam edenler ile yol dönüşümle, gerçekle akar. İki yıldan sonra kendi kabul ettiği öğrencileri ile ustaçırak ilişkisi başlar.
Evren kusursuz bir düzenden ibarettir ve bizler bu düzen içinde var olmaya gelen canlılarız. “Var” dediğimiz her
ne ise, özü ile zaten vardır. Biz onunla ol-maya geldik. Dolayısıyla her can sonsuz bir şekilde, oluş birliğinde
varolur. Bu oluş halimiz varoluşumuz olur ve varoluş bizimle sürekli kıldığımız yerde devam eder. İşte bu oluş
halimizde, bizim kendimizi ifade etme ve b-İZ olma gerçeğimiz var. Bu izlerle dönüşen hikayelerde, bu oluşmuş
yeni semboller tüm evrim sürecini “geçmiş-gelecek ve an bilinci" ile içinde barındıran sembollerdir.
Biz derslerimizde bu sembolleri kelimelerde hem açıp hem de birleştirerek öğretiyoruz,. Harfleri birleştirerek bir
araya getirdiğimiz her kelimede, aslında evrendeki hikayemizin enerjimizi birleştirip şekillendiriyoruz. Yani
bizzat inşanın içine giriyoruz.
İşte tüm bu harflerin ve kelimelerin boyutlu okumasını aritmetiği ile yapıp, sizlere idrak ve sadelikle öğretiyor
Tülin Bilen. Yani “Evrensel Okuma”nın içinde oluyorsunuz. OKU diye başlayan seslenişin gerçeği; algılanın çok
ötesindedir. Ve ilim; bu dünya gerçeğinde b-ilim sayesinde ile tüm hayatlarda yer bulandır.
Her varlık ışıkla genişlemek ister, bunun için uyanış gerekir. Işıkla genişleyen aydınlanır, yani Aydınlanma
yolcusu olur. Ve Aydınlık halinde olanlar, Bilincin Uyanmış hali ile yükselişe geçerler. Tülin Bilen, size sade sevgi
ve şefkatiyle ışık olur. Ve sizin de sadece ışığınızı görür.
Bu kısa bir yolculuk değil; sindirerek, bilgiyi hal ederek ve dönüşüp, dönüştürerek olan bir yolculuktur. Bu
yüzden Akademi çatısı altında olarak yol alıyoruz ve ismimiz de "KELİMELER AKADEMİSİ” oldu.
Tülin Bilen, Kelimeler Akademisi’nde evrensel okumalar dersleri ile birlikte farklı programlar ile de eğitimler
vermektedir.

Kadınlara özel verdiği “İlahi Düzende ve Evrim Sürecinde 7 Aşamada Erkek Bedeni Duygusallığı Eğitimi”; onun Kadın
halini İlahi bir düzene taşıdığı ve o halleri tüm kadınlarda hal ettirdiği bütünselliği ile çok güçlü bir eğitimdir.
Uyanışı, hali, dönüşümü, şifayı ve akışın hediyelerini aynı anların içinde sonsuz bir süreçle yaşayabildiğiniz Kadın
alanına hediyesidir. Kadınlar için daimi Bilinç alanı açar.
Aynı programın erkekler için olanını da "İlahi Düzende ve Evrim Sürecinde, Erkekler İçin Kadın Uyanışı” ile vermeye
başlamıştır. İlahi düzen birliğini ve bütünlüğünü tüm gerçekliği ile birleştirerek onları eşsiz bir keşif ve aydınlanma
yolculuğuna çıkarır.
Bereket Sensin, Bu Kibirli Dünya Kime Ait? Şefkat Bilinci, An Bilinci İle Varoluş Gerçeği gibi programları da
bulunmaktadır. Katılımcılardaki ihtiyaçlara göre bir çok program da düzenlenmiştir. Evrensel Okumalardaki her
dersi de birbirinden özgün, farklı ve aynı zamanda hepsi birbiri ile bağlantılı derslerdir.
Varoluşunuzun Hikayesinin Masalları (2016-2017) ; Sırma’nın Günlüğü (2017-2018) adlı hikaye programları onun
en güçlü yanlarından birini paylaştığı bir programdır.
Hikayeler; metaforik, sembolik anlatımlar ile geçmişten günümüze bir çok düşünürün, alimin, filozofun ve sağlık
insanlarının kullandığı çalışmalar olmuştur. Metaforik anlatım, bilinçli kavrayışımızın ötesine geçer ve şifayı, algıyı
hızlandırır.
Tülin Bilen sadece metaforik hikayeler anlatan biri değil, sahip olduğu “Bütünsel Alan Okuma” yeteneği ile
karşısındaki kişilerin alanına göre, o anın içindeki akışta hikaye üretip anlatan, onlara dönüşüm, şifa ve uyanış
olarak hizmet eden birisidir. Onun özel yeteneklerinin tadını hikayelerde şaşkınlıkla ve doya doya yaşarsınız.
Tüm bunların ışığında; sizi olmaya ve yaşam amacınızın sorumluluğuna muhabbetle davet eder.
Onun bu kucaklayıcı şefkatli muhabbetinde, yaralarınızın ve acılarınızın nasıl şifalandığını anlamazsınız.
Sizi bazen sevginin netliği ile silkeler, bazen de küçük bir çocuk gibi bilginin yüceliği ile izler.
“Ne olursan ol gel kabülünde, kendi de bizimle olmaya eşlik eder.”
Evrende her şeyin eş olduğunu BÜTÜNÜN İÇİNDE BİZ OLAN BEN’LER olarak hal ederiz.”
Biz olup birlik olma yolunda uyanışa davetlisin.
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