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1. "KOŞULSUZ SEVGİ" nedir? 

“SEVGİ” (büyük yazılan) demek KOŞULSUZ SEVGİ demektir - "Sevgi" ise İnsanların Sevgi 
diye bildikleri, ama gerçek "SEVGİNİN” olmadığı. O yüzden ben ona "yanlış anlaşılan Sevgi" 
diyorum. Fakat İnsanlar için SEVGİ ulaşılabilinir bir İhtimal – hatta SEVMEK çok kolay. 
İnsanlar gerçek SEVGİ´yi artık tanımıyorlar, tamamen unuttular denebilir, ve bu Karanlıkla 
düğümlenmemizin bir sebebi vede Dünyamızdaki bütün korkuların, tüm hastalıkların, bütün 
dertlerin, bütün uğursuzlukların oluşumunun esas sebebidir...

KOŞULSUZ SEVGİ ise GERÇEK SEVGİ´dir. Hiç hayal kırıklığına uğratmaz, hiç talebte 
bulunmaz, hiçbir beklentisi yoktur, hiç ayırmaz, hiçbir zaman denetim bilmez, dert keder 
yaratmaz, bağımlılık ve korku tanımaz, endişe kaygı bilmez, kimseyi tutmaz ve kendisine 
bağlamaz, bilakis KOŞULSUZ KABUL EDER ve aynı zamanda KOŞULSUZ SERBEST BIRAKIR.
Anne Sevgisi bu SEVGİ´ye benzer, çünkü genelde anneler çocuklarını olduğu gibi kabul eder 
ve severler.

KOŞULSUZ SEVERSEN, sadece belli kişileri SEVEMEZSİN. Ya herseyi SEVERSİN yada 
SEVMEZSİN - Eğer SEVERSEN düşmanın olmaz. Çünkü Evrensel Kanuna göre "İçin nasıl ise -
dışında öyledir" KOŞULSUZ SEVDİõİN için kimse sana kin beslemez. SEVGİ hiçbir zaman 
kişiliksiz değildir. Tam tersine üstün kişiliktir, ne soğuk nede ılıktır - KALBİN yanar. Sıcaklığı 
yiyip bitirici değil, bilakis Şifa vericidir (kutsaldır).

KOŞULSUZ SEVGİ KUTUP´suzdur  - TANRININ bir PARÇASIDIR, IŞIK (NUR) gibi. VAROLAN 
herşey IŞIK ve SEVGİ´den yaratıldı, çünkü TANRI-ANA-BABA olan IŞIK ve SEVGİDİR. 
Böylelikle O İLAHİ YARATICI GÜÇ´tür- YARATIMIN EN ÜSTÜN KANUNUDUR, aklımızla 
kavrayamayız. Yinede hissedebilir ve yardımı ile kendimizi iyileştirebiliriz.

KOŞULSUZ SEVGİ, TANRI´nın IŞIõI gibi- Evren içerisinde en yüksek titreşen, en güçlü ve en 
saf Kuvvet´tir içinde sonsuz KUDRET içerir. Bu KUDRET asla suistimal edilemez, çünkü 
kötülüğü bilmez ve asla zararlı değildir, böyle bir amaç´la kullanılırsa faydalı olamaz – O 
sadece SEVER bu yüzden ŞIFALIDIR = KUTSALDIR ve bundan dolayı arındırıcıdır. Eğer 
KOŞULSUZ SEVGİ´nin içinde yaşarsan, bütün şikayetlerin, hastalıkların ve kendinle ve diğer 
İnsanlarla olan Problemlerin çözülmeye başlayacak. Tüm KARMA (KADER) tüm bedensel, 
tüm ruhsal ve manevi ızdıraplar teker teker kendiliğinden seni terk edecek. Senin HAYAT´ın 
GÜZEL ve KOLAY olacak – sen MUTLU olacaksın. Ve tüm İnsanlar KOŞULSUZ SEVGİ ile 
topluluklar ve uluslar arasındaki Problemleri kolayca çözebilirler. Böylece Dünya üzerinde 
CENNETİ YARATABİLİRİZ.



Bu yüzden KOŞULSUZ SEVGİ bir duygu olmak´tan ötedir. O bir VAROLMAK-HALİ ve bu
Yüzden SADAKAT ve DİKKAT ile kısa bir zaman içerisinde sürekli olarak KOŞULSUZ 
SEVGİ´de YAŞARSIN. Göreceksinki herşeyle bağlısın ve anlayacaksın herşey YARADILIŞIN 
birer parcası = SEVGİ´nin Parcası, ve herşeyden önce sende SEVGİønin bir parçasısın.
Cennet alemlerinde yaşayan tüm Varlıklar, bizim MELEK diye söz ettiğimiz, bu SEVGİ´yi
yaşıyorlar, ve bizlerde ezelde birer MELEK´tik orasıda bizim asıl MEMLEKETİMİZ. Bu yüzden 
SEVGİ bizim için yabancı değil tam aksine tanıyıpda unuttuğumuz bir duydudur. Eger 
KOŞULSUZ SEVGİ içindeysek, Cennetin tüm yardımını ve korumasını alırız. Bu seni ihtiyatla 
koruyan ve himaye eden bir Sihirdir.

2. KOŞULSUZ SEVGİYİ HİSSETMEK ve ÜRETMEK:

HAYAT EBEDİ bir DEĞİŞİM´dir - buda Evrensel YASA`dır. Herşey ENERJİ´den ibaret: 
KOŞULSUZ SEVGİ VE IŞIK´tan, en yüksek titreşen Enerji frekansından. TANRI´nın tüm 
çocukları gibi, bizde en yüksek titreşim kalitesini kendimizde üretebiliriz, elbette KALB-
Chakramızın içerisinde. KALB-Chakramız bizim asıl TABIATIMIZIN ve VARLIĞIMIZIN Merkezi: 
o bizim 3 alt kısımdakı Chakralarımızı - DÜNYAYA ait sayılan - 3 üst kısımdaki chakralarımız 
ile - CENNET´e ait sayılan- birbirine bağlıyor, yani içimizde DÜNYA ile CENNET´i 
birlerştiriyor! KALB´imiz aynı zamanda CENNET KAPISIDIR! Neyi SEVERSEK, dolaysız KALB-
Chakra´mıza giriyor (çünkü HERŞEY SEVGİYE doğru gayret ediyor) - ve ardından orayı 
hemen terk ediyor (çünkü SEVGİ HERŞEYİ kabul eder, ama hiçbirşeyi sıkı tutmaz). Tüm 
karanlık, kurtulmamış Enerjiler demekki KALB-Chakra´mızın içinden geçerek, Enerji 
Meridyen´lerimizi takip edip Bedenimizden aşağıya doğru akıp ve Bedenimizi Ayaklarımızın 
tabanlarında bulunan Ayak-Chakra´lardan terk eder, ...oradan "SONSUZ SEVGİ DENİZİNE" 
geri dönerler. Onları oraya yönlendirebilmek için, önce MELEK´lerden bir IŞIK KONİSİ
(piramit haline bir daireçemberi) kurmalarını dileyin ve KALB-Chakranızı Harekete geçirmeye 
başlayın!

KALB-Chakra´sının Harekete geçirilmesi

Bizim KALB-Chakra´mız Cennet âlemleri ile bağlantımız, TANRI ile bağımız. Aynı andada O 
Enerjileri üreten ve sezen bir Enstrümandır, onunla yalnız Enerjileri hissetmek değilde, onları
HER BİRİNİN KALİTERİNİN niteliklerini, hatta en ayrıcalıkla ALGILAYABİLİRİZ. Yüksek 
Enerjilerde genişlediği gibi, alçak Enerjilerde kendini daraltır, şiddetine göre hızlı yada 
yavaşca. Ve şimdi kendi KALP-Chakra´n ile KOŞULSUZ SEVGİ´nin Rezonansına gir. Sadece 
düşünce yolu ile kendine şunları söyle, konsantren KALB-Chakran üzerinde olsun.

“Ben KOŞULSUZ SEVGİ ile Rezonansa giriyorum”

Anında KALB-Chakra´n kendini tamamen genişletmeye başlayacak, ve aynı zamanda 
KOŞULSUZ SEVGİ ile dolacak, şuanda kendinde üretmiş olduğun SEVGİ`yle. SEVGİ en 
yüksek titreşen Enerjidir. Başlangıçta belki hiçbirsey hissetmeyebilirsin, yada sadece bir 
“genişlik” hissedersin, senin hassasiyetin gittikçe gelişecek.

Daha sonra ayrı ayrı hislerin aralarındaki Farkları sezebilmeyi alıştırma yap, Yani KALB-
Chakran ya genişleyecek yada daralacaktir. KALB-Chakra´nı düşünerek, aklından ” Ben 
KISKANÇLIõIN Rezonansına giriyorum”de. Şimdi KALP-Chakra´n nasıl daraldığını
hissedebilirsin, çünkü kıskançlık alçak titreşimli bir DUYGU´dur. 

Denemeler: Matem – Sevinç – Öfke – Neşe – Yalnızlık – Şenlik – Hırs – Hasret – Hüzün –
Huzur. Sonrada aralarındaki farkları algıla: ACIMA DUYGUSU - DUYGUDAŞ OLMA , 
“İNSANCIL SEVGİ – KOŞULSUZ SEVGİ”, benim Sevincim - Cennetin SEVİNCİ.

KOŞULSUZ SEVGİ İLAHİ Güç´tür – Onu hissetmek ve üretmek tamamı Şifa için önkoşuldur
= ŞİFA bunun gibi IŞIK-BEDENİNİ de elde etmek için, çünkü sadece SEVGİ´nin GÜCÜ 



Maddeyi Transformasyona uğratarak IŞIĞA geri dönüştürebilir.

3. KOŞULSUZ SEVGİ ile Çalışma

KOŞULSUZ SEVGİ kendi İLAHi GÜCÜMÜZE DOĞRU ilk adımımız, bizler TANRININ Çocukları
olarak, bizim Doğuştan hakkımızdır. Biz onu bilinçli kullanabiliriz ve kendimizi, çevremizdeki 
İnsanları ve hatta Dünyadaki tüm Varlıkları, evet hatta EVRENDEKİ bütün Yaratıkları, onunla 
değiştirebiliriz – sadece SEVEREK – ARZULAMADAN veya DİLEMEDEN

Önce Meleklerden bir IŞIK-KONİSİ (piramit halinde bir daireçemberi) yada bir IŞIK-SÜTÜNÜ
dileyin. Sizlerden ayrılmayı tercih eden tüm Enerjileri şimdi onlar, bu IŞIK-YAPITINDAN 
yukarı doğru, IŞIK içinde KURTULUŞA = TRANSFORMASYONA çekerler.

KOŞULSUZ SEVGİ IŞIK ile birlikte Evrende en yüksek titreşen Güç olduğu için anında 
kapsamlı ARINMA- ve İYİLEŞME SÜRECİ başlar, içimizde ve çevremizde en GÜZEL vaziyette 
İYİLEŞTİRİR (ŞİFA verir) -TÜM Hastalıkları bedensel, ruhsal ve zihinsel, hatta Yetersizlik 
hallerimizi ve kendi KADERİMİZİ (KARMA), sonuçta mükemmel AHENK ve SAõLIK içinde bir 
HAYAT yaşayacağız.

Nekadar çok ve sık çalışsak dahi, daima Sınırlarımaza kadar sürükleneceğiz. ISRARLA 
direnerek ve büyüyen SEVGİMİZLE bu SINIRLARI herdaim aşmayı başaracağız. Böylelikle 
SEVGİNİN sürekli yükselen basamaklarından bir basamak yükselmiş olacağız. Nekadar IŞIK-
Çalışmasında derece varsa aynı şekilde SEVGİ´de basamakları bulunuyor. Evet bu dereceler 
ve basamaklar birer benzetmedir. Bizler hem IŞIK ile hemde KOŞULSUZ SEVGİ ile 
harikulade uyum içersinde, aynı zamanda kapsamlı, OLAõAN ÜSTÜ GELİŞİMDEN geçeceğiz, 
sonucunda TANRININ Çocukları, yani MELEKLER olacağız – ezelden olduğumuz gibi - şimdiki 
farkı ise bütün İnsanca yaşamın tecrübeleriyle birlikte ve bu tecrübeleri SEVGİ ile
KURTARMAK = TAMAMLAMASINI sağlamak.

4. TANRININ IŞIĞI ile ÇALIŞMA

İLAHİ IŞIK (TANRI-BABA) ve İLAHİ KOŞULSUZ SEVGİ (TANRI-ANA) bölünemez - IŞIĞIN 
olduğu yerde SEVGİ´de vardır – ve SEVGİ´nin olduğu yerde IŞIK´da vardır. IŞIK 
SEVGİLİLERİN GÜCÜDÜR, BİLGE ZEKANIN, SEVENİN, BİLGE ENTELEKTİN, BİLENLERİN, 
SEVEN SEZGİNİN; IŞIõIN ve SEVGİNİN BİLİNÇLİ ŞUURUN, TRANSFORMASYON´DUR, 
AHENK, DENGE, DENKLİK, ARINMA, ŞİFA ve TRANSFORMASYON, devamlı daha güzel 
Şekillere DÖNÜŞÜMDÜR. Durmadan yükselen Kuvvetin kaynağına giden Yol, HAKİKAT´tir 
IŞIK, VARLIõIN GERÇEKLEŞİMİDİR, IŞIK apaçık görünen SEVGİDİR, KOŞULSUZ SEVGİ
hissedilebilen IŞIKTIR; BUNLAR HERŞEYİN oluştuğu KUVVETLERDİR, ONLAR – YARATICI 
GÜÇTÜR- İKİSİDE KUTUPSUZ ENERJİDİR.

REİKİ İnsanlara Elleri ile Çalışmayı öğrenmeleri için verilmişti, IŞIK Çalışmasının öncüsüdür 
ve birzamanlar bizlere hediye edilmiş. Şimdi ise SEVGİ ve IŞIK ile çalişabiliriz. Buna rağmen 
Işık ile çalışan İnsanlar, Şifacı değildir, sadece aracı bir Kanaldır. Hatta kendi koşulsuz 
SEVGİMİZ ile dahi çalişsak bile Şifacı değiliz, gelin BİLİNÇLİ ve ALÇAK GÖNÜLLÜ birer Kanal 
olalım. O ZAMAN TANRININ EBEDİ VE SONSUZ ARZUSU bizim üzerimizden GERÇEKLEŞECEK 
– BİZ TANRININ İSTEõİNİ YERİNE GETİRİYORUZ, tıpkı bütün MELEKLER gibi.

Herkes bir dua üzerine 1. IŞIK Derecesini TANRIDAN teslim alabilir. İllaki bir Seminere 
gelmek şart değildir. IŞIK dereceleri bu İnkarnasyon süresi için geçerlidir, LAKİN KENDİ
GELİŞİMİNİZ HEP KALICIDIR. Kendi DUANIZ üzeri TANRI-ANA-BABA ve CHRİSTUS´TAN 
yönlendirileceksiniz ve gittikçe bunu daha BİLİNÇLİ hissedeceksiniz.
IŞIK ve SEVGİ ÇALIŞMASINI asla kendi amacın için veya başkalarının zararı için 
kullanılmasına izin verilmez. Bu Enerjilerin anında akımı kesilir ve sizde kendinize KARMA 



(KADER) yaratırsınız. 

5. IŞIK ve SEVGİ Uygulaması

KOŞULSUZ SEVGİ KENDİNİZİN ÜRETEBİLDİĞİ TEK ŞİFA ENERJİSİDİR. ONU KALB-
CHAKRAMIZDA ÜRETİRİZ İSTER DOLAYSIZ OLARAK KALBİMİZDEN YADA ELLERİMİZ 
(“KALBİMİZİN FAZİLETLERİNİ İCRA EDEN ORGANLARIDIR”) ÜZERINDEN AKTARABİLİRİZ. 
BUŞEKİLDE YA YALNIZCA KOŞULSUZ SEVGİ İLE YADA IŞIK İLE BERABER ÇALIŞABİLİRİZ.

ŞAYET TANRININ IŞIõI AKARSA HERZAMAN TANRININ SEVGİSİDE BERABERİNDEDİR,
ÇÜNKÜ İKİSİDE BÖLÜNEMEZ. O HALDE SİZİNDE KENDİ KOŞULSUZ SEVGİNİZİN 
BERABERİNDE ELBETTE HEP KENDİ IŞIõINIZDA AKAR. ŞİMDİ TANRININ IŞIõI VE SEVGİSİ
İLE KENDİ SEVGİNİZ VE KENDİ IŞIõINIZLA ÇALIŞABİLİRSİNIZ. BÖYLE DAHA ETKİLİDİR
ÇÜNKÜ SADECE BİRER ALICI OLMAKTAN ZİYADE KATILIMDADA BULUNUYORSUNUZ.

Eğer IŞIK ve SEVGİ ile Çalışıyorsanız, bu GÜÇLERİN nereye ETKİN olacağını hep aklınızda 
bulundurun, çünkü sadece bu şekilde hedefine ulaşır. Hem böylece DÜŞÜNCE ve İRADE 
gücünüzü antrenman edersiniz.

KENDİ ÜZERİNİZDE ÇALIŞYORSANIZ, ELLERİNİZİ “KATOLİK DUA DURUŞUNDA” OLDUõU 
GİBİ BİRLEŞTİRİP (BANA MELEKLERİN İLETTİõİ GİBİ, ÇOK GÜÇLÜ TEMİZLEYİCİ BİR
DURUŞTUR) IŞIõI AKITABİLİRSİNİZ (O ŞUURDUR VE NE YAPILMASI GEREKTİõİNİ KENDİSİ 
BİLİR) SİZ BU VAZİYETTE KOŞULSUZ SEVGİ İLE BEDENSEL, RUHSAL VE ZİHİNSEL 
BOZUKLUKLARIN ESAS NEDENİNİ HEDEF ALARAK ÇÖZEBİLİRSİNİZ. SEVGİ KISA SÜRE 
İÇİNDE TÜM BLOKAJLARI ÇÖZER, EVET EN KARANLIK ENERJİLERİ KARANLIõIN KENDİSİ 
DAHİ IŞIõA GİDER (İLK BAŞLANGIÇTA ELBETTE BİRAZ UZUN SÜREBİLİR, SONRALARI 
HIZLANIR)

BENİM SİZLERE ÖNERİM ÖNCELİKLE KENDİ DÜŞÜNCELERİNİZİN YARATMIŞ OLDUõU 
ENERJİLER ÜZERİNDE ÇALIŞMANIZ, ÇÜNKÜ BUNLAR ÇÖZÜLDÜõÜ ZAMAN, SİZE REZONANS 
DUYARAK GELEN ENERJİLER KENDİLİõİNDEN GİTMEK ZORUNDA KALIRLAR. SİZE BAŞLICA 
ÖNERİM İSE IŞIK İLE BİR “UYGULAMA” İSTERSENİZ KOŞULSUZ SEVGİYLE BİRLİKTE. BU
HARİKULADE ALIŞTIRMA AYNI ZAMANDA MEDİTASYON; ”GÜÇ DEPOLAMAK”, ŞİFA, RUHSAL 
DENGE, KENDİ ORTANIZA DÖNÜŞ, RAHATLAMA, KURTULUŞ, SEVİNÇ, DUA, TANRI-ANA-
BABAYA DÖNÜŞ KOMUNİKASYON, DEõİŞİM, GELİŞİM, GENİŞLEME, BİLİNÇ GELİŞİMİ, DAHA 
NELER NELER.........

Düşünce Güçünüzle IŞIK ve SEVGİYİ uzaklara gönderebilirsiniz (ellerimizi Bacaklarınızın veya 
bir yastık, masa yada çantanın üzerine koyarak yapabilirsiniz). Ama lütfen ARZULAMADAN 
ve İSTEMEDEN bırakın sadece Enerji aksın, ozaman diğerinin RIZASINI almaya gerek 
kalmaz, çünkü RUH yardımınızı ister kabul eder istemzse kabul etmez. Bu halde sahip olduğu 
ÖZGÜR İSTEõİNİ kaybetmiş olmaz, buda çok önemlidir.

6. Başkaların Özgür İsteğine saygı duyun

Daima başkalarının Özgür iSTEğiNE Saygi duyun. Ne ile ve nasıl çalıştığınızı IşIK ve 
SEVGiNiN nasıl etkili olduğunu açıklamadan hiçkimseye tedavi uygulamayın. Karşınızdakinin 
herzaman onayını almanız lazım, yalnız uzaktan YARDIM yolladığınız zaman, kesin bir etki 
olmasını istemeden yada Dilemeden, diğerinin onayını almak şart degil. Bunu herzaman 
yapabilirsiniz çünkü Ruh bu yardımı kabul edip etmemekte özgürdür. Kendi küçük 
çocuklarınızı tedavi edebilirsiniz, onlar Sizi Anne ve Baba olarak kendileri seçtikleri için. 
Yetişkin çocukarınızın gelişmiş bir iradeye sahiptirler ve bu yüzden önce onaylarını vermeleri 
gerekiyor. Zaman ile daha duyarlı ve NET olacaksınız. Yinede bir şeyi yapmanız doğru olup 
olmadığını emin değilseniz, TANRIDAN NETLİK ve İLHAM için dilekte bulunun, ve herzaman 



bir içtepki alırsınız.

YARDIM edip etmemekte emin değilseniz, herzaman “ ben bu kişiye onun Ruhunun isteği ise 
ve tanrının isteği ise yardım ediyorum” diyerek başlayın

7. SEVGİ içinde Yaşamanın Temelleri

ANA-BABA-Tanrı ile hergün bağlanmayı kendinize SEVGi dolu bir alışkanlık haline getirin, 
Kalbinizdeki tanrıya yönelin. Samimi bir DOST ile konuşur gibi konuşun. Kalıplanmış Dua 
kullanmayın, kendi sözleriniz ile Kalbinizden gelenlerle DUA edin. KALBINIZI kontrol edin, 
hala maddi isteklerde bulunuyormusunuz? .... birzaman gelir hiçbir Dünyevi istek önemlilik 
taşımaz olur, çünkü BiLiRSiNiZ, eğer siz SEVGiDE yaşıorsanız, DOPDOLU YAşARSINIZ, her 
isteğiniz ve gerçekten herşey size GANI GANI gelecektir. Birgün bileceksiniz artık kendiniz 
için istemeye gerek kalmayacak, sadece başkaları için istekte bulunmanız gerekecek. Hersey 
için şükretmeyi öğrenin, Toprağada şükredin , Güneşe, Rüzgara, Yağmura, Ağaçlara, 
Tarlalara, Meyvelere, Hayvanlara.......

IŞIK ve SEVGİ ile çalışın, kendinizi ve çevrenizi değiştirmeye başlayın.

Mutlu ve Spirituel Yaşam için gereken herşey yavaş yavaş SEVGİ ve IŞIK üzerinden 
Hayatınıza girecektir. Herşeyin zamana ihtiyaci var, Hatalar ve gerilemeler dahi önemlidir, 
oradan içinizde olan eksikliklerin nerde olduğunu ANLAYACAKSINIZ.

8. SPİRİTUEL HİYJEN

Yalnız ve Ailenizle beraber yaşadığınız evlerinizi ve odalarınızı, karanlık enerjilerin etkisinden 
koruyabilirsiniz. MELEKLERDEN bir IŞIKKONİSİ veya IŞIKsütünü kurmalarını Dileyin, onlar 
nekadar bir zaman gerekli olduğunu doğru buludukları süre için. – Yalnız başkalarının Evleri 
sizi ilgilendirmiyor, çünkü her insan kendi evinin temizliğinden kendisi sorumludur. 
Varsayalım bir Evin üzerine IŞIKKONiSİ kurulmuşsa, ki içinde yaşayan insanları Spirituel 
Gelişiminni dolaysızca Etkiler yani bir IŞIKKONİSİ ile bu insaların Spirituell GELİŞİMDE 
müdahalede bulunursunuz, belki kendilerini daha iyi hissedebilirler......... fakat birde şu var, 
bir Insan kenidini iyi hissederse birşeyleri değiştirmeyi arzulamaz, böylece şuanda bulunduğu 
GELiŞİMDE takılı kalacaktır, buda onun aleyhindedir- çünkü iÇ GELişiMiNi engelleyecektir , 
Ne yapalımki Memnuniyetsizlik ve Uğursuzluk, Acı ve Umutsuzluk çare aramak için insanları
hareketen geçirten GÜçtür – ve işte ozaman insanlar Tanrıyı aramaya başlarlar. Ben dahi 
böyle bir arayışın esnasında tanrıyı buldum. şimdi bu engellenirse bu insan belki tanrıyı
bulamıyacak yada çok çok sonraları.....

Görüyorsunuz İnsaların Özel Hayatlarını muhafaza etmeniz gerekir, buda İnsalara yardım 
etmeyin demek değildir, sizler İnsanlara SEVGİ VE IŞIõIN YOLUNU göstermeyi herzaman 
teklif edebilirsiniz, Evlerini nasil temizleyebilirler gösterebilirsiniz, eğer kendisi kabul eder ve 
Sizin YARDIMINIZI isterse – böylede yeterince Yardımda bulunursunuz, yani soru sormasıyla 
değişim için İSTEõİNİ belirtmiş oluyor. Sormaz yada sizin önerinlerinizi uygulamazsa buda 
onun İSTEõİNİN bir gösterisidir, ve bizler illaki dikkate almamız gerekir – hatta sevgili 
Arkadaşımız, Akrabalarımız veya Ailemiz olsalar bile! Hiçkimseye yüklenmeyin! Bırakın 
herkes istediği gibi olsun. (6. Rakama bakın!)

Kendiniz eger KOŞULSUZ SEVGİDE iseniz ve IŞIK ile çalışıyorsanız zaten korunursunuz. 
Yinede evlernizde tekrar tekrar Tütsü kullanın, başlarda mümkün oldukca hergün, Buhur ve 
kurutulmuş Bitkiler ve Otlardan (Adaçayi, Nane, Lavanta, Gül ) uçuçu Yağlar vesaire.. 
Odalarınızı GÜZEL Sembollarla TEMİZLEYİN, mesela CHRİSTUS YILDIZI, KOZMİK HAÇ, IŞIõA 
VE SEVGİYE “EVET” Sembolleriyle, Başkalarının görmemesi için Duvarlarınıza beyaz 
tebeşşirle çizebilirsiniz!



En başta Meleklerin Odalarınızın/Dairelerinizin/Evlerinizin üzerine bir IŞIK KONİSİ veya IŞIK 
SÜTUNU isteyin, içinde bulunan bütün Ruhların ve Astralyaratıkların IŞIĞA gitmelerini rica 
edin. Ufak Çocuklarınız böyle yaratıkları görebilir ve korkarlar. Korkulu Rüyalarin sebebide 
onlar olabilirler. 
TANRI ve Melekleri daima YARDIM ve İLHAM için rica edin, tüm BILGIleri içinizden 
esinlenebilirsiniz.                                                                         

En iyi TEMİZLİK elbette heran KOŞULSUZ SEVGİDE yaşamak, herzaman SEVGİ dolu 
düşüncelerde bulunmak, başka insanlar hakkında güzel şeyler düşünmek ve konuşmakla 
olur. Kendinizi başkalarının ÖFKELİ düşüncelerinden ancak aranızda bulunan KARMAYI 
çözerek o İnsanı SEVEREK ve ondan AF DİLEYEREK korunabilirsiniz. SADECE SEVGİ ŞİFA 
VERİCİDİR.

Sizlere İYİ bir TAVSİYE!
Evinizdeki anı dolu eski esyaları, Resimleri ve Andaçları atın. HİÇBİRŞEYİ VE HİÇKİMSEYİ sıkı
tutmayın, sizin buna ihtiyacınız yok – kimseyi zaten kaybedemezsiniz! CHAKRA´larınızdaki 
BAõLARI aradabir çözün, ÖZGÜR olabilmek için! Duygusallığı bırakın, çünkü bu eskileri sıkı
tutmaktır ( ki buda herzaman karanlıktır) Kiyafetleriniz ve Aksesuarlanız arasından siyah 
olanları aradabir eleyin, Saçlarınızı Siyaha boyamayı bırakın artık, her suni Siyah Karanlığa 
Rezonans yaratır. TAÇ CHAKRAnızda hasara uğratabilir sizleri Cenneti Alemlerden ayırıyor. 
Titreşimleriniz artıikca SİYAHIN hissedilir bir basınç yaptığını anlayacaksınız, ve bu sebeble 
kesinlikle Siyah giyinmez olursunuz. 

TEMİZLİõİNİZ için “profesyonel” Yardıma ihtiyacınız yok., bunu tamamen yalnız 
yapabilirsiniz – böylelikle ENERJiLERi ve Kendinizi tanımayı öğreneceksiniz ve tamamen 
bağımsız olacaksınız.
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