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Hmm.. Kitabı yeni bitirdim ve yorumların ne olduğunu bilmiyorum. Aslında, bu duygu çok ağır basmıyor o kadar kararsız kitaplar hakkında yorum yapmak istemiyorum, ama insanlar okumak için fikir vermek için Namina yorum yapmak için gidiyorum. Tabii ki, bu yorumlar sahibime, kendime ait. Ben aşk takıntılı ve yalnızlık
ile başa çıkamayan bir kişi değilim, ben çok küçük bir asi adam, hayatında şeyler neyse ki duyuyorum. Yani kitap genel olarak bana pek bir şey katmıyor. Çünkü Benim Tue Hanim bir şey almak için böyle bir yol haritası çizer, ve yol haritasını takip etseniz bile, eğer takip etmezse, bu iyi değil, ve bu yoldan çıkmanın bir
yolunu bulur, ki kafam karıştı. Her şeyden önce, tüm bu Tanrı olmak diyor olur, ama yazar isterseniz kitapta konuşur. Ama istediğiniz zaman çok korkma, korkuyu önlediği yazıyor. Ne istediğinizi hayal edin, olmuş gibi davranın, bunu uygulamalarla belli bir şekilde yapmaya devam ederseniz, bu olur. diyor. Ama her
nasılsa, bir şeye çok fazla çaba gösterirseniz, akmasına izin vermezsiniz ve bu olmaz. Yapılması gerekenşeye şaşırdım. Ve söylemek bir çelişkidir: Olmak, ve sonra, eğer olmazsa, bu senin için iyi değildir. Senin için kötü olan tek şey senin yüzünden geçmişi yıkaman gerektiğini söylüyor. Tamam, anlıyorum, ama yaşam
örneklerine baktığınızda, yüzyıllar önce olan bir şey yüzünden ya da olay yerinde ya da önceki hayatımız yüzünden başımıza kötü bir şey gelmiş olabilir. Benim dinimde, reenkarnasyonun kabul edilemez olduğunu düşünüyorum. Yani, hayatımın kaç hayat olabileceğini bilmiyorum, diyelim ki, neden bu işten muzdaripim, ne
de olsa, yeni bir hayat. Ve küçük çocukların başına gelen üzücü olaylara bakılırsa, çocuğun bunu hak ettiğini ve kendisinin yaptığını nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Kısacası, kitap bana mantıklı olmayan şeylerle doludur, bu incelenebilir, ama kör koruma olmadan uygulanamaz. Ve son olarak, bazı dualar ya da
uygulamalar öyle bir terk edilmiş ki, Tanrı korusun, kazara büyüye giriyoruz ve diğer dünyamızı yok ediyoruz çünkü enerji akışı sağlayacağız. Dikkatlice okuyun lütfen. . ANASAYFA Kitap Eğitimi Kişisel Gelişim İlk Baskı Yılı : 2016 Dil : Türkçe Ol Der Ve Olur - Tüşe Isansu Tuashe Isansu Ol Der ve Olur 2016 yılında
Feniks kitabı ile yayımlandı. Kitap, insanın geçmişini serbest bırakmasına izin vermeyi ve bilinçaltı arzularıyla dua etmeyi öneren çeşitli arınmış ve aydınlanmış bir çeşitlilik yaratmayı amaçlamaktadır. okuyucuyla özel bir şekilde tanışır. Kitap, kişisel arzuların gerçekleştirilmeye yardımcı, hayatın manevi yöntemi ve çekim
yasası ile birlikte inancın önemini vurgulamaktadır. Mucize imkansız değildir: Ol Der ve Olur Say ve Olur kitapları, çoğunlukla ruhsal enerji yöntemlerini tanımlar. Negatif enerjiden kurtulmanın, olumlu düşünme ve hayata yeni bir bakış açısıyla bakmanın yolları adım adım okuyucuya aktarılır. Somatik enerjiyle yapılan
dilekler artık mucize değil. Kitap, Ruhsal Enerji Yasaları, İyileştirici İlişkiler, Telepatik Bağ gibi 7 başlıkla okuyucuya iç huzur ve mutluluk getiriyor. Arzun bu kadar kötüyken değil; Çok inandığın zaman olur. Bir kişide başarı ve sevgi şansını başlatan kitap, kişisel gelişimin olağan yöntemlerinin ötesine geçiyor. Paylaşmanın
ve vermenin, kişinin çevreye yayılma frekansı ile hissettiği frekansı senkronize etmenin tek yolu olduğunu vurgulayan bir çalışma, bir sn.a.m'de okuma akıcılığına sahiptir. İlişkinin her şeyinin ve bir kısmının insan ilişkilerinden havadaki toz parçacıklarına kadar her şeyle ilgili olduğunu iddia eden Ol Der ve Olur'un pozitif
enerjisini öğrenen herkes gerçek arzularını gerçekleştirebilir. 13 Ocak 1977'de İstanbul'da doğdu. FMV Özel Işık Lisesi ve İstanbul Üniversitesi'nde İngilizce ve edebiyat okudu. Öğretmenlik, reklam yazma ve yaratıcı yönetmenlik gibi çeşitli kariyerlerde 11 yıl çalıştı. O insan yaşamı için pozitif enerji nin yararları hakkında
manevi danışmanlık ve televizyon programları yaptı. Yazar, çoğunlukla pozitif enerji konularını kapsayan 7 kitap yazmıştır. Ol Der ve Olur Tue Isansu O Hayat! Bu yüzden bana dileğimi vererek değil direnin ... Geçmişi özgürleştirmek, arınmış, sezgilerimi doğru kullanarak, daha yüksek dualarla, bilinçaltımın yardımıyla,
neden direndiğinizi ve hangi hayat dersini almam gerektiğini öğrenmek, bu şekilde değilse bile, yine de kendi yolumu oluşturarak arzumu elde ediyorum. Ve bunu gerçekleştireceğim. Bu kadar çok inandığın zaman arzun gerçek oluyor, çok istediğin zaman değil. Be Speaks ve Bölümler olur: 1. Manevi Enerji Yasaları 2.
Bereket ve sevgi doğum hakkı 3 vardır. Mucizeler 4 yaşardı. Hastalığın Ruhsal ve Duygusal Nedenleri 5. Şifa İlişkileri 6. Telepatik Bond 7. Duanın gücü ve Işığa yolculuk 8. Ve böylece (giriş bülteninden) yazar hakkında oldu: Manevi Danışman, Yazar, FMV Özel Işık Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı
bölümünden mezun olan Sansu, 11 yıllık reklamcılık kariyerinin ardından doğal psişik yetenekleri ve ruhsal eğitimleri ile ruhsal danışmanlık yapmaya başladı. 7 yıldır yönettiği ve organize ettiği 200'den fazla televizyon programında ilişkiler, melekler, mistisizm, enerji araştırmaları, türkiye'nin şifa ve barış ın ruhani
yöntemlerini tanıtan Tue Isansu, 7 kitabın yazarıdır. Dünyanın dört bir yanından binlerce danışman insanla çalışmaya devam eden Tue Isansu, arzularınızı nasıl gerçekleştireceklerini anlatıyor ve mucizelerle dolu bir hayatın sırlarını ve mucizelerle dolu bir hayatın sırlarını Tanrı'nın izniyle aktarıyor. Din ve mitoloji alanında
son dönemlerin en popüler kitaplarından biri haline gelen Ol der Ve Olur, okuyucuya manevi yaşam ve cazibe yasasının yanı sıra dua ve imanın gücüne geniş bir bakış açısı sunuyor. Kitap, oluşum gücünü kullanarak arzuların oluşumunun kurallarını ve cazibe ve mucizeler yasasını hayata döndürmenin yanı sıra, onları

negatif enerjiden kurtararak ruhsal gelişimin teşvikini de ele alıyor. Mucizelerin ancak geçmişi geride bırakarak gerçekleşebileceğigerçeğine atıfta bulunan yazar, okuyucunun gerçek hayattaki örneklerini paylaşarak anlatısını pekiştirir. Ol der Ve Olur, Tue Isansu tarafından 2016 yılında yazılmış bir kitaptır. Tue Isansu,
manevi danışman ve mitoloji, din ve manevi yaşam üzerine çeşitli çalışmaların yazarı; El Vedoud, Onu Aşık Etmek, Aşk ve Cazibe Akademisi ve Mucizeler gibi çalışmalarıyla tanınır. İlişki iyileşmesi, doğurganlık araştırmaları, bilinçaltı dönüşümü ve yaşamın gerileme-geçmiş iyileşmesi gibi konularda tavsiyelerde bulunan
yazar, herkesin kendi mucizesini yaratabildiğine inanıyor. Ruhani enerji yasalarının konusuyla başlayan Ol der Ve Olur kitabı, bilincin en saf başarı ve mutluluk kaynağı olduğunu söyler. Geçmişin negatif enerjisinden özgürlük, pozitif düşünce ve bu bakış açısıyla yaşam görüşünün içsel gücü harekete kakacağı ve pozitif
enerjinin yine pozitif enerjileri çekeceği söylenir. Arzu ve arzu insanlığın doğal ihtiyaçları arasında yer alıyor. Bir arzuya sahip olabileceğine inanma arzusundan daha önemli olan şey. Arzunuz istediğiniz zaman değil, çok fazla inandığınızda gelir, diyor, kendinize mucizeler getirmede inancın önemini vurguluyor. Bolluk ve
sevgi konularında bir şans elde etmek, bilinçaltının olumsuz aktivasyonundan kurtulmak ve her şeyden önce, kendini sevmek Sorumluluk önce kendini sevmekle başlar. Aynı zamanda kayıtsız şartsız kendilerini sevebilirsiniz insanların etrafında kendine saygı ve sevgi dolu insanlar tekrarlar. Üzgün hissetmek diğer
insanları mutlu edebilmenin anahtarıdır. Değişim insanda başlar. Değişim ve dönüşümlerle, benzer nitelikteki ve benzer sıklıkta insanların yaşamlarına katılmaya başlarlar. Paylaşma ve verme doğurganlık artar en önemli enerji olarak kabul edilir. Paylaşma, koşulsuz ve sevgi ile sunan bereket ve mutluluk olarak öder.
Şükran, şikayet ve dualar büyük ölçüde evrenin enerji yasası aktive eder. Hayal kurabilmek ve onu maddeye dönüştürebilmek, onu imgeler yardımıyla zihinde yaratabilmek ve inanmak, kişisel gücü kısıtlamaolmaksızın kullanabilmek demektir. Direnmek, isyan etmek ya da vicdan azabı duymak, olanları kabullenmek ve
bilinçaltıyla yüzleşmek, hayatı yönetmenin ve yepyeni bir yola girmenin ilk adımlarıdır. Dış dünya madde haline gelmiştir kendi ruhunun durumunun bir yansıması sunuyor. Kendilerini yenileyebilenler kendi zaferlerini ilan ederek yaşam yollarına devam ederler. Ortamda oluşan algı, belirli titreşimli aktivasyon
seviyelerinden oluşur ve bilinçaltında kaydedilir. Bilinçsizce insan hayatını kontrol eder. Otomatik olarak know-how altında bir yer edinilen geçmişten kayıtları, onların hareketleri, kararlar, davranışlar ve düşüncelerin temelini oluşturur. Tekrarlanan sorunlar, sorunlar ve hastalıklar aslında geçmiş korkular, endişeler ve
endişeler nedeniyle farklı senaryolar ile hayatınızda istenmeyen bir döngü oluşturmak. Dua, arzu ve duyguları iyileştirmek için yara güveniyor; kişinin kendi kişiliğinden uzaklaşmasına ve içinde pozitif enerji yemesine umutsuzluk ve heyecan sağlar. İnsanın içindeki sınırsız güç ve bilgi tüm bu kurguları yıkmak için yeterlidir.
Kitap, bilinçaltı arınması ile kendini tanıyabilmek, anı yaşamak, odaklanmak, enerjiyi akışta tutmak ve duanın gücünden yararlanmak için ışığa giden yolu aydınlatır. Kitabı okuduktan sonra, bütünden ayrı hiçbir şeyin olmadığı ve her şeyin enerjiyle bağlı olduğu bir dünyada, insanlık bunun en büyük hedef olduğunu anlar.
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