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16.04.1981 İstanbul doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Turizm 
İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra çeşitli kurumsal 
firmalarda görev aldım. Evli ve bir çocuk annesiyim. Her zaman 
psikoloji ve insan doğasına duyduğum merakla 2008 yılında Kuantum 
dünyası ile tanıştım ve çalıştığım işyerinden bir günde ayrılma 
kararı alarak kendimi bu dünyaya adadım. Kuantum Uygulayıcılık 
(yetişkinler için) ve Holi Kuantum Uygulayıcılık (çocuklar için) 
eğitimleri, Reiki 1-2 uyumlamaları, Access Bars Uygulayıcılık Eğitimi 
ve Kozmik Enerji Eğitimi aldım. Yaklaşık iki yıl süren eğitimlerin 
sonunda, eğitim aldığım yaşam merkezinde Kuantum Düşünce 
Tekniği Eğitmeni olarak görev almaya ve Kuantum çalışmaları 
yapmaya başladım. Anne olduktan sonra ise artık kendi merkezimi 
açmam gerektiğine karar vererek 2012 yılının Ekim ayında İstanbul’da 
şu anda Anıl Şehirlioğlu Rengârenk Yaşam Akademisi adı altında 
çalışmalarımı sürdürdüğüm merkezimi açtım. Türkiye’de ve dünyanın 
birçok yerinde yüz yüze ya da online olarak yetişkinler ve çocuklar için 
bireysel Kuantum çalışmaları, Kuantum Drama Uygulayıcılık Eğitimleri, 
workshop ve dönüşüm kampları gerçekleştirmekteyim. Evos Angels 
(Türkiye’nin ilk dijital dergi platformu) tarafından 2018 Yılı Dijital 
Dünyanın Enleri Ödül Töreni’nde Türkiye’nin en iyi Kuantum ve Kişisel 
Gelişim Uzmanı ödülüne layık görüldüm. 2019 yılının Kasım ayında ilk 
kitabım İçindeki Mucize okurları ile buluştu ve bir başucu kitabı olarak 
onlarla buluşmaya devam ediyor.

Tüm kalbim ve ruhumla, on dört yıldır uzmanlaştığım Kuantum 
Dünyası ve bilinçaltı alanında hizmet vererek, kişilerin hayatlarında 
mutsuz oldukları tüm alanlarda gerekli dönüşümleri sağlayarak yol-
culuklarında rehber, yoldaş olmaktayım.
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Kendini ruhu olan bir beden mi sanıyorsun?
Oysa bedeni olan bir ruhsun sen...

Ne zaman anlayacaksın bu gerçeği?

Dünyanın bu değişik hatta çoğunlukla “zor” diye adlandı-
rılan özel süreçlerinde hepimizin en çok anlaması ve zaman 
kaybetmeden idrak etmesi gereken çok derin konulardan bah-
settim bu kez.

İlk kitabım İçindeki Mucize’de yaratılışı uzun uzadıya anlatmış-
tım... Bu sefer çok daha derin soruların cevaplarına dalıyoruz:

Neden dünyadayız, varoluş amacımız nedir, ruh ve beden 
ilişkisi nasıldır, yaşam amaçlarımızla bilinçaltımızın, duygu-
larımızın, düşüncelerimizin birbiriyle bağı nedir, dünya oku-
lundaki bu varoluş yolculuğumuzda yaşam araçlarıyla ilişkimiz 
nasıl olmalıdır, neler gerçekten amaçtır ve neler amaçlara götü-
ren araçlardır?

Yüzyıllardır insanlık tarihinde hem bireysel hem kolektif şu-
uraltımızda arapsaçına dönen, çokça birbirine karışmış konula-
rı ele alarak, insan olmanın gerçek manasını ve kıymetini, var-
lığının ne kadar özel olduğunu anlamana yardımcı olacağım.

Tavşan deliğine dalıp çok derinlere inmeye var mısın benimle?

Ne olduğunu, kim olduğunu, neye dönüşmek için var olduğu-
nu, yaşadıklarının bunların üzerindeki etkilerini ve gereken dönü-
şümleri nasıl yapabileceğini derin düzeyde öğrenmek isteyenler-
densen uyanmış kişilerdensin ve doğru kitabı eline aldın demektir.





Ruhunun yuvası bedenin,  
bedenin yuvası ise Dünya’dır.
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TEKÂMÜL-RUHUN VAROLUŞ AMACI

Tekâmül kelimesini bu aralar daha çok duymaya başlamış 
olabilirsin. Gelişen bilgi çağında hiç şüphesiz ki spiritüel alan-
daki bilginin yayılışı da hızlandı. Özellikle dünyamızda uzun 
zamandır üst üste yaşanan felaketler, yaşadığımız zor zaman-
lar insanlığı derin sorular sormaya ve cevapları bulmaya ça-
lışmaya itti. Zaten detaylıca bahsedeceğim üzere, amaç da tam 
olarak buydu aslında. Çünkü Yaradan’ın kurduğu ve ruhsal 
görevlilerin yönettiği, idare ettiği sistem bizlerle OLAYLAR 
yoluyla konuşur. Bizi ayrıldığımız ve hatta belki de hiç adım 
atmadığımız kendi yolumuza çekmeye, evrensel hakikatlere 
uyandırmaya, araçlarla amaçları ayırt etmeye ve en önemlisi 
madde dünyası üzerinde mana bularak güçlenmemizi sağla-
maya çalışır.

Tekâmül sözlükteki kelime karşılığı olarak gelişmek, ev-
rimleşmek, öğrenerek olgunlaşmak demektir. Her canlı, hatta 
her madde bir tekâmül süreci içerisindedir. En çok üzerin-
de duracağım konu ruhsal tekâmül sürecimiz olacaktır ancak 
maddenin tekâmülünden de bahsedeceğim. Zira ikisi elbette 
birbiriyle bağlantılı ve tamamlayıcıdır.

Önce ilk satırlarda yazdığım şu noktayı çok iyi anlaman 
gerekiyor sevgili can. Sen ruhsal varlığını, tekâmül ettirmek 
yani gelişmek ve öğrenmek için beden giysisini giydin. Beden 
en önemli, en değerli tekâmül araçlarından bir tanesidir. Nasıl 
ki üzerimize bir şeyler giymeden evden dışarı çıkamıyorsak, 
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ruhumuzun da üçboyutlu dünya okulunda var olarak kendini 
deneyimlemesi, gerçekleştirmesi, keşfetmesi için bedene ihti-
yacı vardır. Ancak ruh olmadan beden tek başına anlamsızdır.  
Ne yazık ki çoğu kişi madde bilincine kendini fazla kaptırdığı 
için ruhu geri planda, bedeni ve bedensel ihtiyaçları öncelik-
li... Ne var ki ruhun olmadan bedeninle bir adım dahi atamaz-
sın. Ve ruhun mutsuzken, kendini mutlu etmek için bedeninle 
yaptığın uğraşlar seni istediğin noktaya ulaştırmayacaktır.

Ruh, bedenle olan takım arkadaşlığında kaptan olandır, li-
der olandır. Bu yüzden ruh üzerinde daha detaylı duracağız. 
Zira ruh gelişmedikçe beden de tekâmül etmeyecektir. Oysa 
ruhun tekâmül ederse beden ona eşlik ederek gelişecek ve çok 
uzun ömür süreleri deneyimleyebilecektir.

En derin anlamda ruh için tekâmül, kendini ve tüm kâinatı 
yaratan yüce ALLAH’ı ve O’nun ruhundan üfleyerek var olan 
kendini, kendindeki tanrısallığı en gerçek ve yüce biçimde id-
rak etmek, anlamak ve bu bilinci içselleştirmektir. Varlığını, 
ne olduğunu bizzat deneyerek keşfetmektir. Tüm varoluş ve 
tüm varlıklar hakkında bilgileri bizzat sahada edinerek, tecrü-
beyle olgunlaşma halidir. Ruhun sonsuz gelişim yolculuğun-
da edindiği tüm deneyimler, tüm bilgiler, tüm gelişim onun 
tekâmülüdür. Elbette sonsuz bir yaratıcı tarafından yaratılan 
ruhun tekâmülü de sonsuzdur.



Dünya okulunda kendini bedende 
deneyimleyerek keşfeden ruhsal  

gezginleriz her birimiz.




