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“Çevrenize çiçeklerini bırakan bereketi duyun...”
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ÖNSÖZ

Sevgi Frekansında Bir Hayat

Merhaba sevgili okur, benden şu sıralar başka içerikte bir 
kitap bekleyenleriniz var biliyorum. Titreşimle ilgili bir devam 
kitabı üzerinde çalışırken ona ara verip bu kitabı öne almamın 
sebebi dünyamızın içine girdiği yoğun enerjetik akımların in-
sanlar üzerindeki etkisini görerek bir yardım kitabı olarak pay-
laşmak... İçinden geçmekte olduğumuz bu kaotik dönemin sert 
enerjilerinden etkilenmeden, hatta güçlenerek geçmeniz için 
yazdım bu kitabı. İstedim ki her boyutta kıyametin yaşandığına 
tanıklık ettiğimiz bu dönemin içinden (ki bana göre çok kıy-
metli dönem) zihnimizle, bedenimizle, ruh, duygu ve enerji-
mizle sağlam, köklü ve güçlü kalarak geçerken, aynı zamanda 
bu dönüşüm döneminin tüm hikmetlerine de vâkıf olalım.

Hepimizin bilmesi gereken en önemli şey, şu anda tüm pa-
radigmaların yıkıldığıdır. Dünyadaki siyasi, ekonomik, sosyal ve 
dini tüm sistemlerin hatta dünyanın ekosisteminin de değiştiği-
ne şahitlik ediyoruz, yani dünyanın altı üstüne gelmeye başladı, 
bu değişim sembolik olarak bebeğin doğum kanalına girdiği sü-
reçtir. Elbette Gaia ile biz en çok etkilenenleriz bu durumdan.

Dünyadaki kutuplaşmanın artması, insanların fikir ayrılıklarına 
düşmesi, hükümetlerin çatışmaları, yaşanan değişimin işaretleridir. 
Bu durum insanlar üzerinde bir amaçsızlık, yaşamın ve her şeyin 
anlamsızlığı ve hepsinden önemlisi korku duygusu yaratabilir.
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Dünyanın frekansı değişiyor, kabuk değiştiriyor olmanın 
sancıları dünyadaki korku ve öfke frekansının artması şeklinde 
karşımıza çıkıyor. İnsanlığın bir cinnet içinde olduğunu haber-
lerde, sosyal medyada görmekteyiz. Hepimiz farklı frekans bo-
yutlarını deneyimlemeye doğru ilerliyoruz. Bu kitap bir önceki 
kitabım olan Titreşimini Yükselt Hayatın Değişsin’de paylaştı-
ğım bilgilerin kendi yaşamımdaki pratik uygulamalarını, bu 
uygulamaların bilimsel ve tarihsel kökenlerini referanslarıyla 
paylaştığım bölümlerden Torus Nefes ve Enerji Tekniği’ni uy-
gulayanların paylaşımlarını içermektedir.

Refahın ve esenliğin sebebi akıştır. Evrenimizdeki her şey 
enerji ve titreşimdir, bunu artık biliyoruz. Dolayısıyla akışın ol-
duğu yerde enerji vardır, titreşim boyutu yükseliyordur.

Bereket ve bolluk bilinci üzerine pek çok kitap var piyasada. 
Çoğunun bereket ve bolluk meselesinin bir frekans işi olduğu-
nu anlayamadıklarını, yüzeysel bilgilerle geçici çözümler ve sığ 
uygulamalar paylaştıklarını fark ettim.

Amacım şimdi ve daima insanlara rehberlik ederken onla-
rın en yüksek hayrına, çıkarsız, saf, temiz, doğru ve iyi bilgiyi 
paylaşmak. Bu kitapta Bolluk ve Bereket Enerjisi’nin aslında 
blokajları açmak olduğunu keşfedeceğiz. Titreşimimizi yük-
selttikçe çatışmayı, stresi ve yaşamı “kontrol etme” ihtiyacını ve 
buna yol açan blokajları çözdükçe, yaşamımızda kalıcı olarak 
bereket enerjisinde kalacağımızı göreceğiz.

Bu kitapta hayatınızın akışını artık hayal ettiklerinizi yaşa-
mak rotasına çevirmek, en derin hedeflerinizi ve vizyonlarınızı 
tezahür ettirmek için kişisel enerji alanlarınızda, bilinçaltınızı 
sürekli engelleyen eski inançlarınızın akışı engellemesine nasıl 
son vereceğinizi öğreneceksiniz.

Bilinçaltınıza kaydedilmiş olan ve düşük frekansın gerçeği 
sayılan kıtlık, vesvese, kaygı ve korkuya dayalı yaşam deneyi-
minizden bıktıysanız, kişisel yaşam deneyiminizde yaşadığınız 
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küçüklü büyüklü olaylarla bilinçaltınıza kaydetmiş olduğunuz 
ve her seferinde siz farkında bile olmadan sizi sabote eden tüm 
sembolleri ayıklama, tüm bu sembollerin düğmelerinize nasıl 
da sinsice basarak bereketin size akmasını engellediğini görme, 
yaşam hikâyenizi şimdiki bakış açınızla bambaşka bir pencere-
den görebilme imkânına kavuşacaksınız.

Yaşamınızda sizi daha ileriye gitmekten alıkoyan sınırlayıcı 
inançları, düşünceleri ve duyguları fark edip, hepsini ebediyen 
temizleyerek, bolluk ve bereket enerjisi içinde var olarak, her 
boyutta üretkenliği, katkıyı ve yaratıcılığı deneyimleyeceksiniz. 
Hepimizin özü budur zaten.

Kâinatta yaşama katılan her varlık, tam potansiyeliyle ve 
yaratıcı gücüyle doğar. İster bir bahçe, ister bir eser, isterse bir 
çocuk olsun... İnsanlık tarihi boyunca sayısız örnekleri mevcut-
tur. Bilim insanları, sanatçılar, kâşifler ve mucitler işte bu kay-
nağa bağlıdırlar. Hiçbirinin motivasyonları bitmez, sonsuz bir 
üretkenlik arzusuyla coşku ve şevkle hizmet ederler.

Eski manevi ilkelerin, kuantum felsefenin, enerji tıbbı ve ka-
dim uygulamaların eşsiz bir karışımını kullanarak hayatınızı ka-
lıcı olarak berekete nasıl dönüştürebilirsiniz? Hepsini sizler için 
bu kitapta topladım. Kitabımda teknikler, uygulamalar, ritüeller, 
olumlamalar, zihinsel, duygusal ve ruhsal egzersizler, dualar, be-
nim sesimden QR kodla dinleyeceğiniz meditasyonlar yer alıyor.

Sizi ayrılık bilincinden birlik bilincine getirecek olan bu 
kitap, odağınızı korkudan sevgiye kalıcı olarak çevirerek bu 
alışkanlığı kazanmanıza yardımcı olacak uygulamalar içeriyor. 
Umarım hepinize faydası ve şifası çokça olur.

Bereket Sende kitap kapağının İyilik Sende ile aynı oldu-
ğunu fark etmişsinizdir. Kitap kapağında yer alan görsel, be-
nim için Ruhsal sanatçı Cedric Menard tarafından beraberce 
gördüğümüz rüyalardan, bağlandığımız ortak enerji alanla-
rından ilhamla özel bir meditasyonla tasarlanmıştır. Kapakta 
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benim rehberlik aldığım pek çok yükselmiş üstat, rehberler, 
Anadolu’nun kadim bilgeliğine ait semboller yer almakta. Tüm 
bu sembollerin her biri, her ihtiyacı olana gitsin diye, kitapçı 
rafında dururken bile bereket enerjisini yaymaya devam ede-
cek. Bu kapaktaki görsele dikkatlice bakmanızı isteyeceğim, 
gözünüzün takıldığı bir sembol ihtiyacınız olan enerji alanıdır. 
Bu, günbegün değişkenlik gösterecektir. Her bir sembol yük-
lü olduğu enerji alanının titreşimini taşır, bereket, sağlık, aşk, 
zenginlik, başarı, kısmet, cesaret, bilgelik, erdem, merhamet, 
nezaket, kudret, şefkat yani kaynak hakikatinin tüm titreşimini 
her an tüm hücrelerinize indirebilir ve kaydedebilirsiniz. Kapa-
ğa uzun uzun bakmanız yeterli.

Gerçek potansiyelinizi açmanız, cevherinizi parlatmanız ve 
bereketin kendinizde olduğunu tekrar hatırlamanız dileğiyle.

Sizi seven kardeşiniz
Ayşe

Mayıs 2021
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“Gökten, yerden nice sular çektin de vücudun böyle 
semirdi. Fakat bu iğretidir. Az az sıkıştırmak gerek. 

Çünkü elde edilenin bırakılması lazım. Yalnız, 
Allah’ın ‘Âdem’e ruhumdan ruh üfürdüm’ dediği 

varlık yok mu? O kalır işte, sen de ruha bak, başkaları 
beyhudedir. Fakat bu beyhude sözünü, cana, ruha 

nispetle söylüyorum, her şeyi sağlam bir surette yapan 
sanatkâra, Allah’a nispetle değil ha!”

– Mevlana


