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TUĞÇE IŞINSU 
Spiritüel Danışman, Yazar

FMV Özel Işık Lisesi ve İstanbul Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı 
Bölümü mezunu olan Tuğçe Işınsu, 11 yıl süren reklam yazarlığı 
kariyerinin ardından doğuştan sahip olduğu psişik güçleri ve aldığı spiritüel 
eğitimlerle Spiritüel Danışmanlık yapmaya başlamıştır. Kendi sunduğu 
ve konuk olarak katıldığı yüzlerce televizyon programında ‘Bilinçaltı, 
Bereket, İlişkiler, Spiritüel Akımlar, Mistisizm, Enerji Çalışmaları, 
Şifalanma Yöntemleri’ni tüm Türkiye’ye ve dünyaya tanıtan Tuğçe 
Işınsu, yüz binlerce okura ulaşan sekiz kitabın da yazarıdır. Üç kitabı, 
Türkiye’de ve dünyanın farklı ülkelerinde en çok satanlar listesinde 
zirveye çıkmış ve aylarca listede kalmıştır. Dünyanın her yerinden 
danışanları ile çalışmalarını sürdüren Tuğçe Işınsu, HİÇ’LİKTEN 
GELEN GÜÇ ile size mucizeleri, sırları, hayatın içindeki anlamları, 
olanın ardındaki derinliği en iddialı yöntemlerle sunuyor. 
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BAŞLARKEN
ji

GÜCÜNÜ, SANA EN BÜYÜK DARBEYİ
İNDİREN OLAYDAN ALACAKSIN.
Her sabah sekizde işbaşı yaparım. Belki ilk seans tecavüze 

uğramış bir kızdır, diğer seans bir taciz mağduru olabilir, gün 
içinde belki ölümden dönmüş biri gelir belki ondan sonra 
ölümü bekleyen başka biri, sefalet çekenler, kronik yalnızlar, 
gizemli durumlar, korkular, maddi çöküşler… Acılar, sıra dışı 
hikayeler, “bu da mı oluyor bu hayatta” deyip günlerce 
etkisinden çıkamayacağınız tarzda konular, benim günlük 
yaşamımın bir parçasıdır. Ben kendi hayatımda büyük çöküşler, 
dertler ve acılar yaşadıktan sonra “bu kadar acının bir anlamı 
olmalı” diyerek bu işe başladım. Acıları üst üste koyup kendi 
zirveme çıktım. 

KENDİ ZİRVENE ÇIKMAYA HAZIR OL.
Bu kitapta neyi neden yaşadığını anlatmıyorum sadece, neyi 

neyle çözeceğinin tam olarak sırlarını aktarıyorum. Benim gibi 
hayatı kolejde başlayıp açlığa, sefalete, yalnızlığa sürüklenen 
bir kızın kapısına gelen büyük mucizelerin, senin de kapını 
çalabileceğini gösteriyorum. Hayatın içindeki sırları, şifaya 
açılan kapıları, çözüme götüren formülleri, etkili yolları, dua 
ve uygulamaları sunuyorum. Şimdi ben sana bir sır verdim 
bu kitapta, git senin olan ne varsa, geri al bu hayattan.





1. 
BİR DERT BİN ÖDÜLDÜR. EN ÇOK 

DERDİ ÇEKENE EN BÜYÜK FIRSATLAR 
TANINMIŞTIR ASLINDA. ALLAH SEVDİĞİ 

KULUNU SINAR, DEMEK Kİ ONU 
SINANMAYA DEĞER BULMUŞTUR.
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Akşamüstü olmuştu. Evin içi boşalmıştı. Ne varsa alıp 
götürdüler. Annem, son dönemde yemek almak için her 

gün eskiden kalan bir eşyasını satıyordu; bir bileklik, eski bir 
gümüş, bir ayna ya da başka bir şey… Dibin dibindeydik. O 
evden taşınacak nakliye paramız bile olmadığı için akşamüstü 
annemin arkadaşları geldi. Herkes tek tek biraz para bıraktı 
masaya. O paralarla sabah erken saatte çıkacağız evden. Bütün 
hayatım bitmiş gibi… Kimi arasak gelmedi, kimi arasak 
telefonunu açmadı. O gece son parayı bırakan annemin arkadaşı, 
“Gördün mü güvendiğin kimse gelmedi, seni sevmiyorlar, 
bunu unutma. İnsanları anla,” dedi bana, üzüntü ve sinir içinde 
evden ayrıldı. Gece oldu, o gece bir şey yiyemedik. Gece 
geç saat annem üzüntüden sinir krizi geçirdi. Onu hastaneye 
götürmeye bile çekindim, çok kısıtlı bir paramız vardı. Bir 
harcama gerekse hastanede, sabah nakliyecilerin parasını tam 
veremeyeceğim. Annem o kriz anında sürekli Allah’ın adını 
anıyor. Gidip Kur’an’ı elime aldım. Gözümden bir damla 
yaş düştü kapağına. O gece kendime bir söz verdim, şimdi 
Kur’an’ı açacağım ve karşıma çıkan bu dua bir ömür benimle 
olacak. Bu geceyi de bu duayı da hiç unutmayacağım. Bana 
yol gösterecek. 

BELED SURESİ çıktı.
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BELED SURESİ
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- La uksimü bihâzel beledi
2- Ve ente hıllün bihâzel beledi
3- Ve vâlidin ve mâ velede
4- Lekad halaknel’insâne fiy kebedin
5- Eyahsebü en len yakdire ‘aleyhi ehadün 
6- Yekulü ehlektü mâlen lübeden
7- Eyahsebü en lem yerahu ehadün
8- Elem nec’al lehu ‘ayneyni
9- Ve lisânen ve şefeteyni
10- Ve hedeynahünnecdeyni
11- Felaktehamel’akabete
12- Ve mâ edrâke mel’akabetü
13- Fekkü rekabetin 
14- Ev ıt’âmün fiy yevmin ziy mesğabetin
15- Yetiymen zâ makrebetin
16- Ev miskiynen zâ metrebetin
17- Sümme kâne minelleziyne âmenu ve tevâsav bissabri 

ve tevâsav bilmerhameti 
18- Ulâike ashâbul meymeneti
19- Velleziyne keferu biâyâtinâ hüm ashâbülmeş’emeti
20- Aleyhim nârün mü’sadetün

Bu sureyi okudum defalarca kere, sabah oldu. Annem 
sonunda az da olsa uyumuştu. Sabah erken saat adamlar geldi, 
taşınma için. En az para ile yapılabilecek en kötü taşınma. 
Bin bir kapris, acımasızlık, bayağı konuşmalar, işi yokuşa 
çekmeler… Zaten eşyaların çoğu gitmiş, kalanları da işi yayarak 
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yapıp yüklediler sonunda. Az eşyayı, kısmen boş evi görünce 
durumumuzu anladılar, bunu kullandılar… 

“Taksiyle arkamızdan mı geleceksiniz?” dedi şoför.
“Sıkışın yanınıza bineceğiz,” dedim, taksi paramız bile 

olmadığını anladılar. Güldüler ve aralarında konuştular.
Karlı bir gündü o gün. Yarı yola geldik, bir yokuş çıkılması 

lazım. “Yokuşu çıkmayız, kar var, ekstra para isteriz,” dediler. 
Paramız olmadığına onları çok zor ikna ettim. Aracı durdurdular, 
uzun süre çalıştırmadılar. Hatta bir yakınımızı arayıp para 
istememizi önerdiler. Para bulabilecek olsak o durumda 
olmazdık. Bir de ne olursa olsun birinden para istemek bizim 
tarzımız değildi. Bu taşınma parasını da istememiştik, annemin 
arkadaşlarının iyi niyeti ve duyarlılığıydı bu… Sonunda ikna 
oldular, araç çalıştı. Karı buzu daha az olan başka bir yoldan 
annemin bir arkadaşının akrabasının deposuna koyulacak eşyalar, 
oraya vardık. Bundan sonra anneannemin evinde kalacağız. 
Tek odalı, banyosu olmayan, sobalı ev. Son kalan eşyaları 
koyacak yerimiz yok. Depoya onları bıraktık. Anneanneme 
geldik, artık sadece giysilerimiz var. Onlar da bir süre sonra 
küflenecekti zaten bu evde. Evde rutubet var.

Anneannem akşam dokuzdan sonra sobayı yakmazdı 
masraf olmasın diye. Odam yok, tek oda. Kanepede yatıp 
kalkıyorum. Banyo yok, tuvalet var. Tuvalet çok çok küçük. 
Lavaboda elini yıkarken dar alanda çok hareket edemiyorsun. 
Paran yoksa tuvalette maşrapa ile su döküp yıkanıyorsun, gider 
deliği var su oradan gidiyor. O gün az bir paran varsa Sarıyer 
hamamına gidiyorsun ve mutlu oluyorsun, artık hayatım bu. 
Hep içimde bir his var: Bu kadar kötü gittiğine göre, en dibi 
gördüğüme göre sonra güzel bir şeyler de olacak…

İnsanın yaratıcılığı dar alanda daha çok gelişir. Artık 
hayallerimden başka hiçbir şeyim kalmadığı için elimde, 
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hayallere tutunup yaşıyorum. Hayal gücüm gelişiyor ve 
“imgeleme” yapmakta tavan noktasındayım. Hayalle gerçeği 
ayırt etmeyen bilinçaltı, bu küçücük ve fakir evde kurduğum 
her hayali, yaptığım her imgelemeyi bana verdi yıllar sonra. Ne 
istesem oldu, hatta daha fazlası oldu. Mesela karlı günlerde bu 
ev çok soğuk olurdu. Yorganı örter, akşam dokuzdan itibaren 
kanepede yatardım. Çok üşümemek için bir an önce uykum 
gelsin isterdim ve imgeleme yapardım. 

MALDİVLER ÇALIŞMASI 
PARA RİTÜELİ
Bu çalışmanın doğuşu, şu benim Instagram’da iki kere Allah 

nasip edip de gidebilmiş olduğum Maldivler seyahatlerimin 
kökü aslında. O evde geceleri o kadar çok üşüyor, o kadar çok 
üşüyordum ki ısınmak için daha önce resimlerini gördüğüm, 
tv’de izlediğim Maldivler’i imgeliyordum ısınmak için. 
Bilinçaltı oraya kaydettiğiniz şeyleri kayıt altına alıyor, gerçekle 
hayal arasındaki farkla ilgilenmeyen bilinçaltı o inandığınız, 
‘‘kod’’ladığınız şeyi sonra gerçek hayatın içinde size sunuyor. 

Gözler kapalı. Derin derin nefesler alıp veriliyor.
Sanki gerçekten o tropikal alandaymış gibi (sen de nereyi 

veya neyi hayatına çekmek istiyorsan onu canlandır) imgeleme 
yapılıyor.

Isı, detayalar, ortam, ışık, insanlar… Tümüyle resmin içine 
girip oradaymış gibi detaylı hissetmen gerekir.

7 gece üst üste yapılacak çalışma. 7’sinde de dilekleri 
simgeleyen mavi bir mum yakılacak.

7 gece mum bitecek.
Mavi mum yanarken, yukarıdan gelecek bir mavi ışık tüm 

bedeni sarıyor.
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Üçüncü göz, kalp çakrası ve kök çakra noktalarından ışığı 
kabul et.

“Bu anı ve olanı, olacakları tüm varlığım ve benliğim 
ile kabul ediyorum. Ben buna değerim, şimdi tüm evren ve 
enerjiler benimle ve bu dileğimle işbirliği içinde. Bu konuyu 
hayatıma çekiyorum, hazırım ve hak ediyorum,” dedikten 
sonra 1001 kere İhlas Suresi okunur. Dua edilerek niyet edilip 
uyunur. Çalışma, gerek olursa, tekrar edilir. Şüphe katılmaz, 
oldu bilinir…

Bir gün o evde kalırken bir arkadaşım aradı. “Sana gelmek 
istiyoruz, seni merak ediyoruz,” dedi. Ben de adresi verdim, 
gelip ortamı incelediler. Şaşırdılar, anlamaya çalıştılar. O 
zamanlar yeni yeni spiritüel işler yapmaya başlamıştım. İki 
kızdan biri bana: “Tuğçeciğim, yanlış anlama ama sende bir 
yetenek olsa hayatın böyle olmazdı. Bu inandığın işler boş 
işler. Bak, hayatın ne hale geldi, bunları bırakıp gerçekçi işlere 
mi yönelsen acaba…” dedi.

Benim hayatımdaki en büyük şansım, zengin bir ailenin kızı 
olarak geldiğim bu dünyada büyük sefalete, açlığa, yalnızlığa 
sürüklendiğim zamanlarım. Benim hocam, büyük çöküşlerim. 
Benim ışığım, aldığım darbeler; benim pusulam, beni yalnız 
bırakan insanlar. Kolejde okuyan bir kızın, 11 yıl reklam 
yazarlığı yapan bir kızın gittiği her kapıdan geri çevrilmesi, o 
kadar iş deneyimine rağmen kimsenin beni istememesi aslında 
hayatın ve kaderin beni yeni bir döneme hazırlamasıydı. Yani 
olmayana çok şükretmek lazım…

O kız bizden gittikten sonra, tüm eski çevreme dedikodu 
yapıp benimle arkamdan alay etti. Bu olaydan kısa süre sonra 
evlendi. Yakınım olmasına rağmen “artık fakir ve düşmüş olan 
Tuğçe’yi” düğününe elbette ki çağırmadı. Bu olaydan 10 yıl 
sonra eşi bu kızı terk ettiği gün bana danışan olarak geldi. 
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O kadar yalnız kalmasam, o kadar insan bana iş hayatında 
ve özel hayatta sırt çevirmese ne maneviyata ne dine ne dualara 
ne de ritüellere o kadar çok tutunmazdım. Bunları öğrenip 
araştırmam, kendi yolumu çizmem, sonraları kariyerimde 
sizlere bunları sunabilmiş olmam bu şekilde başladı…

ÇOK ÖZEL BİR TERKİP
O zor zamanlarda hep tutunduğum bir terkibi paylaşıyorum:
Ebced değeri 68 olan EL HAMİD esmasını, ki bereketi çekme 

özelliği çok yüksektir, evde arınma amaçlı köşe noktalarını 
sirkeli su ile sildikten sonra okurdum. Her köşeyi silerken 21 
kere Besmele çekilir. 68x68: 4624 kere EL HAMİD çekilir. 
Okuma bitince, 7 adet çörek otuna 1’er MAİDE SURESİ 
okunup cüzdana koyulur. Süreç takip edilir…

sAnA büyük 
dArbe indiren 
insAnlAr, senin 
içindeki gücü 
ve dAyAnmA 
kApAsitesini 
AçığA çıkArdı. 
sAnA hizmet 
ettiler yAni…


