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Ontoloji, Varlık Felsefesi

Ruh ve Evrenin Gerçekliklerini Tanımak

Aşk İle Tanrıya Ulaşmamızın Geçit Yollarıdır

bizim amacımız hakikat ve aydınlığa doğru yol almak, 
cehalet ve hurafelerden uzaklaşmak ve gezginler aracılığıyla 

bunu bütün insanlığa aktarmak...
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Saeid Vakili

Tanrının Adıyla

Akıl insanlığa verilmiş en güzel hediyedir, 
düşünce ve bilgelik aracılığıyla dünyamızı 
ve diğer dünyaları tanıyıp mükemmelliğe 

adım ata biliriz, bilgelik yetenektir 
ve bilmek o insanların hakkıdır ki bu 

yeteneye sahiptirler, tanrıya yakın olmak 
en büyük yetenektir.

Sen tanrının aslında bula bilirsen kendini
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Aşk ve Tanrı

Aşk, Tanrıya Ulaşmanın Sırrıdır

Düşüncem hep bu yöndedir ki tanrının bana olan bakışı hep 

se\!givle olmuştur ve onun aydınlattığı yol benim hayatıma
yön veren ve herzaman kurtarıcım olmuştur, onun inancı 

hem yüreyimde saklıdır.
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Başlangıç

Saeid Vakili

Akıl ve düşünce insanın dünyevi varlığının özü ve ruhumuz 
insan vucudunun doğaüstü özüdür.

Akıllı insan çoğu şeyi görmemezlikten gelmeli ve kendi 
özünü tanımaya çalışmalıdır.çünkü hiçbir tanım ister bilgiyle 
ister algısal olarak kendi iç dünyasını tanımaktan daha güzel 
değildir.

Eğer bir insan özünü tanımak istiyorsa, içinde olan gizlilikleri 
keşf etmek zorundadır, bugüne kadar belki uyanmamış 
yada gizli kalmış güçlerinin farkına varması ve kullanmaya 
başlaması, ama bunun farkında olmalıdır ki dünyayı bile 
ele geçirse eğer kendini, özünü tanımamışsan hiçbir önemi 
yoktur ve hiçbir işe yaramıyacaktır. Dünya fanidir, tanrıya ve 
onla birlikte sonsuzluğua varabilmek için her insan bu yönde 
yol almalıdır. Her kimse manevi özünü keşf ederse kendine 
yeni ve güzel bir dünya yaratacaktır.

Tanrı her insanin kendi yolunu çizmesine izin verir nasıl 
düşüneceyine nasıl davranacağına, bu insanlardır ki 
kendilerini yükseltirler ve şüphelerden kendilerini arındırırlar 
ve doğru yada yanlış yolda gitmeye karar verirler. Her insanin 
özünde bazı güçler vardır ki onu en üstlere tırmandıra bilir, 
yalnız bunu nasıl kullanacağını öğrenmelidir. Burdaki en 
önemli nokta güzelliklere ve başarılara odaklanmak çünkü 
bütün güzelliklerin kökeni tanrıd ır.

İnsanlar birbirlerini sevmelidir, biz bu dünyaya kötülükleri
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Aşk ve Tanrı

düşünmek yada kötü olmak için gelmedik, yalnızca 
güçlerimizin farkında olursak ve düşünme güçüyle bütün 
sorunların üstesinden gelebilme yeteneğimiz sahibizdir.

Paranı, altını, güzel elbiseleri ve arabaları istediğimiz ve 
gözle gördüğümüz şeylerdir,tanrı, aşk, ölüm, ruhumuz 
görebilmediğimiz şeyler ama aslında görmek istediğimiz 
bunlardır sadece farkında değiliz nezaman ki aşk ve 
doğruluğa adım atmaya başladık görmediklerimizi daha çok 
hissetmeye başlıyacağız ve buda tanrının bize vadettiği şeydir 
ki bazılarınızın, herkesin göre bilmediği şeylerin görmesini 
ve his etmesini sağlıyacağım, herkes bu yolda ilerlemelidir. 
Yaradılışımızın amacı bütün yaratıklarla aynı çizgide 
ilerlememizdir.

Bütün insanlık güçün aynasıdır, yahudiler, müslümanlar, 
hristiyanlar,budizm ve... hepsi tanrının yarattıklarıdır, ama 
insanlar akıl ve düşünce gücüne sahiptirler ve bundan 

dolayı yanlızca kendi kültürleri ve inançlarına sınırlı ve bağlı 
kalmamalıdırlar, hepimiz bir ağacın dallarıyız farklı inançlarla...

Zihnini herzaman geliştiren ve yeni şeyler keşfetmek için 
uraşanlar gerçek dünyada sanki herzaman yolculukdalar 
çünkü bilmek herkesin hakkıdır.

insanlar, tanrının yarattığı varlıklar bir ağacın dalları gibiyiz 
biraz aşağı biraz yukarı ama aynı kökteniz, dünya sevgi 

dünyasıdır tanrı yaptığımız herşeyin farkında şahididir,ona

İnanmak ve günahlardan arınmak tanrıya yakınlaşmanın

en kolay yoludur. Bu umutla ki birgün bütün insanlık allaha 
inanarak sevmeyi öğrensin ve kendini olduğu gibi göre bilsin
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Saeid Vakili

hayal ettiği gibi değil...

Yalanlardan gurur ve hasat etmekten tekelleşmeden ister 

iktidardayken ister düşüncemizde kaçınalım ve bu görünürde 
olan hayatımızdan kurtulub gerçek ve sonsuz hayatımıza 
adım atmaya başlayalım...

Saeid Vakili
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Aşk ve Tanrı

Dr. Harris'in Saeid Vakili Hakkında Yazdığı Yazı 

Saeid vakili farklı bir insan...
Yeni teknolojiler ve bilimler devrinde yaşayan bir insan, 
dünyada araştirmacıların bilim adamların ve astrologların 
birçoğunun ilgisini çekmiştir

O İran'da dünyaya geldi , 4 yaşında babasını kayb ediyor, 
Yeniyetme çağlarından itibaren davranişları ve sözleri yaşıtları 
ile bihayli farklı ve etrafındaki insanların gözünde bambaşka 
bir yere sahip olmuştur. Sözleri ve davranışları onu özel ve 
ona has bir karizmayla diğerlerinin kalbinde ve ruhunda etki 
bırakmayı başarmıştır...

Saeid vekili yeniyetme yaşlarında birçok öngörüler yapmıştır 
ki o zamanlar ne kendisi ve ne çevresi bunları ciddiye 
almıyordu ve üzerinden geçiyorlardı.ancak islami devrim 
1979 yılında baş verene kadar,ve böylece ülkesinin insanlari 
ile birlikte yeni bir geleceye hazırlanıyorlardı

Hayat ve Kader ona bazen güzel fırsatlar sunmuş bunlardan 
biri; Ayetullah Humeyni ile bir görüşte saeid vekili çok önemli 
ve hayretler içinde bırakan sözler ifade etmiştir, böyle ki yakın 
gelecekte Sovyetler Birliği ki o dönemde dünyanın en büyük 
ve güçlü ülkelerinden biriydi param parça olup dağılacak ve o 
zamandan kisa bir süre sonra Sovyetler Birliğinin dağılmasına 
şahit oluyor ve büyük dev parçalanıyor aynen saeid vekilinin 
dediği gibi. Git gide çevredekiler ve tanıyanları ve tabi ki 
insanlar,siyasetçiler, bilim adamları ve ehli nezer İranda onun 
sözlerini inanıp değerlendiriliyordu ve geleceye değişik bakışı 
olan birisi gibi kabul edilmeye başlanıldı. Artık inançlar onun 
üstün hislere sahip olduğundan yanaydı ve onun zihinsel 
gücünü ve sözlerini ciddiye almaya başlanılıyordu.

Bazen bir olay veya sorunu hissettiktce etrafındaki 
avkada|larir\a \ıe bir laman sonra onun dediklerinin
gerçekleşmesi ilginç olmaya devam ediyordu. Burada İranda 
söylediği en önemli olayların birkaçına ki daha sonra aynısının 
olduğuna şahit olmuşlar işaret etmek istiyorum;
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Saeid Vakili

Ayetuulah homeyninin oğlu Ahmet homeyninin ölümünden 
6 ay önce onun yakın dostlarına Ahmetin nasıl öleceyine 
dair ve zamanına kadar ki nevruza bir kaç gün kala olacak 
diye bilgiler vermiş ve Ahmetin kendisinede bu konudan söz 
açmıştır. Birsüre sonra Ahmetin ölümü Saeidin dediği gibi baş 
vermiş,

Bu türlü olayların ve görüşlerin çoğalması ve kendisinde özel 
ve başkalarında olmayan yetenekleri onu sıradan yaşamak ve 
toplumdan uzak kalmayi sürüklemiştir.

Filozoflar, Din ve Doğaüstü bilim adamlarıyla, dünyanın 
hertarafında irtibata geçib çok semimi ve sıcak konuşmalar 
yapmış, birçok ülkeye yolculuk yaparak kendi felsefesini 
anlatmaya başlamıştır.

Amerika, Kanada, Mekzika, Rusiya, Hindistan, Ispanya 
Yunanistan Almanya Ingiltere Fıransız Hollanda Belçika 
Lukzanburg Isveçre Avusturiya Serbia Türkiye Azerbaycan 
Maliziya Singapur Kuveyt Katar Dubai Ve Mekke

2kere haca getmiş ki ben biliyorum bir keresi türkiyenin 
sevilen başbakanı necmeddin erbakanla birlikte olmuşl ve 
sohbet etmişler.

Seid vekili defalarca türkiyenin konya şehrinde ki aşk ve huzur 
peşinde olanların ilgisini çekmiştir ve saatlerce mevlana ile 
halvet etmiştir.onun mevlanaya ve türkiye milletine özel ve 
sevgi dolu bakışı vardır.konyadaki insanlar ve o kısımdan 
olan,mevlana çelebinin nevadesi hanım efendi ona çok saygi 
duyarak yakınlık göstermiş.

Filozofların ülkesi olan yunanistanda ona büyük hoca lakabi 
vermişler,

hayran eden güzellikleri ile Hindistanda kutsal ve büyük 
liderleri onu allahın nurunu alan bir insan olarak görüyorlar.

Seid Vekili'ye çok kıymetli ve esrarengiz olan bir taş doğa 
tarafından hediye edilmiştir ki bence buda olağanüstü bir 
durumdur.elinde bulunan taş büyük yumurta şeklindedir ve
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üzerinde hayrete düşüren resimler var ki bu renkli şekiller 
bile sırlarla doludur.uzmanların bazıları başka bir dünyanın 
haritasi veya yerküresinin geleceyidir diye düşünüyorlar. 
Saeid Vekili onun adını sikret taşı koymuş ve diyor ki sessizlikte 
bakınca iyi enerjisi olan ve insana huzur veren ve düşündüren 
ve başka dünyalara taşıyan özelliklere sahiptir.

Bence tüm bu olaylar Seid Vekilinin çevresinde gerçekleşmesi 
kaza olarak değil çünkü defalarca tekrarlanıyor.

Düşünce gücü bile bu konuda cevabsız kalıyor.gözlerimizin 
gördüklerine yanıt bulamıyoruz çünkü teknoloji döneminde 
hala birçok sorulara cevab bulamıyoruz aynen Seid Vekiliye 
cevab bulamadığımız gibi ki dünyamızda ve çevremizde 
duruyorlar.onlar delillerle bizi ikna ediyorlar

Bir başka çarpıci nokta onun gurur ve iddiasız olmamasıdır 
ve çok sade yaşamayı seviyor ve ölümsüz ve kötü ruhlar ve 
enerjilerden uzak duruyor.

Seid Vekili büyük bir inançla allahı seviyor ve çok güçlü bir 
inanç besliyor yüreğinde ve etrafımızda baş veren herşey 
tanrı eli ile gerçekleşmesini savunuyor. Saeid allah aşktır 
diyor ve kendisine özel desteği olduğuna inanııyor ve allahı 
şöhret ve makam için sevmiyor ve diyor ki; tanrının sevdasını 
kalbinde taşiyorsan eğer, her şeyden geçe biliyorsan ona 
inanmışsındır demektir.Saeidin meşhur cümlesi vardır aşk 
tanrıya ulaşmanın sırrıdır, bunu herzaman kulağına küpe 
etmelisin ki doğru yolda adım atasın.

seid vekilinin hakkında diyebileceğim başka bir konu, 
düşüncelerinin zirvesi ve açıklanması kitaplarındadir ki 
dünyada birçok insan onları okumuş ve kuşkulanmiştır 
ama olaylar baş verdikten sonra şok olmuşlar ve onlar için 
inanmaktan başka çare kalmamış.onun paranormal gucunu 
kabullenme ozaman olduki 2011in eylül ayında antoloji adli 
t a l t  Kapaklı Üergl5\ los anglesde farsça dilinde bastich 
ve satışa sunuldu.şunuda belirtmek lazimdir ki amerikada 
özellikle los angelese birçok iranli yaşamaktadir.
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Saeid Vakili

İnsanlar Bilmedikleri Şeylerin 
Düşmanıdırlar

Bilge insanlar gerçeği daha aydın göre bildikleri için ve cahil 
insanlardan uzak durduklarından,

onları sabırla cehalet batağından kurtarabilirler,

Bu belkide insanlığa yapacakları en büyük iyiliktir...

Biz bu hakir ve muhtaç olduğumuz hayatımızda bazı 
insanlara yakınlık ve ihtiyaç duyarız, yani o insanlara ki 
bizim kirliliklerimiz onlarda yok ve aşkla, sevgiyle dünyamıza 
bakıyorlar...

Ne yazık ki bazı insanlar var, kendi cahillikleri ile övünürler, 
bunu kendi düşüncelerinin başlangıcı ve hayatta ilerlemelerini 
bu cehaletle sürdürüller, sanki bu insanlara dünyanın bütün 
problemleri çözülmüş, artık hiçbir engel yok gibi bakarlar 
hayata...
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Onların Mazereti Cahillikleridir

Öyle insanlar vardır ki hayatımızda söylemek istedikleri herşeyı 
okadar söyleyip yada söylememekle kararsız kalırlar ki hep 
böyle düşünürler gereği varmı bunu söylememizin, insanlar 
bunu anlamıyorlarmı, yada bunu anlamaya yetenekleri varmı 
diye düşünürler, ya yoksa nasıl karşılık verecekler, konuşmak 
için hangisini tercih etmeliyim???

Bizim günlük hayatımızda iki olaya tanıklık ederiz; o insanlar 
ki düşündüklerini inandıklarını söylemekten kaçınmazlar 
ve herkesle paylaşırlar, birde o insanlar ki inandıkları ve 
düşüncelerini kendilerine saklarlar,bazıları düşüncelerini 
aktarırlar bazıları değil, bazıları iyi konuşurlar iyi hatipler 
bazilari bu yetenekten mahrumlar , bazı yazarlar vardır 
yazdıklarını kimse anlamıyor hissederler bazıları düşündüğü 
herşeyin başkasıda böyle düşünebilir farz ederler, özetlersek 
bazıları düşüncelerini yazdıklarını inandıkları şeyleri 
anlatmaya ve diğerlerinide buna inandırmaya çalışırlar ama 
bazıları hep düşüncelerini saklı tutarlar ve yada gösteriş 
yapmaya meraklı değiller...

Ben saeid vakili olarak düşüncem bu yöndedir; buna bakarak 
ki zakariya razi dönemi ki açıkçasına kendi felsefesini 
savunuyordu hatta münazaralar düzenliyor ve doğru 
bildiği herşeyi soyluyordu belki geçmişte kalmış ama bunu 
unutmamalıyız ki gerçek herzaman gerçektir.

Hakikat herzaman gerçekliktir, ve gerçeklik hakikattir heryerde 
ve herzamanda tekrarlanır, bunu göz önünde bulundurarak 
ki akıl ve anlama yeteneği herkeste farklı olabilir ama hep 
doğru yolu gösterecek ve bunun için savaş verecek insanlar 
çıkacaktır dünyamızdaki düzen böyle devam etmelidir...

Sözünü anlayana diyeceksin anlamıyanla konuşmak sanki 
yüzüne tokat yer gibi olursun, çünkü anlamamaktan gelir ve
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