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Önce derin bir nefes alın ve okumaya başlayın. Hayatınızın 
bambaşka bir evresine geçiyorsunuz. Okumadan evvel her 
bölümde bir niyet oluşturun. İçsel gücünüzün titreşimini 
hissederek niyetinizi belirleyin.

“Yaşamak istediğim zenginliğe odaklanmaya, bu frekansa 
girmeye ve sonsuz bolluk kaynağına bağlanmaya niyet 
ediyorum.”
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Niyet Etmenin Mucizesi

Evrenin oluşumunda şaşırtıcı derecede güçlü bir enerji var-
dır. Evreni yaratanın enerjisi sınırsız ve sonsuzdur. Hepimiz bu 
enerjinin birer parçasıyız. İçimizde, yaratılışın enerjisi doğuştan 
mevcut. En küçük parçamıza kadar dolu olduğumuz bu enerji-
yi yönetmek ve kullanmak için sahip olduğumuz gücün farkına 
varmamız ve buna göre niyet etmemiz gerekir. Niyet, bir eyle-
min arkasındaki zihinsel hedeftir. Ölçülemeyen, saf ve şaşırtı-
cı bir güçtür. Evrende var olan sonsuz kaynakla birlikte uyum 
içerisinde olursanız onunla aynı frekansta ilerlersiniz. Böyle-
ce gerçekleşmesini istediğiniz arzularınızın kapıları sınırsızca 
açılır. Şu anda bunu düşünüyor olmak bile titreşiminizi etki-
ler ve niyetlerinizi tezahür ettirmede rol oynar.

Sistemi nasıl çalıştırılır?
Değişime başlayarak. Hedefiniz olmadan ilerlemek, akıntıya 

karşı kürek çekmek gibidir. Gücünüz yettiği kadar kürek çeker-
siniz, yorulduğunuz anda akıntıya kapılıp geriye gidersiniz. Bir 
süre daha deneyip sonra tamamen kürekleri bırakırsınız. Bu 
sürükleniş size tanıdık geliyor mu?

“Sürekli deniyorum ama olmuyor bu yüzden her şeyi bırak-
tım artık.”

“Bu tür şeyleri yapmaktan sıkıldım artık çok yoruldum.”
“Çok denedim olmadı, ben de ipin ucunu bıraktım.”
Bu gibi bıkkınlık içeren sözlerin hayatınızda artarak sürme-

si, zamanla “Ben bunu yapmam, bu iş bana fazla, bunun üs-
tesinden gelemem” ifadelerine dönüşmeye başlar. Hayatınızı 
blokajlarla doldurursunuz. Böylece, az önce bahsettiğim fre-
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kanstan uzaklaşırsınız ve titreşiminiz düşer. Hayatınız boyun-
ca yaptığınız şeyleri değerli kılmak için adımlarınızı atmadan 
önce yapacağınız işlere bir anlam yükleyin. Güzel bir niyet, 
büyülü bir sonuca ulaştırır.

Niyet etmek sonuca yönelmek demektir. İsteklerinizin ol-
ması ve hayatınıza mucizelerin girmesi için hepsini kendinize 
çekmeniz gerekir. Niyet etmek çekim yasasını aktive etmenin 
ilk adımıdır. Zenginliğimizde sınırsız bir gerçekleşme isti-
yorsak niyeti aktifleştirmeliyiz. Bu yüzden niyeti aktif etme, 
her arzunun başlama noktasıdır. Evrene gerçekleşmesini istedi-
ğiniz bir niyet gönderdiğinizde, sizin için çalışmaya başlayan ve 
istediğinizi tezahür ettiren yaratıcı ve düzenleyici gücü harekete 
geçirirsiniz. Niyetinizi sınırsız olasılıkla hayatınıza çekersiniz.

Niyet yasasında kozmik bedenle bir olduğunuzu kabul ederse-
niz, çekim yasası ve niyetle kendi bedeninizi ve yaşamınızı değişti-
rebilirsiniz. Hayatınızda neyi büyütmek istiyorsanız, dikkatinizi 
oraya verin. Neyi azaltmak istiyorsanız, dikkatinizi başka yöne 
çevirin. Diyelim ki bir yıl içerisinde çok para kazanmaya niyet etti-
niz. Yıl sonuna kadar banka hesabınızda 3 milyon lira paranız olsun 
istiyorsunuz ancak sürekli olarak aylık gelirinizin yetersizliğinden 
veya hayatın pahalılığından, para biriktiremediğinizden bahsedi-
yorsunuz. Bu durumda titreşiminiz para biriktiremiyor olmanıza 
veya kazancınızın hiç artmadığına odaklandığı için o yönde çalışa-
caktır. Niyetiniz sizden uzaklaşıyor olacaktır.

Diyelim ki bir miktar alacağınız var ve siz sürekli alacağını-
zın gelmeyeceğini düşünerek etrafınızdakilere olumsuz konuş-
malar yapıyorsunuz, paranın bir türlü gelmediğinden bahsedip 
şikâyet ediyorsunuz. Böylece para size gelmesin diye enerjini-
zi aktifleştirmiş oluyorsunuz ve paranın sizden uzaklaşmasına 
yol açıyorsunuz. Alacağınızın size ulaşmasıyla ilgili gelişmelere 
kendinizi kapatıyorsunuz. Değişmeye sözlerimizden başlama-
mız gerektiğini unutmayalım olur mu?
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Sonsuz Zenginliğe Davet

Hayatınızda ne olsun istiyorsanız o enerjiye dönüşün.  
O enerjiyi derinlerinizde hissedin. Niyetlerinizin ve arzuları-
nızın bir listesini yapın. Kendinize karşı açık ve dürüst olun. 
Sonuca teslim olun. Niyetlerinizi ve arzularınızı belirledikten 
sonra, sonuç beklentisini de bir kenara bırakın.

Niyetinizi belirlemeden önce şunları kendinize sorun:

· Hayatımın amacı nedir? (Birden fazla cevabınız olabilir.)
· En yüksek niyetim olduğunda nasıl hissederim?  

(Üç farklı cevap verin.)
· Dünyaya nasıl bir katkı sağlamak istiyorum?

Sonsuz bolluk evreninden sürekli faydalanmak istiyorsanız, ev-
renle bilinçaltınızın sürekli bağlılık halinde olması gerekir. Niyet 
yasasına uymak için kendinizle bir anlaşma yapmalısınız. Bazen 
hayatın içinde bir şeylere yetişmeye çalışırken kendimizi unutuyo-
ruz. Bu durumu aşabilmek için kendinizle bir taahhüdünüz olmalı. 
Bunu yapmak size ne mi kazandıracak? Siz başka işlerle meşgulken 
bile, taahhüdünüz arka planda hayalini kurduğunuz şeyleri tezahür 
ettirmek için çalışan bir zihninizin olmasını sağlayacak.

Bir niyet listesi yaparak işe başlayabilirsiniz ama bunu ya-
parken kesinlikle dikkat etmeniz gereken şeyler var, hemen ha-
tırlatayım:
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• Niyetinizin sizin için gerçekten mümkün olduğuna 
inanmalısınız.

• Niyetinizin tezahür etmesini engelleyebilecek sınırla-
yıcı inançlardan uzak olmalısınız.

• İnançlarınız niyetinize uygun olmalı.
• Niyetinizin gerçekleşmesi için evrenin sizi şaşırtmak 

ve mutlu etmek istediğine inanmalısınız.
• İçinizdeki sihri harekete geçirecek sözcükler seçmelisiniz.
• Niyetlerinizin zamanla değişebileceğini kabul etmelisiniz.

Bu listeyi bir şekilde hayatınızda görünür kılın. Her şart-
ta sizinle birlikte seyahat etsin. Yazdıklarınızın bir fotoğrafını 
çekip yanınızda bulundurabilirsiniz mesela. Her fırsatta niyet 
listenize bakarak, niyetlerinizi canlı tutarak hayatınıza çeke-
bilirsiniz. Gece uyumadan önce ve sabah uyandığınızda niyet 
listesine bakmak isteklerinizi yaşamınıza çekebilmek adına ya-
pacağınız en büyük ve en kolay adım olacaktır. Şaşırtıcı bir zen-
ginlik, harika hissedeceğiniz bir ilişki, ruhsal bir yükseliş için 
bu yöntemleri eksiksiz uygulamalısınız.

Listedeki her şeyin gerçekleşmesine gerek yok. İçinden bir 
tanesi olmadığında karamsarlığa kapılıp kendinize kızmak veya 
diğerlerinin de olmayacağı düşüncesine kapılmak işleri zorlaş-
tıracaktır. Bunun yerine gerçekleşmeyen niyetin bir nedeni ol-
duğuna ve evrenin sizin için daha ihtişamlı ve büyük bir planı 
olduğuna güvenerek akışa teslim olun.

Akış halinde olmak endişeden uzak telaşsız olmak, size şu 
anın kıymetini gösterir. Dikkatinizi dağıtan her şeyden uzakla-
şıp şu anda olursanız farkındalığınız niyetlerinizin gelmesi için 
alternatifleri görmeye başlar. Şu anı olduğu gibi her şeyiyle 
kabul etmek, hayatınıza gelecek mucizeleri tezahür ettirmek 
demektir.
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Niyet yasasını çok sık kullanmanıza rağmen niyetlerinizin, 
dileklerinizin ortaya çıkması çok mu uzun sürüyor? Beklemek-
ten sıkıldınız mı?

Hal böyleyse durumdan almanız gereken önemli bir çıka-
rım sizi bekliyordur. Bu ilahi zamanlamadır. Evrendeki her şe-
yin zamanı geldiğinde “tam doğru zamanda” sizin herhangi bir 
kontrolünüz olmadan gerçekleştiği fikri sizi aydınlatmalı. Bir 
şey oluyorsa ne geçtir ne de erken... Her şeyin olması gerek-
tiği zamanda olduğu düşüncesini kabul etmeliyiz. Bazı şeyler 
bize çok geç gelir veya bazı şeyler için de çok erken olduğunu 
düşünürüz. Bu sadece bizim duruma yüklediğimiz anlamdır, o 
kadar. Büyük resme dikkatle bakarsak her şeyin aslında gerçek-
ten olması gerektiği zamanda olduğunu, aksi halde bizim açımız-
dan kötü senaryoların ortaya çıkabileceğini görürüz. Bir şeyin 
sonucunun olumsuz olması kötü olduğu anlamına gelmez. 
Olumsuz sonuç belki de bizi o an başka bir deneyimin ötesi-
ne geçirmiştir değil mi? Bunu bilmek, görmek gerekir. (Hemen 
kabul etmeyebilirsiniz ama bu süreç için kendinize zaman verin, 
inanın olması gereken kendiliğinden gelmeye başlayacak.)

Hayallerinizi henüz gerçekleştirmediyseniz, bunun nedeni 
hazır olmamanızdır. Hayatımızda bir şeylerin olmasını isteriz 
ancak enerjimiz istediğimiz şeyle aynı yönde aynı güçte olma-
yabilir. Sadece o an öyle olmasını istemişizdir. Gerçekten ona 
niyet etmediğimizi sonradan görmeye başlarız. Mesela güzel 
bir tatil yapmak istediğimi söylüyorum ancak tatil için ayır-
mam gereken parayı hiç ihtiyacım olmadığı halde başka şeylere 
harcayıp aslında hiç ihtiyacım olmayan eşyalara sanki çok la-
zımmış gibi anlamlar yüklüyorum. Oysa niyetimle aynı titre-
şimde olsam, durumu değerlendirerek ilerlerim.

Arzularınız ortaya çıkmadan önce, sizinle arzunuz arasın-
da bir enerji uyumu olmalıdır. Onu “görselleştirmek”, o niyete 
“olumlu sözler söylemek”, kendinizi o niyet için “onaylamak”, 


