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Bu Kitabın Amacı Nedir?

Elinizdeki bu kitap uzun yıllar boyunca yapmış olduğum 
binlerce bireysel görüşmede, en çok tespit ettiğim kişisel arı-
zaların özetidir.

Kişisel gelişim yolunda, yola nasıl çıkacaksınız, nereden 
başlayacaksınız, kendinizi nasıl arındırıp hayatınızın iyiye doğ-
ru ilerlemesini sağlayacaksınız. Bu konularda size başlangıç 
ipuçları vermede yardımcı olacaktır.

Elinizdeki bu kitabın en ilginç özelliği “sizinle konuştuğunu” 
fark edeceksiniz.

Sizin ve sevdikleriniz için ilginç bir deneyim olacaktır. Hele 
de hayata hep akılla ve mantıkla bakan kontrolcü, garantici, 
her şeyi bildiğine inanan biriyseniz, elinizdeki bu kitap size to-
kat gibi gelebilir. Bu sebeple ilk başlarda büyük ihtimalle dire-
neceksiniz. Biz de aynısını yaşadık.

Kontrolcülükleri bırakıp ilahi akışa güvenebilmek her ba-
bayiğidin harcı değil.

Bu sebeple hayatın her zaman gerçekleri var, gerçekçi olun 
lafları artık son buluyor.

Allah’ın birçok mucizeleri mevcuttur ve Allah, nasıl kaldı-
rabileceğimizden fazla yük vermiyorsa, kaldırabileceğimizden 
fazla mutluluk da vermiyor olabilir mi?

Düşünsenize! Siz güç ve kontrol bağımlısı, bu gezegende 
kendini en akıllı zanneden kişiyken, her şeye sadece akılla ba-
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karken, mucize size nasıl kendini göstersin? Durduk yere du-
varın içinden geçen bir insan görseniz, Allah korusun aklınızı 
kaybedebilirsiniz. Aman ha dikkat! Ne de olsa aklınız son tu-
tunduğunuz yer. O da sizi duvara getirip bir güzel tosladı ya da 
az kaldı, toslamak üzeresiniz. Kontrol etmeye çalıştığınız her 
şey çoktan kontrolünüzden çıktı bile!

Şimdi maskeleri bırakma vakti geldi. Herkese sorumluluk-
larını paylaştırın, kendinize vakit ayırın. Bu gezegendeki sınırlı 
ömrünüzü ne için harcamayı düşünüyorsunuz?

Alınan her nefes bile geri veriliyorsa, emanet edilen bu 
canı aldık, peki vermeden önce ne yapmalıyız?
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Niyet

“Allahım, hayrıma olan değişim kolaylıkla ve sağlıkla başlasın. 
Direnmekten vazgeçiyorum. İlahi akışa kolaylıkla ve sağlıkla 

güvenmeye, teslim olmaya niyet ediyorum.”
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Kitaptan nasıl faydalanmalıyım?

Kitabı elinize alın ve “Şu anın niyetine...” diyerek herhangi 
bir sayfa açın. Açtığınız yerde sol sayfa şu an ile ilgili durum; 
sağ sayfa ise ilgili durumun açıklamasıdır.

İlk denemelerde büyük ihtimalle içsel dirençler oluşturabi-
lirsiniz. Ne alaka diyebilirsiniz. Normaldir. Bizler de aynısını 
yaşadık.

Kitabı ilk anda baştan sona okumaya kalkmayın. Sabırlı 
olun. Her gün kendiniz için bir sayfa açın ve o konu üzerine 
düşünün. Hayatınızı gözden geçirin. Bazı bölümlerde internet 
sayfamıza ve diğer kitaplarımıza yönlendirmeler olabilir. Be-
lirttiğimiz kaynaklardan da detaylı bilgiler elde edebilirsiniz.

Arkadaşlarınızdan izin alarak, onların niyetine de sayfa aça-
bilirsiniz. Onların kısmetine çıkan sayfanın fotoğrafını çekip 
gönderebilirsiniz.

Şimdiden size ve tüm sevdiklerinize farkındalık dolu “an”lar 
niyet ediyoruz.

Bütüne şifa olsun...
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Aceleciliği bırak!

Zamandan tasarruf etmek kötü bir fikir değil. Ben de aynı 
anda birkaç işi birden yaparsam ya da acele edersem işlerimi 
yetiştirebileceğimi ve rahat edeceğimi düşünürdüm. Fakat ben 
istediğim kadar acele edeyim sadece bir yere kadar zamandan 
tasarruf edebiliyordum. Anlayacağınız kârlı değildim. Üstelik 
gelin görün ki ben tasarruf yapmaya çalışırken, işlerimin kali-
tesi düşüyordu. Daha fazla yoruluyordum ve enerjim de giderek 
azalıyordu.

İşte bu noktada, kendi hayatımda stratejimi değiştirmeye 
başladım ve işlerimi öncelik sıralamasına göre listeledim.

Aceleci davrandığımı düşündüğüm konularda bir iş listesi 
hazırlıyorum ve ilk işim bitmeden ikincisine kesinlikle geçmi-
yorum. Önce bir bitiyor, ardından iki, ardından üç... Sonra bir 
bakıyorum ki işlerim düzgünce tamamlanmış bile.
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Önceleri böyle değildi. Bütün işlere aynı anda girişirdim. 
Adeta saldırırdım. Günün sonunda bazı işler bitmiş, bazıları bit-
memiş, kimi özensiz, kimi bölük pörçük tamamlanmış olurdu.

Oysa liste hazırlayarak uyguladığım yeni sistem sayesinde 
hem yaptığım işten keyif alıyorum, hem daha verimli sonuçlar 
elde ediyorum.

Aceleci olanlar dikkatli olsunlar. Çünkü acele ettiğiniz her iş 
gecikir. Acelecilik duygunuzu bir an önce bırakın ve ilahi akışa gü-
venmeye niyet edin.

Eğer ilahi akışa güvenmeyi başarırsanız, yaptığınız işlerdeki 
verimin arttığını da fark edersiniz.

Zamanla ilgili tasarruf ihtiyacı hissettiğimde her zaman 
“Allahım zamanı bizim için genişlet” diyerek niyet ederim. “Za-
manı bizim için verimli kıl, işlerimizi vaktinde, kolaylıkla, keyifle ve 
sağlıkla yapabilelim.”

Ben niyet ederken içimde birtakım vesveseler doğar ve 
bana “Hadi işlerini bir an önce bitir. Çabuk ol. Acele et” der.

Bu sesleri işittiğimde egomun devreye girdiğini ve beni 
yönetmek istediğini bilirim. Bir şey eğer beni acele ettiriyor-
sa –hayati ve kritik durumlar dışında– derin bir nefes alırım ve 
zamanın akışına ayak uydurmaya çalışırım.

Bu noktada nefes çalışması yapmak çok önemli... www.ne-
fes21.com adlı internet sitemde yer alan “zamanla ilgili nefes” 
çalışmalarını inceleyin. Buradan konuyla ilgili oldukça geniş 
bilgilere ulaşabilirsiniz.

Acelecilik hissettiğinizde uygulayacağınız diyafram nefesi 
sayesinde zamanınız bütün işlerinizi yapmaya yetecek kadar 
genişlemiş olacak.

Unutmayın ki, nefesini kontrol edebilen, kendini de kont-
rol edebilir.Böylece zamana kolaylıkla ayak uydurabilirsiniz.




