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genç DESTEK





Nuray Sayarı yaklaşık 20 yıldır, profesyonel olarak astroloji 
bilimi ile ilgilenmektedir. Gençlik yıllarından itibaren metafiziğe 
ve doğa üstü güçlere olan ilgisi, güçlü sezgisi sayesinde yaptığı 
önemli kehanetleri, kendisini Türkiye’nin gündemine taşımıştır. 

Astroloji ve tarot bilimi ile başlayan bu süreç, yıllar içinde 
kendisini yeni arayışlara ve çözümlemeleri bulmaya sürükle-
miştir. Nuray Sayarı geçirdiği bu olgunlaşma sürecinde düşün-
ce gücünün insan hayatındaki önemine ve evrendeki her mad-
denin bir enerji taşıdığına inanmıştır. Kişilerin sahip oldukları 
bu enerjiyi doğru kullanmaları ve şifa bulmaları için Nuray 
Sayarı bir yol göstericidir. İyi enerjiye olan inancı ile kişilere 
mutluluk, sağlık, bolluk ve bereketin kapılarını açmayı öğre-
terek, pozitif kişiliği sayesinde onlara destek olmaktadır. Ken-
disinde varolan sezgi gücünün kuvvetini bu kapıları açarken 
de kullanmaktadır. Bu sezgiler ışığnda kişinin problemi bazen 
Reiki çalışmaları ile, bazen de geçmişe yapılan bir regresyon 
çalışması ile çözümlenir...
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İçimizdeki gücün farkındalığı yolunda
bize ilham veren Nuray SAYARI’ya teşekkür ederiz.

Yelda CUMALIOĞLU
Destek Yayınları



13

“Dinleyin, size korkunç bir şey söyleyeceğim; ben on üç yıldan 
bugüne kadar, bireysel yaşamımda ve iş yaşamımda hep yardım 
aldığım bu müthiş insanı seviyorum.”

 
Hunberk KANIBELLİ

Mimar ve İş adamı 

“Sevgili Nuray Sayarı… Benim biricik can dostum ve arkada-
şım. Allah’ın yarattığı özel ve güzel kullarından bir tanesi. Gerek 
pozitif enerjisi gerekse sezgileri ve astrolojideki öngörüsüyle, her 
zaman rehberim oldu. Seni seviyorum. Sana teşekkür ediyorum. 
İyi ki varsın. İyi ki tanıdım seni…”

 
Aslı HÜNEL

Sanatçı

“Benim anlatmak istediklerime kelimeler kifayetsiz kalır. Fakat 
kısaca ifade etmek gerekirse, on yıl önce ilkbaharda Nuray Sayarı’yı 
tanıdıktan sonra ruhen ve bedenen yeniden doğdum. Hayatım tü-
müyle değişti. Her zaman söyledim, söylüyorum ve söylemeye de-
vam edeceğim; Allah’ın dünyaya gönderdiği sayılı meleklerinden 
birisi Nuray Sayarı. İyi ki hayatındayım. İyi ki hayatımdasın Can 
Ablacım, seni çok seviyorum.”

Senin verdiğin isimle: Hilal
yani Zahide KARAKÜTÜK

Asistanı
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 “Nuray’ı yaklaşık on beş senedir tanıyorum. Yıllar içerisinde 
yaptığı işin ne kadar doğru olduğunu, insan gerçekten isterse ba-
şaramayacağı hiçbir şeyin olamadığını kanıtladı. O BİR BAŞARI 
ÖYKÜSÜDÜR.”

Dilek GENÇ

“Nuray ile ilk tanışmamızda, sanki onu önceden tanırcasına 
çok fazla sevdim. Hiçbir dostun ve arkadaşın yapamayacağını 
yaptı benim için. Onunla tanıştıktan sonra hayata daha olumlu ve 
güzel bakmaya, bütün ilişkilerimde daha hoş görülü olmaya başla-
dım. Kısaca Nuray; yol gösterici, çıkarsızca senin için, iyiliğin için 
çabalayan bir dost. Gerçek dost nedir? Nuray. Her konuda güveni-
yor ve seviyorum.”

Banu ZORLU
Sanatçı

 “Nuray çok sevimli, güzel, eğlenceli, bir dost. İçi dışı aynı. Bana 
iyi geliyor. Sahici, pozitif, tatlı dilli, hayata gülümseyen biri. İyi ki 
O’nu tanımışım.”

Beti DANNON LENGERLI

“Nuray Sayarı hayatımın dönemeçlerinde bana rehberlik etmiş 
ve o güzel, olumlu enerjisini zorlukları aşmamda benden hiç eksik 
etmemiş, çok özel bir insandır. Kaliteli yaşamı ile bizlere hayatın 
zorluklarının nasıl aşılacağını (olumlu) enerjisi ile gösteren Nuray 
Sayarı’yı tanıdığım için kendimi çok şanslı hissediyorum.”

Tuba KALÇIK
Yapımcı, Editör
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“Nuray’ı uzun yıllar önce ilk tanıyanlardanım. O zamanlar iki-
mizde hayat savaşına yeni başlamıştık. Daha ilk karşılaşmamızda 
başlayan dostluğumuzu anlatmaya kalem yetmez. Yıllar içinde be-
nim olmaz sandıklarımın olacağını söyleyen ve olunca da sevinci-
mi paylaşan, acılarımda da aslan gibi yanımda duran Nuray’ıma 
müteşekkirim.”

Binnaz AVCI
Sanatçı

 “Pozitif yapınla yaşamımda, yeni ufuklar açtığın için sonsuz 
teşekkürler. Yolun hep açık ve aydınlık olsun.”

Didem TASLAN
Oyuncu, Model

“Farklı, değerli, özel…
Nuray Sayarı!
Yolun hep açık olsun.”
   Rüya ATLI

“Nuray’ı tanıdığımda hayatımın belki en kötü aylarıydı, düze-
lebilmem çok zordu. İlaç kullanmaya başlamıştım. Nuray’la görüş-
meye başladıktan sonra hayatımda farkında olmadığım, yıllardır 
gözümün önündeki birçok şeyin ayırdına vardım. İyisiyle kötüsüy-
le nasıl baş edeceğimi, O’nun yanında kendiliğinden öğrenmiştim. 
Birlikte içtiğimiz bir fincan kahvenin sonunda ben bambaşka, 
mutlu ve olumlu biri oldum. Kimse inanmadı bu halime, ama tek 
gerçek vardı ben her şeyle baş etmeyi O’nunla öğrendim. Teşekkür 
ederim Nuray.”

Nirva SAHİL
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“Nuray Sayarı’yı ilk gördüğümde enerjisinden çok etkilenmiş ve 
adeta büyülenmiştim. Nuray’la konuşmaya başladığınızda hayatta 
her şeyin mümkün olduğunu ve her şeye gücünüzün yeteceğini fark 
ediyorsunuz. Sizi enerjisiyle pozitif bir şekilde motive ediyor. Ümit-
sizliğe kapıldığım, yapamayacağım dediğim anlarda O’nun deste-
ğiyle, danışmanlığıyla tekrar güçlenip hayata devam ettim. Nuray 
Sayarı’dan öğrendiğim hayatta herkesin bir görevi olduğu ve herke-
sin imtihanı olduğu ve olan her şeyin bizim hayrımıza olduğudur. 
İşte bu felsefesi sayesinde her olan şeyi kabul ediyor ve öğrenerek 
devam ediyorum. Nuray Sayarı’nın görevi de insanlara ışık tutmak 
ve onlara güzel enerjisini vermek. Bende onu tanıyan şanslı insan-
lardanım. İyi ki tanıyorum, iyi ki hayatımdasın canım arkadaşım.

SENİ ÇOK SEVİYORUM!”
Burcu ARSLAN

Reklâmcı ve Güzellik Salonu Sahibi

“Hayatımın SWOT’unu astroloji rehberliğinde yapmama, farkın-
dalığımın farkına varmama yardımcı olan, yaşam enerjisi müthiş yük-
sek, sevgi dolu gönüllü bir elçi… Sözlere sığdırmak çok zordur O’nu.”

Levra SEBLA ERDOĞAN

 “İş hayatımla birlikte bir birimizin maneviyatına koştuğumuz 
17 sene dile kolay. Birbirimizi hiç kırmadığımız, görüşemesek de 
oturduğumuz mekânda kalben birbirimize gülücükler gönderdi-
ğimiz ve birbirimizi anlattığımız, dünyada insanın nadiren sahip 
olabileceği türden bir dostum, inci tanem Sevgili Nuray’ıma nice 
uzun yıllar başarı ve iş açıklığı diliyorum. Benim ruh ikizim seni 
çok seviyorum.

Not: Beraber büyüdüğümüz yıllarda, yılı ikimizde saklı kalsın, 
yıldızlarımızsa öpüşerek sevişmeye hep devam etsin.”

ASENA
Oryantal Dansçı
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“Farkındalığımın farkına varmamı sağlayan, hayatımda başı-
ma gelen en özel varlık Nuray Sayarı. Bu dünyadaki özel misyo-
nunla, pozitif enerjinle, bana olan güveninle ve ablalığınla yanım-
da olman, beni her zaman özel kılmakla beraber kendimi daha 
çok sevmemi sağlamıştır. Işığından yararlanmama izin verdiğin, 
benim ışığıma inandığın için minnettarım. Varlığın için her saniye 
şükrediyorum. Bu dünyanın görünen meleği seni çok seviyorum.”

Elife YILMAZ
Radyo programcısı

“Nuray Sayarı’yı tanımak benim için ve herkes için büyük şans. 
Özel ve güzel, sevdiğim değerli bir insan. Çok pozitif, çevresine ışık 
saçan, insanları koşulsuz seven, çıkmaza girdiğinde desteğini esir-
gemeyen, sizleri gönül gözüyle doğru yönlendiren, gökyüzündeki 
kuyruklu yıldız kadar parlayan, kelimelerin yetersiz kaldığı, duy-
gusal ve inanılmaz güzel insan. Yaşamımda çok zor dönemlerim-
de, önsezileriyle bana ve çevresine daima yaşama sevinci veren, 
kızım, kardeşim, arkadaşım ve dostum olan sevgili Nuray, iyi ki 
varsın! Seni çok seviyorum, her şey gönlünce olsun. Beni kendine 
anne kadar yakın hissettiğin için çok şanslıyım. Sevgi ve güzellikle 
kal.”

Sevim ULUDAĞ
Manevi Annen
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TEŞEKKÜR EDERİM

Bana özel bir ruh verdiği için Tanrı’ya teşekkür ederim.
Beni yaratırken, çok özel insanlar olan anne ve babamı seçme 

imkânını bana verdiği için evrene teşekkür ederim.
Bir boyut değiştirip yeni bir boyuta geçerken, Teslime’yi anne 

ve Sadık’ı baba olarak seçtiğim için kendime teşekkür ederim. 
Rehberim, hayat arkadaşım, canım eşim, önderim Aşkın 

Sayarı’ya teşekkür ederi. İyi ki seninleyim.
İki oğlum, prenslerim Doğuş ve minik Ogan’ıma bir boyuttan 

bir boyuta geçerken, Aşkın Sayarı’yı baba ve ben Nuray Sayarı’yı 
anne olarak seçtikleri için ve Sayarı ailesini genişlettikleri için 
şükürler olsun. 

Manevi annem Sevim Uludağ’a teşekkür ederim. 
Geçirdiğim rahatsızlıklara ve bir dolu sorunlara teşekkürler 

ve şükürler olsun. 
Atalarıma, rehberlerime ve meleklerime teşekkürler ediyo-

rum. 
Bu güzel ilk kitabıma başlamama ve sıçramama önder olan 

sevgili Yelda Cumalıoğlu’na teşekkür ederim.
Destek Yayınları’nın birbirinden değerli ekibine ve Gürkan 

Bey’e teşekkür ederim. 
Sağ kolum, sevgili Zahide’me 10 yıl önce bir ilkbahar başlan-

gıcında hayatıma girerek çalışmalarıma kolaylık kattığı, “adın 
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zor Zahide, gel ismini Hilal koyalım” dediğimde niye, neden de-
meden kabul edip enerjisini değiştirip bana destek olduğun için 
teşekkürler olsun. 

Bir birinden değerli enerji hocalarıma, başta rahmetli hocam 
Ziver Zirve, Talat Coşkun, Cem Avunduk, Duran Türkoğlu ve 
Tuğba Soycan, Ferhan Gürbüz’e, değerli dostum Çiğdem Deveci-
gil ile astrolojide ve enerjide bana destek veren herkese teşekkür 
ederim.

Medyaya adım atmama vesile olan rahmetli ve değerli yönet-
men Samim Değer’i rahmetle anıyorum ve Bülent Öztürkmen’e 
teşekkür ediyorum. 

“Ben istediğim bütün güzellikleri hayatıma çektim, sıra siz-
de” dememe ve bana inancı ile önderlik edip, enerjiye, olumlu 
olmaya, düzene ve eşitliğe inanarak yolumu açan sevgili özel in-
san ve Türk televizyonlarının en başarılı yöneticilerinden Show 
TV İç Yapımlar Koordinatörü Caner Erdem’e, çok değerli dos-
tum Handan Karaman’a, Demet Bulut’a, Senem Özbir’e, Gamze 
İmamoğlu’na teşekkürler olsun. Güzel yürekli Demet Bulut’a, 
Seyhan Erdağ ve tüm Show TV ekibine teşekkür ediyorum. Siz-
leri koşulsuz ve çok seviyorum. Hayatımda sevginizle var oldu-
ğunuz için, bana olan güven ve desteğiniz için tekrar tekrar te-
şekkür ederim.

Beni düşünce gücüyle tanıştıran Emine Teyzem’e teşekkür 
ediyorum. Ruhun şad olsun.

Bu kitap hazırlanırken çok ilginç bir şey oldu. Kitap yazım aşa-
masındayken, bir dost, yüreğinin dehlizlerinde hapsolan sorunu-
nu gözyaşları içinde bizlerle paylaştı. İçinde habisleşen sorunu ile 
yüzleşince rahatladı ve hayatı değişti. Kitabımız da ilk misyonunu 
yerine getirmiş oldu. Onun yaşadıklarına ebeveynlere, eşlere ve 
sevgililere ibret olsun diye bu kitapta yer verecektik, bu nedenle 
anlattıklarını kaydettik. Ancak kayıt cihazında sadece onun konuş-
tuğu bölümler yok oldu. Evren, arkadaşımızın yaşadıklarının bu 
kitapta yer almasına izin vermedi. Bize güvenerek, yaşamını bizime 
paylaştığı için o dostumuza teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun.



Bu kitabı tüm sevenlerime ve hayatımdaki üç prensim 
Aşkın, Doğuş ve Ogan Sayarı’ya 

ithaf ediyorum.




