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“Şu an bu kitabı eline aldığına göre, evren seni seçti.

Unutma:

Bu asla tesadüf değil.”

– Gülis Özhan Bolat



“Sen kıvılcımı çıkar, evren ateşi yaksın.”

– Mike Dooley
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Mucizelerle Dolu Bir Hayatı Seçtin

Şimdi içtenlikle ve kalpten bir duyguyla tekrar et lütfen:

“Bir mucizeye ihtiyacım var.
Mucizelerle dolu bir hayatı

yaşamayı seçiyorum.”

Artık hazırsın! Sayfaları çevir ve yaşamının yeni boyutuna 
“Merhaba!” de.

Hepimiz hedefler, hayaller, dilekler ve arzularla doluyuz 
ama çoğu insan nereden başlayacağını bilmiyor. Çoğumuz ha-
yatımızın büyük bir bölümünü, gerçekten istediğimizi tezahür 
ettiremeyerek ve “sıkışmış” hissederek geçiriyoruz.

İyi haber şu ki yaşamın sonsuz potansiyeline uyum sağlama-
nın kolay bir yolu var... Elindeki bu kitap hayatındaki bütün sı-
kışmışlıkların anahtarı olabilir. Servet Enerjisi kitabı, hayattan 
daha fazlasını almana yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bunun 
farklı olduğunu bilmeni istiyorum. Evet, gerçekten öyle... Bu 
gibi cümleleri sıklıkla duyuyor olabilirsin ama inan bu eşsiz 
olan... Bu kitaptan sonra mucizeleri ve bolluğu hayatına kolay-
ca çekebileceksin.

Kitaba başlamadan evvel, arzunla bağ kur. Mucizenin hayatı-
na getireceği şifalı değişimi hisset ve aşağıdaki soruları cevapla.
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Mucizenin tezahür etmesini ne kadar derinden arzu edi-
yorsun?

Dilediğin finansal bolluğun 
seninle olmasını ne kadar derinden 

istiyorsun?

Mucizenin ve bolluğun gerçekleşmesiyle ne kadar iyi hisse-
deceğini, şimdi tam bu anda hisset. Mucizenin gelişiyle birlikte 
oluşan tüm güzel duygularını hemen şimdi yaşa. Çalışmalar-
dan ancak yüksek bir inançla fayda görürsün.

Şimdi tekrar et lütfen:

“Ben, bu mucizeyi hak ediyorum 
ve yüksek benliğimle hayatıma 

çekiyorum.”

Şu an gökyüzünde büyülü bir dalgalanma gerçekleşiyor ve 
dileğinin tamamen yerine getirileceğinin sinyalini veriyor. Mu-
cizenin ve bolluğun gökyüzünden sana doğru nazikçe inen bir 
yıldız olduğunu imgele. Avuçlarını aç ve bu yıldızı avuçlarının 
içinde hisset. Şimdi sana verilen ve verilecek olan mucizeleri ve 
bolluğu aldın işte, açık konuma geldin ve kabul ettin. Ellerini 
kalbine götür yine ve mucizenin hayatına gelişi için teşekkür-
lerini sun.
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Kıtlık Bilincinden Uzaklaşarak Bolluk Zihniyetine 

Erişmenin Şifresi

Bolluk Zihniyeti veya Bilinci Nedir?

Bolluk zihniyeti, seni çevreleyen desteği, fırsatları ve bol olası-
lıkları görmeni ve kucaklamanı sağlar. Bu zihin yapısı, olumlu 
düşünme kalıplarını başlatır. Böylece bolluk için alıcı ve açık 
konuma gelirsin. Ayrıca yaratıcılığın ve üretkenliğin de yükselir.

Kıtlık Zihniyeti veya Bilinci Nedir?

Kıtlık zihniyeti, kendinden şüphe duyma veya yeterli olamama 
korkusuyla sınırlayıcı inançları içerir. Paranın, yeterince ulaş-
mayacağı bilincidir. “Para zor kazanılır, para mutsuzluk getirir” 
gibi düşünce kalıplarını içerir.

Kıtlık Bilincinin 6 Göstergesi

1. Diğerlerinden daha fazla şeye sahip olduğunda suçluluk 
hissediyorsan ve içinde kötü bir his oluşuyorsa

2. Pazarlık ediyorsan veya bir şekilde daha ucuza alma is-
teğin varsa

3. Gereksiz şeylere para harcama yapma korku duyuyorsan
4. Sürekli isyan enerjisindeysen
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5. Onca emeğine rağmen para kaynaklarının bir gün sona 
ereceğini düşünüyorsan

6. Kendini, diğerlerinden daha aşağıda ve yetersiz hissedi-
yorsan

Onlarca gösterge arasından sadece altı tanesidir bu. İçlerin-
den sana uygunluk gösterenler varsa maalesef kıtlık bilincinde-
sindir. Bu bilinç yapısı, fırsat ve bolluk kapılarını kapar. Böylece 
mucizevi fırsatların da önü kesilmiş olur.

Gelelim çözümüne:

Şunu hep hatırlamalısın ki bolluk, herkes kadar senin de hak-
kın. Yaşamın sonsuz potansiyelini ve mucizelerini değerlendir-
mek herkes kadar senin de hakkın. Son olarak şunu da bilmeni 
isterim: Bu kitabı tesadüfen eline almadın ve tesadüfen okumu-
yorsun. Evrenden gelen işareti kabul et.
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İmgeleme ile Kıtlık Bilincinden Sihirli Şifalanma

Rahat bir pozisyon alarak otur lütfen. Sağ avuç içine dilediğin 
miktarda bir kâğıt para al ve katla. Sağ avucunu kapatıp, kalbi-
nin üzerine götür. Kalbinle, avucunun içerisindeki kâğıt para 
arasında mavi bir ışık akışı olduğunu imgele. İmgelediğin ışık 
bağlantısı hiç kesintisiz akıp geliyor. Sadece aradaki güçlü bağ-
lantıya odaklan. Bu ışıkla harika bir titreşim yayılıyor kalbine.

Sonra da aşağıdaki niyeti tekrarla:

“Şu anda; hayatımda bana ait olan ve 
olmayan, kıtlık bilincine dair bütün negatif 
blokajları kendimden uzaklaştırarak serbest 

bırakıyorum. Atalarımdan aileme ve ailemden 
bana aktarılan paraya dair bütün negatif 

inanışları ve kalıpları iptal ediyorum. Para 
sınırsız bir kaynak. Evrende herkese yetecek 
kadar sınırsız bolluk ve mucize var. Artık 

bolluk bilincine erişiyorum. Zenginlik 
frekansıyla uyumlanıyorum. Kendimi sınırsız 

bolluğa ve fırsatlara açıyorum.”

Bu imgeleme yaşamında mucizeler yaratacaktır.
Unutma, evren seni seçti.
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Bolluk Bilincine Geçmek İçin Sihirli Meditasyon

Bu özel meditasyonda yokluk bilincini bolluk bilincine çevir-
mek üzere çalışacağız. Şimdi lütfen rahat bir pozisyon alıp otur 
ya da sırtüstü uzan. Eğer oturacaksan sırtın dik, omuzların ra-
hat olsun lütfen.

Derin bir nefes al ve yavaşça ver... Nefesinin farkında olarak 
bedeninde içeriye dolan havayı hisset... Aldığın nefesle vücu-
dunda genişleyen, esneyen alanları fark et... Verdiğin nefesle 
iyice gevşe...

Dikkatin, sakince alıp verdiğin nefeslerinde olsun. Zihnin 
nefesinle birlikte duruluyor... Kendini nefesinin doğal akışına 
teslim et ve sana soluk alıp vermen için sınırsız oksijen kaynağı 
sunan doğa anaya şükürlerini sun...

Derin bir nefes al, ağzından nefesini ver... Bedenin rahat ve 
canlı... Zihnin sakin ve uyanık... Nefesinin bedenini rahatlatıp 
hafiflettiğini hisset... Hafiflik hissinin karın bölgende, göğüska-
fesinde, omuzlarında, sırtında genişleme yarattığını fark et... Bol-
luğun karşısında daralmışlık hissi vardır. Darlık, zor durumlarla 
karşı karşıya kaldığımızda, çaresiz hissettiğimizde, çıkış yolu bu-
lamadığımızda, boşluğa düştüğümüzde, ruhumuzun hissettikle-
ridir. Bedenimizde, omuzlarımızda, boynumuzda, yüz ifademiz-
de duyumsadıklarımızdır. Ayrıca zihnimizin bulanıklığıdır da...

Bolluğun en iyi destekçisi genişlemedir. Sıkışıklıktan azade 
bir zihinle, dünyaya bakışımız genişler. Farkındalığımız saye-
sinde daha uzağı görürüz. Ve yaşamın sınırsız olanakları oldu-
ğunu hatırlarız.




