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Bu kitabın yazılmasına vesile olan sana, ve bana 

bu kitabı yazmayı nasip eden “O”na 

teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım. 
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Borçtan Kurtul Allah Aşkına’yı 

Okuyanlar Neler söylemiş? 
 

Ellerinize emeğinize sağlık. Söylediğiniz üzere 

yazılabilecek daha bir çok cümle olabilir ama 

kitabınızda yazdığınız her sözcük için size ayrı ayrı 

teşekkür ediyorum. Bir kaç saatte, sonsuz keyif 

alarak okudum kitabınızı. Her cümleniz o kadar 

doğru o kadar mantıklı ki. Tüm önerilerinizi 

dikkate alacağım ve önerilerinizin bir çoğunu 

uygulamaya başladım bile. Selam, saygı ve dua ile.. 

 

Ecehan Tülüce 

Akademisyen/Reklam Şirketi Sahibi 

 

 

Çok umut verici bir kitap. Çok sürükleyici 

yazmışsınız. Planı çıkardım, kumbaraya da 

başladım hayırlısıyla. İnşallah sonu çok güzel 

olacak, inanıyorum. Teşekkür ederim. Güzel 

yüreğinizle yol gösterdiğiniz için. 

 

Özlem Taban 
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Dün geldi benim kitabım. İnanın okuyunca kitabı 

sorunu hemen çözüyorsunuz. Çok güzel 

anlatmışsınız. Herkese tavsiye ediyorum kitabınızı. 

 

Nuray Görenli Altunöz 

 

 

Kitabınızı okudum Ayhan Bey. Mükemmel yol 

gösterici fikirler var içinde. Tebrik ediyorum sizi. 

Kumbara tekniğini uygulamaya başladım hemen 

 

Münire Çelik 

 

Bu kitabı almak yetmez. İdrak ederek, yazılan her 

satıra odaklanarak, kendinden bulduklarını da 

yazılanlar ile olunmlayarak okumak gerekir. İşte 

kitap o zaman vaad ettiğini yerine getirecektir. 

Biraz dikkat ve istekle okuyalım yeterli. 

 

Türkan Ece Önen 
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Her gün okuyorum tekrar tekrar. Elinize, 

emeğinize, yüreğinize sağlık. Maddi manevi 

borçları ödemeye başlamak harika. Son bölümleri 

okurken insanın kalp gözüyle okuyarak 

ağlamaması imkansız. Çok teşekkürler. 

 

Hanife Ustalı 

 

 

Harika bir kitap. Emeğinize yüreğinize sağlık 

hocam. Ben çaresiz olduğumu sanıyordum. Kafayı 

sıyırmak üzereyken kitabınız çıktı karşıma. Hemen 

aldım, okudum. Allah sizden razı olsun hocam. 

Ben şimdi ne borçları kafama takıyorum ne de dile 

getiriyorum. Çok teşekkür ediyorum. 

 

Dilek Çakır 
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Ayhan Bey siteniz ve kitabınız tesadüf eseri 

karşıma çıktı. Tabi tesadüf diye bir şey yoktur 

aslında. Kul sıkışmayınca hızır yetişmezmiş. Allah 

kabul etmeyeceği duayı kuluna ettirmezmiş. Hamd 

olsun ki Allahıma sitenizi karşıma çıkardı. Ve ben 

kitabınızı okumaya başladım. Uygulamalarınızı 

kendime göre uygulamaya başlayalı durumumda 

gözle görülür güzel değişiklikler oldu. Sizi o 

günden beri takip ediyorum. Allahım kaleminize 

sağlık versin. 

 

Meryem Bilgi 
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Önsöz 

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur 

saman içinde uzaklar ülkesinin yakınında, güzellikler 

ülkesinin hemen yanıbaşında bir ülke varmış.  

 

Bu güzel ülkenin Kral ve Kraliçe’sinin kızları 

doğduğunda onun adına muhteşem bir parti düzenlenmiş. 

Parti’de kimler yokmuş ki; Justin Bieber en güzel şarkıları 

söylerken, Dj Tiesto en manyak şarkıları ile herkesi 

coşturmuş. Rihanna yeni doğan bu güzel bebeğin kulağına 

“Diamonds In The Sky” ı fısıldamış ve hediyesini bırakmış. 

 

 Tam bu sırada çılgın partinin ortasında Nicki Minaj 

kılıklı bir cadı belirmiş bütün kızgınlığıyla. “ Ben nasıl 

olurda davet edilmedim?” diye hesap sormuş Krala. Ve 

sonrasında eklemiş. “Benim bu şirin prensese hediyem on 

beşinci yaş gününde parmağına iğne batar batmaz ölmesi 

olsun” demiş ve defolup gitmiş.  
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Nebahat Çehre’ye benzeyen Kraliçe üzüntüden 

ağlamaya başlamış. Bu sırada Taylor Swift’e benzeyen 

İyilikler Perisi sıcak bir rüzgarla ortaya çıkmış.  

 

“Merak etmeyin. Pis cadının büyüsünü tam olarak 

kaldıramam belki ama değiştirebilirim.” demiş. Sağ elindeki 

mükrofona benzeyen asasını yukarı doğru kaldırmış ve 

sonra güzel prensese yöneltmiş. 

 

“On beş yaşında eline iğne battığında ölmeyecek, 100 

yıllık bir uykuya dalacaksın” diye büyüsünü yapmış.  

 

Yıllar hızla akıp geçmiş ve muhteşem güzellikteki 

prenses merakına yenilip 15 yaşında kötü cadının tuzağına 

düşerek iğneyi eline batırmış ve 100 yıllık bir uykuya 

dalmış. 

 

Hikaye tanıdık geldi düşünüyorum… Ve bu hikayenin 

sonunu biliyorsun. Sen bu hikayedeki Uyuyan Güzel’sin 

işte. Şimdi tek yapman gereken uyanığım zannederek 

bulunduğun rüyadan uyanman. Ve Zengin Beyaz Atlı 

Prensin sana gelmesini beklemeden senin onu bulman. Ya 

da onun seni uyanık olarak bulması. Çünkü günümüzde ki 
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Zengin Beyaz Atlı Prens’ler uyuyan güzelleri pek 

sevmiyorlar.  

 

Bir hikaye ile başlanıp bu kadar acı gerçekle 

karşılaşmak seni çok şaşırttı? Öyleyse bu kitabın her 

sayfasında daha çok şaşırmaya ve uykundan uyanmaya 

hazır ol. 
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Giriş 

 

Bu kitabı alma sebebin Beyaz Atlı Zengin Prens’ini bulmak. 

Bununla beraber bu kitap boyunca çıkacağın macera da 

seninle birlikte hem gerçek zenginliği tanımlayacak hem de 

maddi manevi zengin bir kişiyle yaşamını birleştirmenin 

neden bu kadar önemli olduğunu anlayacaksın.  

 

Bu kitabın ilk bölümünde bir yandan zenginliğin ne 

olduğunu ve Zengin Prens’ini bulmanın yedi büyük sırrını 

seninle paylaşacağım. Kitabın ilk bölümü tam olarak 

aklındaki sorulara cevap verecek. Zengin Prens’ini bulmak 

ve onunla evlenmek için sana gereken bilgilerin 

çoğunluğunu bu ilk bölümde öğreneceksin. 

 

Kitabın ikinci bölümünde hem kendileri hem de kocaları 

zengin kadınların dışsal ve içsel “Güzellik Sırları” nı 

keşfederken bu zengin kadınların senden nasıl farklı 

düşündüklerine şaşıracaksın. Maddi zenginliklerini içsel 

çalışmalara bağlayan bu güçlü kadınlardan biri de belki sen 

olacaksın. İçsel çalışmalardan kasıt, güzelliğin sadece dışsal 

olmadığı dışsal güzelliğe giden yolda içsel dengenin ne 
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kadar önemli olduğunu anlayacaksın. Bu bölümdeki sırlar 

aslında zengin Koca Bulma Sanatı’nın en önemli bölümü 

olacak. Bu bölümde aynı zamanda kendi zenginliğine giden 

yolu keşfedeceksin. 

 

Üçüncü bölümde Kleopatra Piramidi’nyle tanışacaksın. 

Binlerce yıldır gücü ve zenginliği kendilerine çeken 

kadınların yaptığı uygulamaların günümüz modern 

dünyasındaki güncellenmiş halini görecek ve piramitteki 

yerini belirleyeceksin. 

 

Güzelliğe, güce ve maddi manevi zenliğe giden 

yolda Uyuyan Bir Güzelsin sen. Artık uyanma 

vaktin gelmedi mi? 
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Bölüm 1 

Önce Zenginliği Tanımlayalım 

 
Önceki kitaplarım olan Borçtan Kurtul Allah Aşkına ve 

Borçsuz Yaşama Sanatı kitaplarını okuduysan eğer maddi 

borçları bitirmede maneviyatın ne kadar önemli olduğunu 

anlamışsındır. Manevi olarak güçlü bir insan önüne çıkan 

her türlü zorluk karşısında güçlü olur ve rahatlıkla 

üstesinden gelir inşaallah. 

 

Anlayacağın aslında manevi zenginlik ister istemez maddi 

zenginliği de getirir Allah’ın izniyle. Yeter ki bizler talep 

edelim. Demem odur ki, bu kitaptaki teknikleri hayatına 

uygulayarak maddi anlamda zengin bir erkekle evleneceğin 

net. Bununla birlikte, bu kitapta öğreneceğin bilgilerle hem 

maddi hem de manevi olarak güçlü bir erkekle AŞK ile 

evleneceksin inşaallah. 

 

Bizler hayatta öğrendiklerimizi ailemizden, okuldan, sosyal 

çevremizden ve medyadan öğreniyoruz genel olarak. 

Dünyaya bakış açımızı şekillendiren bize buralardan gelen 

bilgiler oluyor. Dolayısıyla “Zenginlik” tanımımızı da 

buradan öğrendiklerimiz belirliyor. Böyle olunca hayata 
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bakış açımız SİYAH  ve BEYAZ olarak şekilleniyor. 

 

Yol boyunca ilerledikçe, yaşamın siyah ve 

beyazdan oluşmadığını, arada sonsuz sayıda 

renklerin ve seçeneklerin olduğunu bazen acılı bir 

şekilde öğrenebiliyoruz. Yaşamın bu gerçeğini ne 

kadar hızlı öğrenirsek yaşamınızda gerçek 

mutluluğu ve doyumu o kadar hızlı yakalarız. 
 

Daha açık konuşmak gerekirse, dünyada zengin adam kıtlığı 

yok. Sanki az sayıda zengin erkek varmış gibi kendini sakın 

sınırlama. Bize bu zamana kadar pompalanan bilgi kıtlık 

olduğudur. Her konuda kıtlık olduğu bilgisi pompalanır ki 

insanoğlu sürekli çabalasın ve yaşamdan sıkılmasın, üretken 

olmaya devam etsin. Halbuki sistemi doğru okursak hem 

yaşamın hiç bir alanında kıtlık olmadığını idrak edersek bu 

dünyaya dair maddesel beklentiler peşinde koşarken manevi 

hayatın verdiği muhteşem hazları kaçırıveririz. Manevi 

hazların sana getireceği hediyelerden bir tanesi de maddi 

hazlardır. 

 

Maddi ve manevi hayatın aslında “BİR” olduğunu anlarsak 

yaşamımıza bu şekilde yön verirsek hem daha mutlu olur, 

hem de bu dünyaya daha fazla katma değer sunarız. 

 

Bu algıyı yaşamında doğru bir şekilde yerleştirdiğinde bir 

anne adayı olarak yetiştireceğin çocukların da huzurlu ve 

refah dolu bir yaşamın sırlarını senden sadece izleyerek 
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öğrenebilir. 

Yurt dışında son on yıldır çok popüler olan “Yeni 

Zenginlik” tanımına öneki kitabım Borçtan Kurtul Allah 

Aşkına 2’de detaylı bir şekilde değindim. Yapılan 

araştırmalara göre “Yeni Zenginler” sadece maddesel 

beklentiler yerine, yaşamlarında onlara manevi büyümenin 

de kapılarını açan ve manevi olarak daha çok şey 

keşfetmeleri için yetecek kadar zenginliğe ulaştıktan sonra, 

gelirlerini ya otomatiğe bağlıyorlar pasif gelir modelleriyle, 

ya da iş hayatlarını manevi büyümelerine uygun 

hayatlarından beslenerek oluşturuyorlar.  
 

Böylece hem kendilerini klasik anlamda çalışıyor 

gibi hissetmiyorlar hem de manevi büyüme 

konusunda sürekli doyumlu bir hayatı 

sürdürüyorlar. 
 

Anlayacağın senin de zenginlik tanımın bu şekilde olursa, 

sadece maddesel olan zenginliğin sonu olmayan çukuruna 

düşmeden, hem maddi hem manevi bir şekilde “zenginliği” 

sen de yeniden sağlıklı bir şekilde tanımlayabilirsin. Bu 

şekilde gerçek zenginliğin ne olduğunu tanımladıktan sonra, 

haydi gel şimdi neden zengin bir koca istendiğine bakalım 

birlikte. 
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Neden Zengin Koca 

İstenir? 
 

Hayattaki amaçlarımızı belirlerken “Neden?” sorusunu 

sormanın önemine sonraki bölümlerde daha detaylı bir 

şekilde değinecek olsam da, bu bölümde Neden zengin bir 

eş ile yaşamını birleştirmen gerektiği sorusuna vereceğin 

yanıt çok önemli. 

 

Toplumun sana öğrettiği ya da kabullendirmeye çalıştığı her 

şeyi bir dakikalığına kenarıya koymanı rica ediyorum. 

Şimdi, gözlerini yavaşca kapat ve önceki bölümdeki 

anlattıklarımı da gözönüne alarak, neden zengin bir eş 

istediğini düşün. Aklına gelenleri beyaz bir kağıda mavi 

tükenmez kalemle yaz. Bir ya da birden çok nedenin 

olabilir. Örneğin; zengin bir koca istiyorum çünkü böylece 

istediğim her kıyafeti alabilirim. 

 

Sen öyle dememişsindir tabi ki de, diyenler olabilir. Örnek 

işte. Verdiğin cevaptan sonra tekrar “Neden?” sorusunu sor 

verdiğin cevaba. Neden istediğin her kıyafeti almak 

istiyorsun? Bunun altında ne gibi bir sebep olduğunu bulana 

kadar sormaya devam et.  
 

Diyebilirsin ki; istediğim her kıyafeti aldığımda ve 

giydiğimde beğeniliyor olmam önemli. Bu da beni 

mutlu ediyor. 
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İşte. Anahtar noktayı bulduk gibi. Beğenilmek ve mutlu 

olmak. Gördüğün üzere basit gibi gözüken tüm 

isteklerimizin arkasında duygularımız var. “Neden?” oyunu 

bu gerçek duyguya ulaşmanı sağlar. İsteklerinin arkasında 

yatan duyguya ulaştığında, o isteğinin gerçekleşme şansını 

çok ama çok yükseltmiş olursun. 

 

Bu oyunu tek başına uygulayabileceğin gibi, dilersen çok 

sevdiğin ve güvendiğin birisiyle (Bestinle) karşılıklı 

olarak oynayabilirsin. Böylece hem birbirinizi hem de 

kendini daha iyi tanımış olursun. 

 

Hatırla. Bu tekniği hayatında istediğin tüm şeyler 

için kullanabilirsin. Sonraki bölümlerde bu işin 

derinliklerine dalacağız birlikte. 
 

Şimdi gelelim neden Zengin Koca İstendiğine? Bunun 

başlıca sebebi GÜVENLİK DUYGUSU. Aslında olay lüks 

arabalar şatafatlı yatlar, yalılar, özel jetler  değil, onların 

simgelediği güvenlik duygusu.  

 

Her kadın kendini güvende hissetmek istiyor. Sadece 

kendisi için değil, hayatını birleştireceği kişiyle olacak olan 

çocukları için de güvenlik istiyor. Bu güvenliği ona 

sağlayacak en güçlü kişiyle bir yuva kurmak istiyor doğal 

olarak. Bu son derece insani bir durum aslında. Bu sebeple 

Zengin bir koca istemek ayıp falan değil ve çok da doğal bir 

şey.  
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Bu gerçeğin bir kere farkına vardığın ve içselleştirdiğin 

zaman senin için her şey değişmeye başlayacak. Bu noktada 

önemli olan şu tabi ki. Senin zenginlik tanımın ne? Sana 

sonraki bölümlerde vereceğim sırları tamamen maddi olarak 

Zengin Bir Beyaz Atlı Prens bulmak için kullanabilirsin. 

Lakin benim önerim Zengin Beyaz Atlı Prens’inde 

arayacağın özelliklerin maddi ve manevi bir dengede 

olması. Neden mi?  

 

Özellikle Amerika’da özel eğitimler aldığım bir çok zengin 

tanıdığım var. Bu kişilerin bazılarının tek derdi maddi 

zenginlik. Ve bu yolda karşılarına çıkan her şeyi ezip 

geçiyorlar. İşlerinde çok çok iyiler, lakin tek dertleri maddi 

zenginlik olduğu için manevi olarak gelişim umarlarında 

bile olmuyor. İşin üzüntü verici yanı Türkiye’de de böyle 

kişilerin olması.  

 

Böyle kişilerin yanlarındaki eşlerine olan 

davranışlarına dikkat ettiğimde onların empati 

yoksunu egoist kişiliklere sahip olduğunu ve 

yanlarındaki eşlerini adeta bir meta olarak 

gördüklerini üzülerek fark ediyordum. 
 

Anlayacağın aklındaki zenginlik tamamen maddiyata 

dayalıysa ve “Benim için maneviyatın çok da önemi yok, 

çok zengin olsun yeter.” diyorsan, seni şimdiden uyarmama 

izin ver. Böyle birisiyle evlendiğin zaman ondan sana 

büyük bir sevgi, şevkat, aşk bekleme… Bu tarz zenginliğe 
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sahip olan erkeklerin tek dertleri işleri olduğu için genelde 

19 saat çalışıp, inanılmaz stresli eve dönüp sonra biraz daha 

çalışırlar. İşlerinin zor zamanlarında kızgınlıklarını en 

yakınındakileriyle paylaşacakları için, sana böyle bir 

durumda kolay gelsin demekten başka şansım yok. 

 

Bununla birlikte bu kitapta sonraki bölümlerde açıkladığım 

sırları hayatına uygularken maddi ve manevi zenginliği bir 

arada talep edersen gerçek zenginlik seni bulacaktır. İşin 

güzel yanı çıktığımız bu yolculukta Uyuyan Güzel, sen 

kendini bulacaksın. Gerçek zenginliğin sen olduğunu 

anlayacaksın. 

 

Hazırsan ölümcül yedi sırra geçelim şimdi. Böylece 

Kleopatra Piramidi’ne hazırlanmış olursun. 
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1 - Çölde Su Aramayı Bırak 
 

Bu bölümde zengin koca bulmak için gerekli olan ilk 

faktörlerden birisi hakkında detaylı bilgi sahibi olacaksın. 

Nedir bu? Mekan, mekan, mekan... Neden bu kadar önemli? 

Bir örnekle yola çıkalım. Diyelim ki bir ayakkabıya 

ihtiyacın var ya da yakın arkadaşının düğünü yaklaşıyor ve 

muhteşem bir elbise almak istiyorsun. İstediğin elbiseyi 

bulmak için önce internete giriyorsun. İnternette arama 

yapıyorsun. Arama yaptığın yerler gelir durumuna göre 

farklılık gösteriyor ve sen bu aramanın sonucunda 

beğendiğin muhteşem bir elbise buluyorsun.  

 

Ve diyorsun ki işte aradığım elbise ve sonunda 

bulduğumu düşünüyorsun tabii ki aldığın ayakkabı 

ya da elbise hiçbir zaman gerçek istediğin değil. 
 

Aramanı yaparken gerçek istediğin, sana gerçekten uyacak, 

seni muhteşem gösterecek bir elbiseyi bulmak için 

uğraşmadın. Bunu yapabilmen için bedenini tanıman, 

parasal kısıtlamalarla düşünememen ve adeta senin için özel 

tasarlanmış bir elbisenin bilgilerine sahip olman gerek. 

Kendini bu bilgilerle donatman gerek.  

 
Bazen kendimize öyle şeyler alıyoruz ki onun aslında 

istediğimiz bir şey olmadığını fark ediyoruz. Gardrobuna 

şöyle bak. Bir kere giyip daha sonra giymediğin ya da hiç 

giymediğin bir sürü şey bulacaksın, öyle değil mi? Bunun 
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doğru olduğunu sen de biliyorsun. Şimdi, bu örnekten yola 

çıkarsak yapacağın şey açık. Alışverişi nerede yapacaksın? 

 

Şöyle düşünebilirsin, paramın yettigi kadarıyla 

alışveriş yapıyorum. Ama aslında bu da doğru 

değil. Çünkü çoğu zaman kredi kartına altı ya da 

dokuz taksit alışveriş yapıyorsun. 
 

Şimdi senden ricam en güzel elbiseyi bulmak için en iyi 

mağazaya gitmen gerekiyor en iyi mağazada bulunman 

gerekiyor. Her ne kadar internetten seçiyorsan da, aslında 

doğru olanın o mağazadan alışveriş etmek olduğunu 

biliyorsun. Mağazaya gidip bir çok muhteşem alternatif 

içersinden üzerine en yakışan elbiseyi denemek istediğini 

biliyorsun. Bu tarz mağazalarda senin bedenine uygun 

elbiseyi bulmana yardım edecek yardımcılar olduğunu 

biliyorsun.   Elbiseyi giydiğinde vücudundaki yaratacağı 

hissi yaşamak istiyorsun. Onu denemek istiyorsun, bir 

başkasını daha denemek istiyorsun. Beline oturup 

oturmadığını, seni muhteşem gösterip göstermediğini 

görmek istiyorsun. Yeni kokusunu duymak istiyorsun belki 

de…  

 

Neden bunu en iyi mağazada yapmıyorsun öyleyse? Sen en 

iyiyi hak ediyorsun. En iyi hak ediyorum, en iyiyi hak 

ediyorum… Bunu kendine tekrar tekrar söyle. Neden 

biliyor musun? Çünkü sen değerlisin. Tekrar et şimdi. 

Çünkü ben değerliyim, çünkü ben değerliyim. Burada sakın 

değerini aldığın maddesel şeylerle ölçme. Anlatmak 
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istediğim bu değil tabi ki. Aldığın maddesel şeyler seni sen 

yapan şeyler değil. Bunu hatırla. Bununla birlikte, bu demek 

değil ki ucuz şeyler giyeceksin, ucuz yerlerde takılacaksın. 

Emin ol buralarda tanışacağın kişiler sana senin gerçek 

değerini anlatacak kişiler olmayacak. Çünkü şunu hatırla, 

etrafın senin bir yansıman. Yani etrafındaki her şey ve 

herkes senin bir yansıman.  

 

Etrafında sevgisiz insanlar görüyorsan, bu senin de 

çok sevgi dolu olmadığın anlamına gelir. Etrafında 

çok güzel olmayan yapılar görüyorsan, bu kendi 

yaptıklarını beğenmediğin anlamına gelir. Tüm 

bunları hatırla. 
 

Dönelim örneğimize. Senin için en iyi elbiseyi almak için 

en güzel mekana gitmen gerekiyor. Beyaz atlı zengin 

prensini bulmak için ona göre mekanlarda takılman 

gerekiyor.  Takılma dediğim zaman genelde eğlence 

mekanları, gece kulüpleri gibi yerler gelebilir aklına. En iyi 

gece kulüpleri, en iyi eğlence mekanlarını düşünmüş 

olabilirsin. Ama aslında gerçek zenginler genelde böyle 

yerlerde evleneceği kişileri seçmezler. Şimdi, bu bilgileri 

aldıysan gittiğin mekanları değiştirmen gerekiyor, çünkü 

açık olan şu ki eğer halen daha beyaz atlı zengin prensinin 

bulamadıysan yanlış yerlerde takılıyorsun, yanlış 

mekanlardasın. Peki neresi doğru mekanlar? Bu senin 

aradığın beyaz atlı prensin nasıl olduğuna bağlı tamamen. 
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Tamamen parasal bir zenginlik hayal ediyorsan, o 

zaman sana vereceğim şimdi ki önerileri takip et 

ama daha önce de belirttiğim gibi benim önerim, 

maddiyatı ve maneviyatı dengelemen. 
 

Seyahatler. Zenginler seyahat etmeyi severler diye 

duymuşsundur.  Lakin gerçek düşündüğün gibi değildir. 

Neden mi? Çünkü gerçke zenginler çalışmakla 

meşguldürler. Çoğunlukla yaptıkları seyahatleri işleri için 

yaparlar ve işlerine giderken motive durumdadırlar. Bu 

sebeple öncelikle, birinci sınıf uçmadan bu tarz tiplerle 

tanışamazsın. Bu kişiler her zaman birinci sınıf uçarlar. 

 

Kafandaki zengin tipi tamamen maddiyse o zaman önerim 

en yukarı oynaman. Bu da demektir ki, kendi yatına sahip 

insanları hedefliyebilirsin, hatta kendi özel uçağına… 

 

 Bu durum için yat firmaları ya da yat kiralayan firmalarla 

ilişkilerini iyi tutabilirsin. Ne demek ilişkileri iyi tutmak? 

Örneğin sen bir bankacıysan, bu tarz firmalara telefon 

açabilirsin ve bankanın ürünlerini buradaki kişilere 

sunabilirsin. Böylece hem kariyerinde yükselmiş olursun 

hem de üst düzey kişilerle arkadaşlık başlatmış olursun. 
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2 - Yakın Ol Ama Çok Değil 
 

Ne demek şimdi bu? Birisiyle yakın ol ama o kadar da 

değil. Eğer sana önerdiğim ilk adımı uyguluyorsan, çevreni 

değiştirmeye başlamış ve sana daha uygun kişilerle 

tanışıyor durumdasındır. Anlayacağın seçeneklerini hem 

artırmış hem de çeşitlendirmişsindir. Böylece aklındaki 

zengin beyaz atlı prensine artık bir adım daha yakınsındır.  

 

Beynin bir şeye odaklandığında o şey büyür. Hayat 

odaklandığın şey üzerinden sana hediyelerini göndermeye 

başlar. Diyelim bu hediyelerden bir tanesi ile tanıştın ve 

beğendin. Tam bu noktada kontrolü eline alma zamanın 

gelmiştir. Samimiyet dünyanın en güzel şeylerinden biri 

olsa da biz genelde samimi olmayı çok abartabiliyoruz. 

Kendini birden bu yeni tanıştığın beyaz atlı zengin prense 

kaptırma.  

 

Bu demek değil ki olabildiğince gizemli ol. Burası 

ince bir çizgi işte. Senin samimi olduğunu fark 

etmeli ama süreç boyunca da sende hala 

keşfedilmeyi bekleyen şeyler olduğunu anlamalı. 

Erkeklerin ödül odaklı olduğunu hatırla. Eğer ödülü 

erken alırsa, başka bir ödüllü yarışma bılmak için 

sen daha nolduğunu anlamadan yola çıkar. Bu da 

senin istediğin şey değildir tabi ki. 
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Kadınlar gizemli olma durumunu yanlış anlayabiliyorlar. 

Gizemli olmayı “arıza” olmakla karıştırıyorlar. Tahmin 

edilebilir olmanın bir nevi lanet olduğuna inandırılmışlar. 

Halbuki bu durum ilk başta beyaz atlı zengin prenste bir 

çekim yaratsa da, hiçbir zengin prens bir “arıza” ile 

evlenmek istemez. 

 

Peki bu taktiği nasıl anlamak en doğru olan? 

Zengin kocası olan kadınların ortak özelliklerinden 

bir tanesi “sürekli gelişim” içerisinde olmaları.  
 

Kendilerini her yönden sürekli geliştiriyor olmaları onları 

sürekli gizemli kılıyor aslında. Bu durumun onlarda 

farkında tabi ki. Bu kişilerin birlikte oldukları zengin 

insanların da hayatlarındaki mottoları “sürekli gelişim”. 

Anlayacağın aynı frekansta “bir” oluyorlar. İki farklı 

frekans bir süre sonra büyük bir cızırtıya sebep olur ki bu 

tarz insanların hayatlarında son istedikleri şey bu cızırtı. 

 

Durum böyleyse, senin yapacağın kendini sürekli 

geliştirmen. Hem madden hem manen olmalı bu gelişimin. 

Neden mi? Öncelikle kendin için. Kendini keşfetmeye 

başladıkça göreceksin ki, karşına çıkan kişileri de daha iyi 

anlamaya başlayacaksın. Kendini tanıdıkça, sana en uygun 

olan Zengin beyaz atlı prensini bulma şansın artacak.  

 

Neyse, eğer toparlarsak bu bölümü; erkek seni kazanmaya 

uğraşmalı. Bir ödül gibi. Büyük bir avın sonunda 

kazanılmış bir ödül. Bizler halen daha “sürüngen 
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beyinlerimizle” hareket eden varlıklarız çoğunlukla. Zengin 

bir beyaz atlı prensi, taş devrinde yaşayan muhteşem bir 

avcıya benzetebilirsin dilersen. En güçlü mağara adamı 

kolay olan bir avı istemez. Bu durum tamemen hormonlarla 

alakalıdır. Kolay olan avın onun hormonlarında yaratacağı 

değişikliğe alışmıştır. O daha fazlasını ister. Hormonlarını 

harekete geçirecek olan en büyük avı ister.  

 

Beyaz atlı prensine bir yandan onun ne kadar 

mükemmel olduğunu hissettirirken bir yandan da 

bunun zorlu bir yolculuk olacağını ona 

hatırlatmalısın. 
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3 - Değerlerin Hakkında Baştan Net ol 
 

İlk bölümlerde sana anlattıklarımı hayatına uygulamaya 

başladığında otomatik olarak hayalindeki Beyaz atlı 

prensini kendine çekmeye başlayacaksın. Bununla birlikte 

istediğin şey zengin bir erkek arkadaş değil. “Zengin bir 

Koca.” Bu da demek oluyor ki sana hayat yolunda eşlik 

edecek bir eş için yola çıktın. Dolayısıyla ona ilk baştan 

yaşam değerlerin hakkında dürüst olmalısın.  

 

Bu konuda diğer konular gibi yanlış anlaşılmaya 

müsait olduğundan biraz daha detay vermeme 

müsaade et. Kadınların yaptıkları ortak hatalardan 

bir tanesi bu süreci bir mülakata dönüştürmeleri. 

 
 Değerlerini ona anlatırken ve beyaz atlı prensinin yaşam 

hakkındaki değerleri hakkında bilgi sahibi olmaya 

çalışırken işi mülakata dönüştürebiliyorlar. Durum böyle 

olduğunda beyaz atlı prensin o güzel atına atlayıp hemen 

sarayına kaçabilir. 

 

Bu durum aslında bir mülakat gibidir ama sanat onu 

mülakat değilmiş gibi göstermekte yatar. O yüzden ona 

değerlerini anlatırken mümkün olduğunca yumuşak 

geçişlerle anlat. Samimiyetinden taviz vermeden, 

mülakattaymış gibi hissettirmeden.  

 

Şunu hatırla; yaşam sürekli değişken bir döngüde ve sen bu 
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döngü içerisinde tamamen değişmeyen yargılarınla onun 

karşısına çıkarsan, senin uzun hayat yolculuğunda hiçbir 

konuda esnek olmayabileceğini düşünebilir. Yaşam 

değerlerini ona anlatırken, yaşamın değişkenliğinden bahset 

ve her düşüncenin zamanla değişebileceğine inandığını ona 

hisettir. 
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4 - Çaresiz Kızı Oynama 
 

Twilight filmi ile beraber genç kızlarda çaresiz, somurtkan, 

ablak bakışlı kızı oynama hastalığı yayıldı. Kafede, sınıfta, 

iş yerinde ya da sosyalleşebileceğin herhangi bir yerde 

somurtarak oturup Zengin Beyaz Atlı prensini bekleyen 

“cool” kızlardan birisi de sen isen, seni hayatın gerçekleri 

ile tanıştırmama izin ver.  

 

Sana gelecek olan adam Zengin Beyaz Atlı Prensin 

OLMAYACAK! 
 

Hatta rahatlıkla söyleyebilirim ki, bu tarz bir 

yaklaşımla bulacağın adamlar LOOSER 

(Kaybeden) tanımlamasının en önde gidenleri 

olacaktır. Paraları olsa bile kesinlikle bil ki, seni 

mutlu etme şansları çok ama çok düşüktür. Neden 

mi? 
 

Doksanlı yıllarla beraber dünyaya empoze edilen 

somurtkan, suratsız, çaresiz kız modasının arkasında önemli 

bir sebep yatmaktaydı. Mutsuz annelerle büyüyen erkekler 

bu tarz kadınları seçerek onları mutlu etmeye çalışırlar. 

Özgüveni olmayan erkekler suratsız, gülmeyen, “cool” 

soğuk, gözüken kızlardan etkilenirler. Bu da demektir ki; 

senin böyle bir davranış biçimiyle kendine çekeceğin 

erkekler böyle özgüvensiz olacaktır. 
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Gerçek bir Beyaz Atlı Prens’in evleneceği birisinden 

beklentisi onun enerjisine enerji katmasıdır. Özgür bir kadın 

olarak sen de kendin için böyle düşünmelisin. Yapacağın en 

büyük hata seni mutlu edecek bir Beyaz Atlı Prens 

bulmaktansa, önce kendin mutluluğu bulup, sonrasında 

senin bu mutluluk seviyeni artıracak bir kişiyle hayat boyu 

sürecek mutlu bir yuva kurman olacaktır. 

 

Hatırla. Önce sen mutlu olmalısın, sonra seni daha 

mutlu edecek birini bulmalısın. İşin güzel yanı, 

önce sen mutlu olduğunda seni daha da mutlu 

edecek olan otomatik olarak hayatında belirecektir. 
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5 - Polyana Olmak Güzel Şey 
 

Pozitif olmakla ilgili söylenenleri duymuşsundur tahmin 

ediyorum. Pozitif ol, hayatına pozitif olanları çek gibi 

“Secretvari” şeyleri… Yaşamda pozitif kalmak tabi ki çok 

kolay değil. Beynini sürekli eğitmeyi, yaşamdan 

beklentilerini dengelemeyi ve kendini ve hayatını tanımayı 

gerektiriyor.  

 

Daha önce de belirttiğim gibi, Zengin Koca Bulma 

Sanatı’nda sen bir sanatı öğreniyorsun. Bu sanat 

sana kendini tanımayı, yaşamını geliştirmeyi, 

dünyanı zenginleştirmeyi sunuyor. Bu sanat önce 

kendinde başlıyor. Kendin üzerinde ustalaştıkça, 

yaşamında gerçek pozitifin yerine kendin karar 

veriyor oluyorsun. Sana negatif gibi gelen olayların 

içerisindeki gücü keşfetmeye başlıyorsun. 
 

Polyana olmak demek sürekli sırıtarak gezmek demek değil. 

Hayatın içindeki negatifliklerin belli bir hikmetle olduğunu 

kavrayabilmek demek. Bunu ne kadar erken anlarsan, bu 

sanatta o kadar çabuk ustalaşırsın. 

 

Peki bu sanatta ustalaşmak bana nasıl Zengin bir koca 

bulacak dediğini duyar gibiyim. Aceleye gerek yok, biraz 

sabır, daima biraz sabır güzel insan. 

 

Maddi ve manevi zenginliğin sırlarını çözmüş bir çok erkek, 
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yaşamlarına negatif insanları sokmaktan kaçınırlar. Bu 

konuya detaylı olarak Borçtan Kurtul Allah Aşkına isimli 

kitabımda değiniyorum. Borcun varsa ve bu konuyu daha 

detaylı anlamak istersen sana önerim o kitabımı okuman 

olur.  

 

Zengin adamlar, kendilerini belli bir akışın 

içerisine sokarlar ve bu akış içerisinde onlar için 

gerekli olan öğeleri sürekli yanlarına katarlar. 

Maddi ve manevi olarak büyümeleri için ne 

gerekiyorsa yolculukları boyunca yanlarına alırlar. 

Bu kitapta sana anlatmak istediğim ana konulardan 

bir tanesidir bu. Eğer sen de bahsettiğim bu 

frekansa girersen adeta bir Zengin aday mıknatısı 

olursun. 
 

Örneğin bir işadamı ile tanıştın. İşadamlarının iyi günleri 

olduğu kadar zorlu günleri de vardır. Onlar bu zorlu 

günlerinde onlara pozitif güç verecek kişileri ararlar. Onlara 

her konuda destek verecek doğru gücü yaşamlarına katmak 

isterler. Onları zengin zamanlarında beğenip, battıklarında 

dırdır yapacak bir kadınla hayatlarını birleştirmek en 

korktukları şeydir.  

 

 

Sen bir kere yaşam enerjini ve samimiyetini bu kişiye 

gösterdiğinde, onun için vazgeçilmez olursun. Sır, senin bu 

durumu önce kendi hayatında uygulamanda gizli. 
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6 - Tavsiye İste ( Muhteşem bir fikir Cevabı) 
 

Zengin beyaz atlı prensinin alışık olmadığı durum, senin 

gibi güçlü bir kadının ondan tavsiye istemesi olur. Neden 

mi? Çünkü kadınlar genelde bir çok konuda erkeklerin 

kadınlarla ilgili şeyleri anlamadığını düşünerek onlara 

tavsiyelerini sormazlar. Bu durum doğru olsa da, beyaz atlı 

prensine alacağın bir kıyafetle ilgili, ya da yapacağın bir 

ufak bir yatırımla ilgili düşüncelerini sorman ve tavsiyesini 

istemen çok önemli. Tavsiyeyi istemek aslında ilk adım. 

Önemli olan tavsiyesini aldıktan sonra ona vereceğin cevap. 

İşte sana mutluluk kapılarını aralayacak sır cevabı 

veriyorum. 

 

“Muhteşem bir fikir.” 
 

İstediğin her tavsiyeden sonra, beyaz atlı prensine dönerek 

ona önerisinin “muhteşem” olduğunu söyle. Bu cevabı 

verdikten sonra onun gözlerindeki ışıltıyı fark edeceksin. 

Zengin insanlar için en önemli şey, eşleri olacaklarını 

düşündükleri kişi tarafından onaylandıklarını bilmek, ve 

fikirlerinin muhteşem olduğunu duymaktır.  

 

Bunu laf olsun diye yap demiyorum. Sonuçta belli 

kapasitede bilgiye sahip birisinden bir görüş almış ve bakış 

açını geliştirmiş oluyorsun sende. İlla ki onun tavsiyesini 

uygulayacaksın diye bir şey yok. Önemli olan ondan 

tavsiyesini istedikten sonra, bunun “muhteşem bir fikir” 

olduğunu ona beyan etmen. Sonrası sana kalmış. Eğer 
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gerçekten de sana önerdiği tavsiye senin o anki şartların için 

uygunsa onu uygula. Eğer değilse aklından zaten geçmekte 

olanı yapabilirsin. Önemli olan onun fikirlerine ve ona 

değer verdiğini beyaz atlı prensine belirtmen. 
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7 - En Yakın 5 Kankiton 
 

Eğer kişisel gelişime meraklıysan zaten “En yakın beş 

arkadaş” kanununu biliyorsundur. Bu konuya Borçtan 

Kurtul Allah Aşkına kitabımda detayları ile değiniyorum. 

Yine de burada da değinmeden geçmek istemem.  

 

Amacımız maddi manevi Zengin Bir Beyaz Atlı Prens 

bulmaksa, senin Beyaz Atlı Prensinin zenginliğini 

belirleyecek olan en yakınındaki beş arkadaşındır. Ya da en 

çok vakit geçirdiğin beş kişidir. 

 

Borçtan Kurtul Allah Aşkına kitabımda, eğer 

borçlardan kurtulmak istiyorsan en yakınındaki beş 

arkadaşının servetlerini topla ve beşe böl, eğer 

servetleri eksideyse bil ki senin de servetin 

eksidedir demiştim. 
 

Bu kurala göre; en çok vakit geçirdiğin beş kişi senin 

servetini belirliyor. Beş sene içerisinde nerede olacağını 

yakınındaki bu beş kişi ve okuyacağın kitaplar belirliyor. 

Dolayısıyla eğer maddi ve manevi olarak zenginliğe sahip 

olmayan arkadaşların varsa ve amacın Zengin Bir Koca 

bulmaksa, sana önerim züğürt arkadaşlarından hemen 

kurtulman.  

 

Bu söylediğim ilk başta acımasız gelebilir ama zamanla 

hayatın gerçeklerini anladıkça burada yazdıklarımın dopru 



 

42 

olduğunu anlayacaksın. Eğer zengin bir koca istiyorsan, 

bunu etrafında fakir insanlar varken yapman neredeyse 

imkansız. Hayatın bir Hollywood filmi olmadığını umarım 

şimdiden anlamışsındır. Yoksa hayat sana bunu acılarla 

anlatır. Benim bu kitabı yazmamdaki en büyük amaç, senin 

önce kendini keşfetmen, kendindeki değerlerin farkına 

vardıkça kendini geliştirmen ve böylelikle sana yakışan bir 

eşle ömür boyu maddi ve manevi olarak refah dolu bir hayat 

sürmendir. Böyle bir birliktelikten doğacak çocuklarda, hem 

kendilerine hem de içinde bulundukları topluma büyük 

katkı sağlayacaktır. Hatırla. Cennet annelerin ayakları 

altındadır. 

 

Sen zenginliğe bakış açını değiştirdikçe, etrafındaki 

kişilerde değişecektir. Bu demek değil ki 

kankilerinle hiç görüşme. Ama önerim zengin bir 

koca bulana kadar onlarla görüşmeyi en aza indir. 

Ve çevrende zenginliği doğru anlamış kişileri 

oluşturmaya başla bir an önce. 
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Sen hep en güzeldin! Şimdi sadece hatırla! 
 

     Ayhan Özden 
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2. Bölüm 

 

Uyanan Güzelin Güzellik Sırları 
 

Bu kitabın adının belli olduğu günden bu yana ciddi 

eleştirilere hedef olacağımı biliyordum. Bir çok kişi daha 

kitabı okumadan sadece adından dolayı bana cephe alacaktı. 

Bununla birlikte benim bu kitapta amacım; hayatlarında 

yanlış bilgilerle yönlendirilen ve sonucunda büyük bedeller 

ödeyen ülkemizin genç kızlarına, kendilerine eş arayan 

kadınlarına onlardan gizlenen bazı sırları açıklayarak mutlu 

olmalarına ve özgür olmalarına destek olmaktı. Gerçekler 

açıklandığında, onun üzerinin örtülmesi için bir çok güç bir 

araya gelir.  

 

Önceki yazdığım kitaplarda da bu durumu yaşadım. Lakin 

borçlarından kurtulan onbinlerce kardeşimin duaları ve 

teşekkürleri beni doğru şeyler yaptığım konusunda her 

zaman daha da cesaretlendirdi.  

 

Neden mi böyle bir girizgah yaptım? Daha önceki 

sayfalarda olduğu gibi bu bölümde de sana sadece 

ve sadece gerçekleri açıklayacağım. Ve gerçekler 

her zaman kulağa hoş gelmeyebilir. 
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Şimdi o acı gerçekler. 

  

1)Erkekler güzel kadınları beğenirler. 

2)Her kadın güzeldir. 

 

Bu iki gerçeği açıkladığımıza göre buradan devam 

edebiliriz. Önce gel seninle birlikte “GÜZEL” kelimesinin 

anlamına bakalım Türk Dil Kurumu’na göre neymiş 

“GÜZEL”? 

 

1. sıfat Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, 

çirkin karşıtı 

2. İyi, hoş 

3. Beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran 

4. Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran 

5. Görgü kurallarına uygun olan 

 

Demek ki erkekler, göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık 

uyandıran kadınları beğeniyorlar. Bu tanımlamalarda 

dikkatini çeken önemli yerler 3. ve 4. Anlam olmalı. 

Beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran. 

Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran.  

 

Gördüğün üzere TDK’da benim bu kitapta 

anlatmak istediğim durumu anlatıyor aslında. Öyle 

bir kadına dönüş ki; karşındaki Beyaz Atlı Zengin 

Prensi’nde başarı, soyluluk ve ahlaki üstünlük 

düşüncesi uyandır. 
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Bizler bazı kavramların tam manasını bilmeden yola 

çıktığımız için yolda kalıyoruz hatta yolda perişan oluyoruz. 

Eğer hayatımızda önemli olan kavramların tam manalarını 

anlayabilirsek, hayat bizim için cennete dönüşür. Aksi 

takdirde cehennemvari yaşantılarda zebanilerin oyuncağı 

oluruz. 

 

Borçtan Kurtul Allah Aşkına kitabında maddi zenginliğin 

manevi zenginlikten geçtiğini anlatmıştım. Bu kitapta da 

sana anlatmak istediğim, aklındaki bolca paraya sahip adam 

yerine, hayatında manevi zenginliği doğru anlamış ve 

maddi olarakta bunu yaşamını yansıtmış Beyaz Atlı 

Prensini bulmanı istiyorum.  

 

En büyük sır bu dengeyi önce kendi içinde 

bulmandan geçiyor. Sana sadece ve sadece 

gerçekleri anlatıyorum. Bir çoklarının belki 

bilmediği için belki de bilip söylemekten utandığı 

için söylenmemiş olanları anlatıyorum. Dönelim 

konumuza. 
 

Maddi ve manevi Zengin bir erkek evlenmek için güzel 

olanı ister. Hatta en güzel olanı ister. Neden mi? Çünkü bu 

durum bizim genlerimizde var. Genlerimiz de var olan 

genelde dışsal görünüşe önem vermek, çünkü erkek beyni 

güzellik ananlizi yaparken aslında farkında olmadan 

doğurganlık analizi yapıyor. Benim neslimi devam ettirecek 

ve daha da güçlendirip güzelleştirecek olan bu kadın mı? 
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Erkek arayışında sürekli bu soruyu soruyor kendine. Haliyle 

genel olarak bu sorunun cevabı dış görünüşten başlıyor. 

Seni gerçekten tanıyana kadar onun yapabildiği şey seni 

dışsal olarak değerlendirmek. Aynı şey kadınlar için de 

geçerli tabi ki erkekler kadar olmasa da. 3 saniyen var bir 

adamı etkileyebilmen için ilk başta. Sonrasında işin biraz 

zorlaşıyor. Tabi ki gerçek seni tanıyınca kilolu olmanın bir 

önemi kalmadığını düşünebilirsin ama gerçek seni tanıması 

için 3 saniyelik o bariyeri geçmen önemli. Yani “FARK 

EDİLMEN” gerekiyor.  

 

Hemen burada fark edilmeyle ilgili büyük bir sırrı 

paylaşayım seninle. Günümüz dünyasında fark 

edilmen için bilinenin aksine abuk subuk bir sürü 

marjinal şey yapman gerekmiyor. Aksine 

olabildiğince “SADELEŞ”men gerekiyor. Neden 

mi? Çünkü herkes marjinal. Herkesin artık pembe, 

mor, turkuvaz saçı var. Herkes abartılı makyaj 

yapıyor. Örnekleri çevrene bakarak çoğaltabilirsin. 
 

Borçlarımdan kurtulurken ve sonrasında Amerika’dan 

aldığım eğitimlerde bir çok farklı akıl hocam oldu. Hepsi de 

oldukça zengin insanlar olan bu kişiler eş seçimlerinde en 

çok sadeliğe önem verdiklerini belirtmişlerdir. Bu konuya 

bu kitabın devam kitabında daha detaylı değineceğim ama 

şimdi dönelim senin güzellik için neler yapabileceğine.  
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Yedi alt başlıkta detaylandırdım. Unutma ben bu kitapta 

sana bir yol haritası sunuyorum. Sana kalan bu harita 

üzerinden giderek defineyi bulman. Önereceğim bu yedi şey 

seni hem manen hem madden daha da güzelleştirecek. 

Zengin kocalara sahip kadınlar bunları ya kendi aralarında 

paylaşırlar ya da bir çoğu hiç paylaşmazlar. Bu sırları 

hayatına uyguladığında gerçek senle tanışarak gerçek 

değerini keşfedeceksin. Şimdi bu zamana kadar okuduğun 

güzellik sırlarından farklı yedi güzellik sırrına geçelim. 
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Sen Yediklerinsin 
 

Dış güzellik içte başlar gibi klasik bir cümleyle bu konuya 

başlamak iyi olur gibi geldi bana. Ne demek bu şimdi? Eğer 

iç dünyanda huzuru yakaladıysan dış güzelliğini etkileyecek 

olan bir çok zararlı şeyden uzak durmanı vücudun otomatik 

olarak sağlayacak. Nasıl mı? Hormonlar, hormonlar, 

hormonlar… Ah şu hormonlar. Vücudumuzu orkestra eden 

hormonlar. Yediklerimizi, içtiklerimizi, kızgınlıklarımızı, 

mutluluklarımızı belirleyen hormonlar. Yayınevim izin 

verseydi bu kitabın adını “Hormonlarını düzenle, zengin 

kocayı bul” koyardım herhalde. 

 

İşin garip yanı şu; hormonların ahenk içinde 

çalıştığında vücudun en mükemmel halini almaya 

başlıyor. Hormonlarının ahenk içinde çalışması için 

en önemli şeylerden bir tanesi “beslenme”. Burada 

sana diyet önerecek olmadığımı biliyorsun. 

Yapacağın en salakça şey bence bir diyete 

başlaman. 8 milyar nüfuslu dünyada herkese aynı 

reçeteyi sunan diyetler kadar salakça bir durum 

olamaz. Bununla birlikte benim bahsettiğim bir 

yaşam biçimi. 
 

Özellikle Amerika’da zengin kocaya sahip olan kadınların 

çoğunluğu diyet yapmazlar. Çok iyi beslenirler. En önemlisi 

çok doğru beslenirler. Çünkü bilirler ki doğru 
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beslendiklerinde diyet yapmalarına gerek kalmaz. Kitabın 

bu bölümünde Amerika’da uzun süredir bir çok zengin 

kadının hayatlarına uyguladığı “Ketojenik beslenme” ismini 

verdikleri bir beslenme biçimini uygulamanı öneriyorum.  

Söylediğim gibi sana burada beslenme programı 

çıkartamam. Benim sana yaptığım definenin yerini 

göstermek, defineyi bulmak sana kalmış.  

 

Ketojenik beslenme, yağ ve protein ağırlıklı bir beslenme 

biçimi. Sana öğretilen her şeyi çöpe atabilirsin. Onlarca yıl 

spor yapmış birisi olarak ben öyle yaptım. Atkins ve benzeri 

diyetleri denemiş olan Amerikalı dostlarımda aynı şeyi 

yaptılar. Eğer konuyla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak 

istersen nörolog Dr. David Perlmutter’ın kitaplarını 

okuyabilirsin. Grain Brain isimli kitabı Türkçe’ye çevrilmiş 

durumda. Yeni kitabı Brain maker’da ketojenik 

beslenmenin beyine ne kadar büyük bir güç kazandırdığını, 

vücudu nasıl enerji deposu haline getirdiğini ve bir çok 

hastalığı nasıl önlediğini bilimsel araştırmalar eşliğinde 

anlatıyor. Dikkat edersen bu kişi bir diyetisyen değil, bir 

beyin cerrahı. 

 

Daha önce de söylediğim gibi, doğru bir şekilde 

düşünmen için, melankolik ya da hafif depresif 

durumundan kurtulman için ilaç kullanmana gerek 

yok. Ketojenik beslenme ile etrafına ışıltı saçan bir 

kadına dönüşmen sadece üç ayını alır. 
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Bu beslenme biçimini hayatına uyguladığında enerjin 

sürekli yüksek olur ve Beyaz Zengin Prensleri hayatına 

adeta bir mıknatıs gibi çekersin.  

 

Bu beslenme biçiminde ayrıca saçma sapan 

diyetlerdeki gibi aç kalma gibi bir durum söz 

konusu değil. Tam aksine tıka basa yemek yiyerek 

hem ideal kilona ulaşırsın hem de enerjin o kadar 

yüksek olur ki insanlar senden gözlerini alamazlar. 
 

Reçete vermeyeceğim dedim ama yine de Ketojenik 

beslenmenin kısa ve çok öz bir reçetesini sana sunayım. 

Söylediğim gibi yurt dışında her gün yeni araştırmalar 

yayınlanıyor bu beslenme biçiminin insan sağlığında ne 

kadar pozitif etkileri olduğuna dair. 

 

Evet şimdi bu beslenme biçiminde neler var; 

 

Bol tereyağı, zeytinyağı. Yumurta, zeytin, en az iki öğün 

yeşillik. Bol bol et. (Adana, urfa, lahmacun dahil) Tavuk 

önerilmiyor. (Tavukların yetişme koşullarından dolayı, 

içlerindeki antibiyotik ve büyüme hormonları seni 

şişmanlatıyor ve sağlıksızlaştırıyor.) Ceviz, fındık, fıstık, 

antep fıstığı, kabak çekirdeği. Her türlü sebze yemeği bol 

zeytinyağlı. Türk kahvesi, siyah çay, yeşil çay.  
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Peki neler yok; her türlü ekmek, her türlü tatlı. Her türlü 

alkol. Üzerinde diyet yazan her türlü ürün. Bisküvi, grisini, 

müsli, cornflakesler, ayçiçek yağı, margarin. Meyve suları. 

 

Söylediğim gibi burada benden bir beslenme listesi 

bekleme. Bu konuyu bana göre Türkiye’de en iyi anlatan 

kişi Prof Dr. Canan Karatay. Karatay diyeti kitabında 

aslında yaptığı Ketojenik beslenme’yi anlatmak. Dr.Ümit 

Aktaş’ta kitaplarında bu konuyla ilgili detayları bilgileri 

paylaşıyor. 

  

Bir de “Su” konusu var. Başlı başına ayrı bir konu 

ama “Su” yun yaşamımızdaki yeri ve değeri 

hakkında detaylı bilgi almak istersen Mustafa 

Kaya’nın Su Kanunu kitabını okumanı tavsiye 

ederim. Muhteşem bir fizik için bu kitabın içinde 

inanılmaz bilgiler bulabilirsin. 
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Nerede Hareket Orada Bereket 
 

Bu bölümde önerdiğim her madde birlikte uygulanırsa hem 

dışsal olarak hem de içsel olarak çok hızlı faydasını 

görürsün.  

 

Aslında bu bölümde önerdiklerim bir paket 

program gibi düşünebilirsin. Eğer hepsini birlikte 

yapamıyorsan en azından iki ya da üç tanesini 

hayatına uygulamaya başla. Faydalarını gördükçe 

diğer önerileride yaşamına eklersin ve 

“mükemmel” seni keşfetmeye başlarsın. 
 

Gelelim hareket ve bereket ilişkisine. Yaşamlarımız 

teknolojiyle beraber bizleri hareketsiz birer robota 

dönüştürdüğünden beri, hareket etmekle ilgili neredeyse her 

şey spor kapsamına girdi.  

 

“Yani hareket etmem lazım, diyetisyenim hareketimi 

artırmamı söyledi” dendiği anda aklımıza gelen ilk şey bir 

spor salonuna gidip yazılmak. İşin kötü yanı üç aylık ya da 

bir senelik aboneliği peşin verdikten sonra ilk ayın sonunda 

çeşitli bahanelerle kaytarmaya başladığımızda, hem spor 

yapmamanın verdiği suçluluk hem de peşin giden paranın 

mutsuzluğu seni iki kat üzebiliyor. Bu üzüntüyle 

dondurmaya ya da çikolataya sarılıyorsun belki de.  
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Sana güzel haberlerim var. Hareket demek, “HAREKET” 

demektir. Hareket demek spor yapmak demek değildir. 

Basit gibi gözüken çok önemli bir detaydan bahsediyorum 

lütfen tüm dikkatini topla. 

 

Vücudun ketojenik beslenmeyle güç kazandıktan sonra 

öncelikle vücudundaki bütün ödemden ve 

yangılardan(iltihaplanmalardan) kurtuluyorsun. Bu durum 

otomatik olarak sende bir enerji ortaya çıkartıyor. Yani bazı 

diyetisyenlerin senden az ve sık yiyerek bekledikleri 45 

dakikalık bir saatlik kardiyo egzersizleri için gerekli enerjiyi 

kendinde buluyorsun.  

 

Gelelim daha muhteşem bir habere. En ideal fiziğine 

ulaşman için spor yapmana, kardiyo çalışmana, pilates ya 

da yoga yapmana hiç GEREK YOK. 

 

Evet. Spor yapmana gerek yok. Son dönemde 

yapılan araştırmalarda vücudun ihtiyacı olan 

günlük hareket için en sağlıklı aktivitenin yürüyüş 

olduğu ortaya kondu. Tempolu yürüyüş değil, 

sadece yürüyüş. Yazın ise yüzme. 
 

Senelerce ağır sporlar yapmış bir kişi olarak yeni 

öğrendiğim bu bilgileri Zengin Beyaz Atlı Prenslerine 

kavuşmuş olan eşler zaten biliyorlardı. Seni şoke edecek bir 

bilgi daha paylaşayım. Eğer ağır spor yapıyorsan (buna 

koşmak dahil) vücudundaki kortizol hormonu seviyesini de 
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yükseltiyorsun. Kortizol hormonu stresle bağlantılı  ve aynı 

zamanda bu hormon vücudunda yükseldiğinde selülitlerinle 

bağlantılı olan şekerleri de vücudunda tutmak için 

uğraşıyor. Anlayacağın ağır spor yaptıkça vücudundaki 

gereksiz harabiyet ortaya çıkartıyorsun. Yaşlanmanı da 

hızlandırıyorsun bir nevi. 

 

Bu sebeple son dönem yapılan araştırmalar her gün 

( her gün yapılması önemli.) yapılan 20 dakika ile 

40 dakika arası yürüyüşün sağlıklı bir vücud için 

yeterli olduğunu ortaya koyuyor. 
 

Tam bu noktada sana bir öneri. Kendini spor yapıyormuş 

moduna sokma. Yok eşofman giymeler, doğru t-şörtü 

bulmalar falan. Günde 20 dakika fazladan yürüyeceksin 

sadece. Eğer ayrıca vakit ayırabiliyorsan tabi ki yapabilirsin 

ama benim önerim yürüyüşü hayatına eklemen. Örneğin işe 

giderken bir durak önce in. Ya da işten dönerken bir durak 

önce in. Araban varsa evin biraz uzağına park et ve eve 

yürü. Gününün içerisine yerleştir yürüyüşü. Beynin ayrı bir 

faaliyet gibi algılamasın. Şeytanı kandırmak gibi düşün bu 

durumu. 

 

Bu kitabın 3.bölümü olan derecelendirme bölümünde 

muhteşem sen için yürüyüşü hangi uç noktalara 

taşıyabileceğini görebilirsin. Vücuduna gerekli olan 

hareketi sağlaman kilo vermekten öte hormonlarını 

düzenlemene yardımcı oluyor. Bağışıklık sistemini ve 

iskelet sistemini güçlendiriyor. Yani bir yandan 
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güzelleşirken bir yandan yaşlılığına da yatırım yapmış 

oluyorsun aslında. Sana minik bir önerim de yürüyüşü açık 

havada mümkünse deniz kenarında yapman. Böylece hem 

spor salonlarına saçma paralar kaptırmamış hem de açık 

havanın tadını çıkarmış olursun. 
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Aç Kalacaksan Bari Doğru Aç Kal 
 

Biliyorum ki hayatının belli bir döneminde belki de şimdi 

zayıflamak için aç kaldın. Aç kaldığında kalori yakacağını 

ve kilo vereceğini düşündün. Ne yazık ki günümüz bilim 

dünyası senin yaptığın şekilde aç kalmanın vücuduna en 

önemlisi beynine zarar vermekten başka bir işe 

yaramadığını kanıtladı.  

 

Senin aç kalmaktan algıladığın; sabah kahvaltı etmem, 

öğlen bir tavuk salatası ile geçiştiririm akşam da hazır hafif 

bir şeyler söylerim ya da bir şey yemem. Tabi ki aralarda 

yediğin sözde sıfır kalorili diyet ürünleri saymıyorum. Sıfır 

kalorili ya o yüzden sıkıntı yok.  

 

Madem öyle neden bu kadar aç kalmaya kilo 

veremiyorsun ya da kilo versen de bu durum çok 

kısa sürüyor ve sonrasında verdiğin kilonun daha 

fazlasını alıyorsun? Çünkü akılsızca aç kalıyorsun. 

Ketojenik beslenme ile beslendiğinde hiç aç 

kalmadan sadece iki öğün yemek yiyerek nasıl kilo 

vereceğine şaşıracaksın. 
 

Kadın dünyasında şu önemli bir söz değil midir? 

“Vücudunu tanımalısın.” Evet, vücudunu tanımalısın. 

Kalori hesabının tarihin tozlu sayfalarına çoktan kalktığını 

bilmelisin ve kendine eziyet etmemelisin.  
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Neyse dönelim konu başlığımıza. Yurt dışında şu anda 

inanılmaz popüler bir uygulamadan bahsedeceğim bu 

bölümde.  

 

“İntermittent Fasting” 
 

Türkçesine “Sürekli Olmayan Oruç” diyebiliriz. Amerika ve 

Avrupa’da sağlıklı yaşam ve fitnıs dünyasında herkes bu 

kavramı konuşuyor. Aslında popülerliği son 3 yıl olsa da, 

10 senedir bu konuyla ilgili bilimsel yayınlar oldukça artmış 

durumdaydı. Sadece işin popülerleşmesi son 3 yıl.  

 

Bizler müslüman bir ülkede Oruç kavramına alışık 

olduğunuz için aslında orucun faydalarına ya da 18 saat bir 

şey yememe ve içmemeye alışkınız. Ama yabancı ülkelerde 

insanlar Oruç kavramını hiç bilmiyorlar ve 18 saat hiçbir 

şey yememek en entellektüel kişiler için bile çılgınlık olarak 

adlediliyordu.  

 

Daha önce de söylediğim gibi kitabın bu 2.bölümündeki 

önerilerim sadece fiziksel güzelliğe hitap ediyormuş gibi 

gelebilir. Fiziksel güzellik aslında tüm bu önerilerin sadece 

ufak bir sonucu. Tüm bu öneriler aslında hormonlarının 

ahenk içinde çalışmasına ve beynine hükmetmene hizmet 

ediyor. Böylece hem muhteşem bir sağlığa kavuşacaksın 

hem de harika bir yaşam için gerekli olan ekstra enerjiyi 

vücudunda ve ruhunda hissedeceksin. Bu durumda seni 

Beyaz Atlı Zengin Prens mıknatısına dönüştürecek. 
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Dönelim konumuza. İntermittent fasting’in birden çok türü 

var. Bunlara değinmeden önce kısaca son bilimsel bulgular 

eşliğinde sürekli olmayan Orucun birkaç faydasına 

değineyim. 

 

Amerikalı doktor Rachael Link bu konuda şöyle diyor;  

 

“Sürekli olmayan orucu yaşamınıza belli 

periyotlarla uyguladığınızda sadece bel çevreniz 

incelmiyor aynı zamanda kan şekerinizi düzenliyor, 

vücudunuzdaki iltihaplanmaları sıfırlıyor ve 

kalbinizi de güçlendiriyorsunuz. Acıkma hissiniz 

her uygulamadan sonra daha da azalıyor. ( Tatlı 

aşermelerine son demek istiyor Ve en önemlisi 

beyninizin yeteneklerini artırıyorsunuz.” 

 

 

İster kilolu ister zayıf olun, “sürekli olmayan orucu” 

yaşamınızın bir parçası haline getirdiğinizde enerji 

seviyeniz ve beyin kapasiteniz yükseliyor. Konuyla ilgili 

derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyenler ve bilimsel 

araştırmalar hakkında meraklı olanlar Dr. Jason Fung’ın 

The Complete Guide to Fasting kitabından faydalanabilirler. 

Muhteşem bir kitap. Orucun faydaları hakkında bugüne 

kadar duymadığınız yüzlerce şeyden bahsediyor. 

Benim önerim; ayda 2 kere ya da haftada 2 kere bildiğimiz 

Ramazan Orucumuzu tutman. Yurt dışında en çok önerilen 

de bizim tuttuğumuz oruç tarzı zaten. Bazıları 24, 36, 72 
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saat bir şey yemeden sadece su içerekte yapıyor ama 

söylediğim gibi benim önerim İftarlı Sahurlu Ramazan 

Orucu. Zaten Ketojenik beslenme yaşam biçimin haline 

geldiğinde bu durum senin için çok kolay olacak, çünkü iki 

öğün yemek sana yetip artacak. Şimdiden Allah kabul etsin. 
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Hanımlar! Konsantrasyon Vakti 
 

İlk kitabım Borçtan Kurtul Allah Aşkına’da Amerika’da ki 

bir çok süper zenginin ortak noktalarından bir tanesinin 

meditasyon olduğunu. Hatta meditasyon konusunda o kadar 

takıntılı ve katılar ki, onların gizli Müslümanlar olduğunu 

şaka yollu yazmıştım. 

 

Geçen süre içerisinde Amerika’dan para ve yaşam üzerine 

bir çok eğitim aldım ve akıl hocalarımın çoğunun her gün 

düzenli olarak meditasyon yaptıklarını fark ettim. Bazıları 

sadece sabahları, bazıları ise günde 5 farklı vakitte 

meditasyona zaman ayırıyorlardı. Bu kişilerin eşlerinin de 

Yaşam Kalitesini Yükseltmekle ilgili verdikleri derslerde 

meditasyon yapmanın öneminden bahsettiklerini sürekli 

gözlemledim. 

 

Her biri farklı şekillerde meditasyon yapsalar da 

amaç, aklı temizlemek ve yaşamdan istediğin 

şeyleri düşünmek ya da kelimelerle söylemek. 

Bazıları meditasyonlarına Şükretmeyi de ekliyorlar. 
 

Neyse, aklında beliren bağdaş kurulmuş haldeki eller 

bacakların üstünde olan klasik meditasyon şekli değil olay. 

Kendinden yüce bir varlığın parçası olduğunu nasıl 

hissedebiliyorsan o şekilde yapmanı öğütlüyorlar. 

 

2015 yılında meditasyonun beyin üzerine etkileri 
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konusunda çok büyük çaplı bir araştırma sonuçlandı. 

Nörolog ve psikiyatristlerden oluşan dokuz bilim adamının 

yaptığı araştırmada beyin üzerinde bir çok yeni bilgi elde 

edildi. Araştırmanın detayları ile seni burada tabi ki 

sıkmayacağım ama bir önemli noktayı belirtmek isterim. 

Beynin ve hormonların orkestra şefi olarak gösterilen 

Hipokampüs’ün bu araştırmaya kadar sadece büzüşerek 

ufaldığı ve bu durumun geri alınamayacağı biliniyordu. 

Lakin bu araştırma gösterdi ki; beynin nöroplastik özelliği 

sayesinde küçülen Hipokampüs aynı zamanda 

büyüyebiliyor. İşin meali şu: Yaş aldıkça küçülen 

Hipokampus doğru şeyler yapılırsa geri büyüyebiliyor. 

Onun büyümesi demek, mükemmel bir hafıza, hormonları 

çok ahenkli olan bir vücut ve zımba gibi bir beyin demek 

anlayacağın. 

 

Peki Hipokampus’ü büyüten en önemli etkenlerden 

birini ne olarak açıklıyorlar dersin? 

 

“Meditasyon” 
 

Neyse sözü fazla uzatmayayım, dindarsındır ya da 

değilsindir onu bilmem ama benim önerim; yabancıların 

eski moda meditasyonları ile vakit kaybetmemen. Biz de 

Salat/Namaz en muhteşem meditasyon aslında. Namazını 

kıldığında tüm vücudun ahenk içine giriyor. Hormonların 

düzenlendiği için stres seviyen (kortizol kontrol altına 

alınıyor) düşüyor. Tabi ki namaz sonunda o çok istediğin , 

seni mutlu edecek Zengin Beyaz Atlı Prens için de dua 
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edebilirsin istersen. Yabancılar çok yakında onu da 

çözecekler ama bakalım daha vakit var gibi.  
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Doğallık Güzeldir 
 

Maddi olarak çok zengin olan insanlarda gördüğüm ortak 

özellik; birçoğunun sadeliğe önem verdiği. Bir çoğu Los 

Angeles California bölgesinde oturan bu kişilerin etrafında 

yapay güzelliğe sahip bir çok Hollywood oyuncusu, model, 

kapak kızları olsa da, gariptir bu kişilerin eşleri genel olarak 

vücutlarında yapay olan her şeye karşı, sade ve doğal 

kişilerdi. Yani anlayacağın belli bir düzeye gelmiş bu 

insanların hem duygularda samimiyete ve doğallığa 

bakarken haliyle dış güzellikte de seçimlerini “DOĞAL” 

olandan yana kullanmışlar.  

 

Doğal olmaktan kastım sadece estetik yaptırmak ya 

da yaptırmamak durumu değil. Yaşamında 

kullandığın çoğu güzellik malzemesinin 

kimyasallarının vücuduna ve beynine zarar veriyor 

olduğunu bilmen senin için önemli. Amerika’da 

son bir yıldır organik güzellik malzemeleri furyası 

aldı başını gidiyor. Lakin bilim dünyası tüm bu 

sözde “organik” ürünlerin diğerlerinden neredeyse 

hiçbir farkı olmadığını gözler önüne sermeye 

başladı bile. 
 

Güzellik ürünlerinin A’dan Z’ye bir kandırmaca olduğunu 

bu firmaların kar oranlarına bakarak anlamak mümkün 

aslında. Neyse yeter bu kadar güzellik ürünü muhabbeti. Ne 
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demek istediğim ortada. Kullandığın tüm güzellik 

ürünlerinin yerine geçecek doğal bir muadili olduğunu bil. 

Ufak bir örnek verip geçeyim. Kullandığın roll-on’un senin 

göğüs kanseri olma riskini artırdığı bilimsel olarak ortaya 

konmuşken, onun yerine dünya çapında ünlü doktorumuz 

Mehmet Öz’ün tavsiyesini dinleyebilirsin mesela. Ne mi? 

Limon. Evet bildiğin salatalara sıktığın limon. İkiye 

kesiyorsun ve koltuk altına sürüyorsun. Hem güzel kokuyor, 

hem de koca gün terleme namına bir şey görmüyorsun. 

Bunun gibi yüzlerce öneriyi internetten edinebilirsin 

dilersen. Ve elindeki yüzlerce binlerce lira verdiğin 

kanserojen yararsız sözde “güzellik ürünlerini” hiç 

düşünmeden çöpe atabilirsin. 

 

Son önemli noktayla bu bölümü tamamlıyorum. 

Milyonlarca yapay güzelliğin, şatafatlı 

görmemişliğin içerisinde sen sadeliğinle ön plana 

çık. Önemli olan fark edilmekse, sadeliğin ve doğal 

güzelliğinle emin ol ilk fark edilen sen olacaksın. 
 

“DOĞALLIK GÜZELDİR GÜZEL İNSAN” 
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Oku! 
 

Okumanın güzellik önerileri ne ilgisi var, öyle değil mi? 

İşte bu şekilde düşündüğün için halen daha Zengin Beyaz 

Atlı Prensini bulamadın.  

 

Sana öncelikle şu minik sırrı vermekle başlayayım bu 

konuya. Tüm zenginler okur. Tüm zenginlerin eşleri okur.  

Sonradan görme zenginlerden bahsetmiyorum. Gerçek 

zenginlerden bahsediyorum. Hem maddi hem manevi 

anlamda çok zengin olanlardan bahsediyorum.  

 

Maddi ve manevi zenginlik ilim öğrenmekten 

geçiyor. İlmi bu devirde öğrenebileceğin 

kaynaklardan bir tanesi de kitaplar. Genelde kitap 

okumayı “Roman okumak” olarak algılayanlar var. 

Sen tabi ki onlardan değilsin. Bu kitabı okuyor 

olduğuna göre bilginin senin için önemli 

olduğunun farkındasın, ve bu kitapta öğrendiklerini 

hayatına uygulayarak hayallerine kavuşacaksın. 
 

Anlayacağın kitaplar da birer vesile kaynağı. Bununla 

birlikte, aslında kitap okuyarak yaptığın sistemi okumak. 

Sistemi yorumlamak ve gerçekleri kavramak. Aksi takdirde 

sana inandırılan yalanlarla hayal dünyanda fakir bir 

yaşantıya devam edersin. Hem maddi hem manevi olarak. 
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Daha somut gidelim mi? Ortalama bir CEO yılda 60 kitap 

okuyor. Bu kitaptaki adımları uygulamaya başladın ve 

böyle bir CEO ile İstanbul uçuşunda birinci sınıfta yan yana 

koltuklara denk geldiniz. Tevafuk bu ya. Çok yüksek bir 

ihtimalle bu kişinin uçuş boyunca yapacağı şey çantasından 

çıkardığı kitabı okumak olacaktır. Eğer sen de doğru 

frekanstaysan doğru kitapları bulup okumaya başlamış ve 

bu uçuşa da yeni okumaya başladığın kitabını 

getirmişsindir. Okumaya başlayacağın kitabının kapağını 

gören yakışıklı CEO kendini tutamayıp güçlü ve hafif kısık 

sesiyle şöyle der sana: 

 

“ Harika bir kitap. Geçen sene iki defa okudum. Bu 

sene de bir konferansta yazarıyla tanıştım. 

Gerçekten muhteşem bir insan. Önceki kitabını da 

okudunuz mu?” 
 

Veeeee… Hikaye senin, gerisini sen tamamla. Ne demek 

istediğimi biliyorsun. İlgi alanın neyse o konu hakkında 

sürekli oku. Okumakla ilgili son bilimsel araştırmalarda 

şöyle önemli bir sonuca ulaşıldı. Günlük illa ki yüzlerce 

sayfa okumana gerek yok. Her gün ortalama on dakika 

okuduğun zaman beyin faaliyetlerinde inanılmaz bir artış 

oluyor. Önemli olan bunu her gün yapmak.  

 

Sana önerim hem maddi hem manevi zenginlikle ilgili 

kitapları okuman. Böylece hayatında muhteşem bir denge 

yakalayabilirsin. Bu şekilde yaparak kendine çekeceğin 

Zengin Beyaz Atlı Prensi’nin de frekansını belirlemiş 
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olursun. Sadece maddi anlamda güçlü maneviyattan yoksun 

bir sonradan görmenin oyuncağı olmak istemezsin. Ne 

demek istediğimi OKUdukça daha iyi anlayacaksın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

Birazcık Takviye 

 

Zengin bir Beyaz Atlı Prens bulmanın sırrının kendi 

zenginliğini oluşturmak olduğunu anlamaya başladığını 

düşünüyorum. Kendi zenginliği oluştururken anlaman 

gereken en önemli şeylerden bir tanesi de enerjini sürekli 

yüksek tutman.  

 

Zengin erkekler “enerji”den beslenirler. Etraflarını 

enerjiyle sararlar. Senin maddi olarak o kişilerin 

etrafındaki gördüğün parıltılı şeylerin özünde, 

etraflarını muhteşem bir enerjiyle sarmak istemeleri 

yatmaktadır. 
 

Eğer durum böyleyse, böyle bir kişi yaşamını paylaşacağı 

kişiden de haliyle olağanüstü bir “enerji”de olmasını bekler. 

Bu olağanüstü enerji onun enerjisiyle “Bir” olduğunda 

ortaya çıkacak olan aşkın gücün farkındadır bu kişiler.  

 

Dolayısıyla böyle bir enerji seviyesine çıkman için beyinsel 

ve fiziksel aktivitenin ne kadar önemli olduğunu 

anlamışsındır. Aslında beyinsel ve fiziksel aktivite bir 

bütündür, farklı şeyler değildir. Fiziksel olarak ne kadar 

sağlıklıysan beynin ve düşüncelerin dolayısıyla doğal 

enerjinde o kadar sağlıklı ve güçlü olur. Bu kitapta bunları 

bütünsel bir yaklaşımla sana anlatıyorum. 
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Gelelim bu fiziksel enerjinin kanunlarına. Söylediğim gibi 

her şey düşüncede başlıyor. Düşüncen sana bu kitabı alıp 

okumanı söyledi. Aynı düşünce bu kitabın içiresindeki 

bilgileri hayatına uyguladığında daha mükemmel bir “sen”e 

ulaşacağını fısıldıyor. Ve sen bu kanunları hayatına 

uyguladıkça bir sanatçı gibi ustalaşıyorsun.  

 

Bir sanatçının belli bir noktadan sonra öğrendiği 

ufak hileleri de belki öğreniyorsun. Hile demek ne 

kadar doğru bilmiyorum ama günümüzde fiziksel 

olarak enerji seviyeni yüksek tutman için gerekli 

olan önemli faktörlerden bir tanesi Besin 

Takviyeleri. Hem kendileri hem de eşleri çok 

zengin olan bir çok kadın bu besin takviyelerinden 

faydalanıyorlar. 
 

Günümüz dünyasında besinlerin vitamin ve mineral 

değerleri bildiğin üzere her geçen yıl daha da düşüyor. 

Tarımda kullanılan ilaçlama yöntemleri bunun ana 

sebeplerinden bir tanesi. Neyse burada önemli olan şu; en 

iyi beslenme şekliyle bile vücuduna gerekli olan vitamin ve 

mineralleri alamıyor olman muhtemel. Aynı zamanda 

vücudumuzun kendi başına üretemediği bazı vitaminler de 

var ki, onları da dışarıdan takviye olarak alman gerekiyor. 

Bu bölümde yurt dışında aldığım eğitimlerde öğrendiğim 

muhteşem bir enerji düzeyi için gerekli olan bazı takviyeleri 

ve neler yapabileceklerini seninle paylaşacağım.  
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Niacin (Vitamin B3)  

 

Vücudun için elzem vitaminlerden bir tanesi. Kan devir 

daimini artırıyor. Mutluluk hormonu olan seratonin 

salınımını artırıyor. Kardiyovasküler faydaları müthiş yani 

kalbin için çok iyi. Beyin fonksiyonlarını düzenliyor ve 

güçlendiriyor. Stresi azaltıyor. Odaklanmayı artırıyor. 

Libidoyu güçlendiriyor. 

 

Omega 3  

 

Biliyorum, Omega 3’ü çok duydun etraftan. Bildiğin balık 

yağı. Vücudun üretemediği Omega 3’ü dışarıdan almamız 

gerekiyor.  

 

Haftada 2 defa balık yediğinde bile bu yeterli 

olmayabiliyor. Bu sebeple balık sevsen de takviye 

bir ürün kullanman da büyük fayda var. Neden mi? 
 

Cildinin mükemmel olmasını önemsiyorsan ve sana daha 

önceki sayfalarda bahsettiğim saçma cilt ürünlerine daha 

fazla para harcamak istemiyorsan Omega 3’ü kullanman 

senin için harikalar yaratır. Aynı zamanda beynin için 

mükemmel bir destek. Seratonini dengeleyerek yaşam 

sevincini artırıyor diyebiliriz bir yerde. Eklem ağrıların 

varsa onlar için de çok iyi. Aynı zamanda vücudundaki 

iltihaplanmaları giderici özelliği var. Daha ne olsun dersen? 

Ketojonik beslenme ve diğer önerilerimle birlikte 

kullanıldığında zayıflama hızını da artırıyor. 
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C Vitamini  

 

Daha önce belirttiğim gibi şu anki tarımcılıkla elde edilen 

meyvaların içerdiği vitamin oranı neredeyse “SIFIR”.  

 

Anlayacağın, “Ben vitamini bol bol portakal 

yiyerek alırım ne gerek var besin takviyesine?” 

kafasındaysan, vücuduna tek soktuğun şey fruktoz 

ve glukoz. Bu ikisi selülitlerin en yakın kankitoları. 

Gerisi sen düşün. 
 

Kaliteli bir C Vitamini takviyesi aldığında; ağır metallerden 

oluşan beyindeki iltihaplanmaları gideriyorsun. Antioksidan 

özelliğiyle vücdunu detoksluyorsun. ( Umarım böyle bir 

kelime vardır Alerjin varsa C Vitamini tam bir alerji 

düşmanıdır. Sırt ağrılarına iyi geliyor, mideni güçlendiriyor. 

Ve yine bağışıklık sisteminin güçsüz düşmesine ve bir çok 

hastalığa sebep olan vücudundaki iltihaplanmaları, yangıları 

gideriyor. 

 

5 HTP 

 

Bu takviyeyi duymamış olabilirsin. Yurt dışında bir çok 

başarılı iş kadını stresli günlerle mücadelede ve zayıflamada 

bu takviyeyi kullanıyorlar. 

 

5 HTP serotonin üretiminde kullanılan bir ara metabolitdir. 

Bu takviye kan-beyin bariyerini geçerek direkt beyine 5 
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HTP gönderiyor ve serotonin salınımını sağlıyor. 

 

Peki ne mi oluyor sonuç olarak? Birkaç tanesini söyliyeyim. 

 

Vücudunda iştahı düzenleyen ana hormon Leptin 

salınımını artırıyor ve kilo kaybını hızlandırıyor. 

Kaliteli uyku uyumanı kolaylaştırıyor. REM 

uykusunu artırıyor bu da demek oluyor epik rüyalar 

seni bekliyor. Ve son olarak strese karşı inanılmaz 

etkili. 
 

D Vitamini 

 

Türkiye’de bir çok insan D Vitamini eksikliğine bağlı 

problemlerle hastanaye gidiyor. D Vitamininin dişler ve 

kemik üzerindeki etkisi çok iyi biliniyor. Ama esas faydası 

pankreas, tiroid, cilt ve kaslara. Aynı zamanda sindirim 

açısından çok büyük faydaları var. Kalın bağırsağın düzenli 

çalışmasını sağlıyor. Bu şu demek; düzenli çalışan kalın 

bağırsaklar düzenli olarak tuvalete çıkmanızı, kabızlık 

yaşamamanızı sağlar. Böylece kilo verme probleminiz varsa 

bundan otomatik olarak kurtulursunuz. 

 

D vitamini yeterli güneş alındığında ortaya çıkıyor. Tabi 

bunun için aynı zamanda beslenmende tereyağı ve 

zeytinyağı gibi faydalı yağları çok fazla tüketmen önemli. 

Sana önerim güneşin en dik olduğu zamanlarda 10 

dakika kadar güneşte yürümen. Ultraviyole B 
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ışınları vücuduna faydalı olan ışınlar güneşin bu en 

tepeden vurduğu zamanda ortaya çıkıyor. Tabi ki; 

D Vitamini eksikliğinde doktoruna danışarak 

takviye alman tüm bağışıklık sistemini güçlendirir. 
 

 

Bölümün başında belirttiğim gibi bu bölümdeki tüm 

öneriler bilgi amaçlıdır. Bu önerileri denemeden önce 

mutlaka bir hekimin onayını almalısın. Bu öneriler bir 

hekimin teşhis ve tedavisi yerine geçmez. 

 

Bu kısa resmiyetten sonra heyecan verici 3. Bölüme 

geçebilriiz dilersen. 
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“Dedikodu başarısızlığın temelidir.” 

 

     Ayhan Özden 
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3. BÖLÜM 

Kleopatra Piramidi 
 

Bu bölümde içindeki uyuyan güzeli uyandırmak için 

izleyeceğin basit bir metod oluşturdum. M.Ö. 69 yılında 

doğan Kleopatra bir Mısır Prensesi senin de bildiğin üzere. 

Zenginliğinin yanında büyük güç sahibi ve gücü yönetmeyi 

çok iyi biliyor.  

 

Az bilinen özellikleri onun aslında çok entelektüel 

bir kadın olduğu. 7 dil biliyor ve diplomasi 

konusunda bir uzman. Neyse gücün ve güzelliğin 

bir sembolü Kleopatra. Bu sebeple oluşturduğum 

bu metodolojiye onun adını verdim. 
 

Uygulaması oldukça basit 3 seviyelik temel bir program ve 

eğer sonrasında en mükemmeli istiyorum dersen 4 seviyeli 

bir ek program daha var. Benim önerim 3 seviyelik temel 

programın 3.seviyesini yaşamına 90 gün boyunca 

uyguladığında artık bu seviyede ustalaşmış olursun ve 

harika sonuçlar elde edersin. Elde edeceğin sonuçlar hem 

maddi hem de manevi yaşamına büyük zenginlikler 

katacaktır. 
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Kleopatra piramidinde her seviye yükseldiğinde kendindeki 

değişiklere hem sen hem de çevren şok olacak. Piramid 

zaten bu kitapta sana anlattıklarımı bir metodoloji 

oluşturarak sana sunuyor. Böylece sen çıktığın bu 

yolculukta ölçülebilir bir derecelendirme ile en mükemmele 

doğru yol alıyorsun. 

 

Hatırla, hareket, meditasyon/namaz, ve bilgi (ilim) 

en temel araçlarımızdandı Zengin Beyaz Atlı 

Prensi bulma yolculuğunda. Şimdi bunları 

ölçülebilir hale getirelim. Kleopatra Piramidi’nde 

bütün seviyedeki gereklilikleri HERGÜN yapıyor 

olman gerekli. 
 

Eğer her gün yapamıyorsan o seviyede kalmaya devam 

edersin. Eğer başladığın seviyeyi doksan gün boyunca 

aksatmadan tamamlayabilirsen sonraki seviye için hazırsın 

demektir.  

 

Şimdi başlayalım ilk temel programın 1. Seviyesine. 1. 

Seviyeyi detaylı olarak açıklıyorum. Sonrakileri sadece ne 

kadar yapman gerektiğini söyleyerek geçeceğim. Bölümün 

sonunda Kleopatra Piramidi’ni diagram şeklinde 

bulabilirsin. 
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Her gün 1500 adım. ( Ortalama 12 dakika ) 

  

Adımların hızlı olmasına ya da tempolu yürümene gerek 

yok. Normal temponda yürüyebilirsin. Telefonuna 

indirebileceğin basit bir yürüyüş aplikasyonu ile adım sayını 

kontrol edebilirsin. Önemli olan bunu her gün yapmak 

olduğu için, aplikasyonundaki ortalama adım sayısını baz 

alırsan senin için daha iyi olur. 

 

Her gün 2 dakika meditasyon/namaz. 

 

Kitabın önceki bölümünde de belirttiğim gibi meditasyonun 

iç huzuru ve hormonal dengeni oturtmandaki önemi 

bilimsel olarak ortaya konmuş durumda. Özellikle sabahları 

yapıldığında değeri paha biçilemez. Namazı tercih edersen 

her rekat ortalama 1 dakika sürüyor. Anlayacağın sabah 

namazı sadece 2 dakikanı alır. Duanda seni en çok mutlu 

edecek Zengin Beyaz Atlı Prensi istemekten de çekinme 

bence. 

 

Her gün 5 dakika Kitap Oku 

 

Kitap okumanın öneminden bahsetmiştim önceki 

bölümlerde. Bahsettiğim kitapların romanlar 

olmadığını anlamışsındır. Kendini tanımana, 

geliştirmene, muhteşem seni bulmana yardımcı 

olacak kitapları okuman senin seviyeni her geçen 

gün yükseltecek. 
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Ben kitap okuyamıyorum, kitap okumaya vaktim yok, 

sadece roman okuyabiliyorum diyorsan senin bileceğin iş. 

Sana şu kadarını söyleyebilirim, bu kafa yapısıyla Beyaz 

Atlı Zengin Prensi’ni bulman imkansıza yakın. Eğer okuma 

alışkanlığın yoksa, ilk başlarda günde sadece 5 dakika 

ayırabilirsin herhalde yaşamında zenginliği bulman için. Bu 

ilk seviyede her şey çok basit. Sadece 5 dakika kitap oku. 

Göreceksin 21 gün içinde 5 dakikanın nasıl geçip gittiğini 

anlamayacaksın bile. 

 

Bu seviyedekileri hayatına uygulaman 24 saat 

içerisinde sadece 19 dakikanı alıyor. Hatırla. 

Uyuyan güzelin uyanma vakti geldi. 
 

2. Seviye 

 

Her gün 3000 adım. ( Ortalama süre 24 dakika ) 

 

2 defa meditasyon/namaz ( Sabah ve akşam önerilir. 5 

dakika ) 

 

Her gün 7 dakika kitap oku. 

 

24 saat içerisinde toplam ayırman gereken süre 36 dakika. 

 

3. Seviye 

 

Her gün 4500 adım. ( Ortalama süre 36 dakika ) 
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3 defa meditasyon/namaz ( Ortalama süre 9 dakika ) 

 

Her gün 13 dakika kitap oku.  

 

24 saat içerisinde toplam ayırman gereken süre 58 dakika. 

 

Evet, Kleopatra Piramidi’nin bu temel seviyelerini hayatına 

uygulayıp faydasını gördükten sonra dilersen bulunduğun 

seviyede ustalaşabilirsin. Ya da bundan sonra önereceğim 4 

seviyede en tepeye çıkarak maddi manevi zenginlik 

konusunda tam bir Kleopatra olursun.  

 

Aslında 7.seviyeye ulaştığında tahmin ediyorum 

Kleopatra seni kıskanabilir. Haydi başlayalım 

Kleopatra’yı kıskandırmaya. 
 

4. Seviye 

 

Her gün 5000 adım. ( Ortalama süre 43 dakika ) 

 

4 defa meditasyon/namaz ( Ortalama süre 13 dakika ) 

 

Her gün 16 dakika kitap oku.  

 

Ayda bir gün intermittent fasting ya da oruç. 

 

24 saat içerisinde toplam ayırman gereken süre 72 dakika. 
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5. Seviye 

 

Her gün 6000 adım. ( Ortalama süre 48 dakika ) 

 

5 defa meditasyon/namaz ( Ortalama süre 17 dakika ) 

 

Her gün 19 dakika kitap oku.  

 

Ayda iki gün intermittent fasting ya da oruç. 

 

Ayda bir masaj. ( Vücudundaki kan devir daimi için 

mükemmel ve bir nevi ödül ) 

 

24 saat içerisinde toplam ayırman gereken süre 84 dakika. 

 

6.Seviye 

 

Her gün 7500 adım. ( Ortalama süre 60 dakika ) 

 

6 defa meditasyon/namaz ( Ortalama süre 19 dakika ) 

 

Her gün 24 dakika kitap oku.  

 

Haftada 1 gün intermittent fasting ya da oruç. 

 

Ayda iki masaj. 

 

24 saat içerisinde toplam ayırman gereken süre 103 dakika. 
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7.Seviye 

 

Her gün 9000 adım. ( Ortalama süre 72 dakika ) 

 

6 defa meditasyon/namaz ( Ortalama süre 19 dakika ) 

 

Her gün 33 dakika kitap oku.  

 

Haftada 2 gün intermittent fasting ya da oruç. ( Pazartesi 

Perşembe günleri önerilir.) 

 

Haftada bir masaj. 

 

24 saat içerisinde toplam ayırman gereken süre 124 dakika. 

 

Kleopatra piramidini tamamladık. Söylediğim gibi 

illa ki 7.seviyeye gelmek zorunda değilsin. Orası 

mükemmele yakın bir seviye. Başlangıç için ilk 3 

seviyeyi tamamlaman yeterli. Hatırla. Uyanma 

vakti geldi uyuyan güzel. 
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Beyaz Atlı Zengin Prens için Takip Önerileri 
 

Başlığa okuman gereken faydalı kaynaklar yazsaydım ne 

kadar ilgini çekerdi bilmiyordum. Ama aslında başlık 

samimi çünkü sadece kitap önerilerinde bulunmayacağım. 

İnstagram’da ve Youtube’da takip etmeni isteyeceğim bazı 

kişiler olacak. Bu sebeple başlık hakkını veriyor. Şimdi 

önce kitap önerilerimle başlayalım. ( Eğer borcun varsa 

kesinlikle ve mutlaka Borçtan Kurtul Allah Aşkına kitabını 

okumalısın. Biliyorum kendi kitabımın reklamı gibi oldu 

ama hiçbir Zengin adam kredi kartında minimum ödeyen 

bir kadınla evlenmez.Ve kitabım onbinlerce kişinin 

borçlarından kurtulmasına vesile oldu.) 

 

Önce klasiklerle yani okunması şart olanlarla başlayalım. 

 

 
1) Arkadaş Edinme ve İnsanları Etkileme Sanatı – Dale 

Carnegie 

 
1937’de ilk olarak yayımlanan bu müthiş eser, kişisel 

gelişim kitaplarının babası olarak adlandırılır. 

Borçlarından kurtulurken ve zenginliğe giden yolda 

doğru arkadaşların önemini ve insanlarla doğru iletişim 

kurmanın hayatına ne gibi harika katkılar sağlayacağına 

şaşıracaksın bu kitabı okurken. Kişisel gelişim konusuna 

yabancı değilsen, bu kitabı okumuşsundur zaten. Senden 

ricam, şimdi bu kitabı bir kez daha okuman. Emin ol, 

bambaşka bilgilerle karşılaşacaksın bu okuduğunda. 
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2) Büyük Düşünmenin Gücü - David J. Schwartz 

 
Yine bir klasik. Büyük Düşünmenin Büyüsü başarıyı 

kendine hedef edinen milyonlarca kişinin okuduğu 

kitapların en başında gelir. 

 

David J.Schwartz kitabında büyük başarı elde etmek 

için üstün zekalı ya da entelektüel olmanızın gerekli 

olmadığını delillerle ortaya koyar. Borçlu olmasının 

kaderi olduğunu düşünen, başarının sadece belli bir 

zümreye ait olduğunu düşünen kişilerin dünyasını ters 

yüz edecek bir kitap. 

 

3) Milyoner Aklın Sırları – T.Harv Eker 

 

Kitabın ismi maddiyatı çok çağrıştırsa da, içeriğinde 

parayla ilgili olan problemlerimizin kaynağının 

psikolojik durumlar olduğundan bahseder. Paraya bakış 

açını kökten değiştirecek bir kitaptır. 

  

4) Zengin Baba Yoksul Baba – Robert T. Kiyosaki 

 

E bu kitabı öneriler listesine koymamak olmazdı. 

Kiyosaki’nin bu eserini daha önce okumadıysan 

mutlaka hemen oku. Okuduysan şimdi tekrar okuma 

vaktin. Para için çalışmayı değil, paranın senin için 

çalışmasını istiyorsan bu kitabı başucu kitabın 

yapmalısın. 
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5) Zengin Olma Bilimi – Wallace D.Wattles 

 

İlginç bir şekilde Türkçe baskısı birçok kitabevinde yok. 

Neden acaba? Neyse, eski kitapçılardan bulabilirsin bu 

harika kitabı.  

 

İlk yayınlanma tarihi 1910 olan bu eserin SECRET 

kitabının kaynağı olduğunu söylemem yeterli olur 

herhalde. 

 

Kitap ismi Zenginlik içerse de içerisindeki fikirler ve 

yaklaşımlar 100 seneyi geçmesine rağmen güncelliğini 

korumakta. Özellikle Hristiyan dünyasını da fikren çok 

sarstığı için Yurtdışında da yasaklı kitaplardandır 

kendisi. Pek bilinmez oralarda da. 

 

6) İçindeki Devi Uyandır – Tony Robbins 

 
Ve listemizi kişisel gelişimin ağababası olan Tony 

Robbins’le bitirmezsek olmazdı, öyle değil mi? Benim 

en dipteydim ayağa kalkmama vesile olan kitaplardan 

bir tanesidir. Bu kitabı okuduktan sonra depresyon için 

ilaç kullanmana gerek yok demem okuman için yeterli 

olur herhalde 

 

 

7) Karatay Diyeti Prof. Dr. Canan Karatay 

 

Kitap boyunca bahsettiğim Ketojenik beslenmeden 
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bahsettiğim. Amerika’da bu konu tam bir çılgınlık 

durumunda. Ve Karatay’ı ister komik bul istersen 

saçmalıyor de, sağlık konusunda dünya çapında otorite 

olan çeşitli branşlardan ünlü profesörler Canan 

Karatay’ın her söylediğinde haklı olduğunu doğruluyor.  

 

Aslında konuyla ilgili Türkçe yayınlanmamış bu 

konuyla ilgili bütün kitapları okudum sayılır ve sana 

şunu söylemeyelim ki, Karatay az bile söylüyor. Ve 

Karatay diyeti kitabında aslında bir diyetten 

bahsetmiyor. Tıka basa yemekten ve çok sağlıklı 

olmaktan bahsediyor. Neyse Ketojenik Beslenme’nin 

Türkiye’ye en iyi uyarlanmış hali Karatay’ın kitabı. 

 

8) Hızır Dokunsun Dualarına – Mustafa Kaya 

 

Manevi olarak güçlenmek için muhteşem bir kitap. 

Doğru ve özenli dua etmenin ne kadar önemli olduğunu 

harika yeni bilgilerle açıklıyor yazar Mustafa Kaya.  

 

9) Su Kanunu – Mustafa Kaya 

 

Mustafa Kaya’nın bu kitabında da Su’yun güzelliğin ve 

sağlığın için ne kadar önemli olduğunu fark edeceksin. 

Kitabın içerisinde yeni duyacağın birbirinden farklı 

harika bilgiler var.  

10) Outliers ( Çizginin Dışındakiler ) – Malcom 

Gladwell 
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Malcom Gladwell’in diğer kitapları Tipping Point ve 

Blink’i de okuyabilirsin lakin onlardan önce bu kitap 

başucu kitaplarından biri olmalı.  

 

Gladwell bu kitabında “başarı”yı bilimsel ama kolay bir 

dille anlatıyor. Olağanüstü başarıya sahip insanların 

ortak özellikleri olduğuna ve bu durumun sadece belli 

yeteneklere değil aynı zamanda ailesel ve çevresel 

faktörlere de bağlı olduğunu akıcı bir dille anlatıyor.  

 

Başarılı insanların yanında daha çok takılacağın, ve 

onlardan birisi oalcağın için bu kitabı okuman sana 

büyük şeyler katacaktır. 

 

11) Girlboss - Sophia Amoruso 

 

Son baktığımda bu kitabın Türkçe çevirisini bulamadım 

ama İngilizce biliyorsan bu kitabı kaçırmamalısın. 

Nastgal şirketinin sahibi bu başarılı iş kadının çöplükte 

yaşayan bir evsizken nasıl başarılı bir iş sahibine 

dönüştüğünü okurken ilham perileri etrafında uçuşacak. 

 

12) Erkekler Marsdan Kadından Venüs’den – Dr.John 

Gray 

 

John Gray’in bu klasikleşmiş kitabı sadece Zengin 

erkekleri değil, tüm erkekleri anlamanı kolaylaştıracak. 

John Gray’in Türkçe yayınlanmış bütün kitaplarını 

okumanı öneririm aslında. Hepsinde bir türlü 
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anlayamadığın çok basit bir çalışma mekanizmasına 

sahip olan erkekleri yakından tanıma şansına sahip 

olurken, kendini tanıma yolculuğunda da çok büyük bir 

adım atmış olursun. 

 

Bu kitapların dışında Youtube’da Dr.John 

Bergman’ı takip etmeni öneririm. Amerikalı 

John Bergman, ilaç dünyasını karşısına almış 

çok başarılı bir doktor. Sağlıklı yaşam ve 

güzellikle ilgili harika bilgiler edineceğini 

biliyorum. 
 

Yine Youtube’da takip edebileceğin bir başka isim de 

Shawn Stevenson. Model Health Show isminde 

inanılmaz faydalı bilgilerle dolu bir programı var. 

Programına her hafta güzellik, sağlık ve başarı 

konusunda uzman kişileri konuk ediyor. Shawn aynı 

zamanda bir UYKU uzmanı. Evet, bu kitapta çok 

değinmedim ama kaliteli uykuyu güzellik faktörlerinin 

en başına koyuyor Shawn. 

 

İnstagram’da Elena Cardone’u takip etmeni öneririm. 

Elena, Amerika’nın en zengin adamlarından benim de 

akıl hocalarımdan biri olan Grant Cardone’un eşi. Eski 

bir Hollywoos aktristi, şimdinin başarılı iş kadını. 

Podcast dinlemeyi seviyorsan, Elena’nın aynı zamanda 

başarılı bayanlarla söyleşiler yaptığı Poscast’ini de takip 

etmen iyi olabilir. 
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Eğer şu an iş dünyasındaysan bundan sonra önereceğim 

kişileri de takip etmek isteyebilirsin. Bu kişiler bir çok 

takip edilmesi gerekenler listesinin başında olan çok 

başarılı kadınlar. 

 

Meredith Jones 

 

Meredith üç triyon dolarlık yatırımları yöneten bir şirket 

olan Aon Hewitt’te üst düzey bir yatırım danışmanı. 

Günlük işi böyle basit bir portföyü yönetmekken haliyle 

kendine yeni işler de edinmiş bu başarılı hanımefendi. 

 

Aynı zamanda bir yazar ve motivasyon konuşmaları da 

yapıyor. Women of The Street isminde yeni bir kitabı da 

çıktı. Türkçe’ye daha çevrildiğini düşünmüyorum ama 

orijinal dilinden okumak her zaman daha iyidir 

biliyorsun. Neyse Meredith’i instagram’da ve diğer 

sosyal mecralarda takip edebilirsin. 

 

Angela Lee 

 

Eğer Start up dünyasını takip ediyorsan Angela Lee’yi 

zaten tanıyorsundur. 37 Angeles isminde bir şirketi var. 

Kadınları erken dönem start up’lara (Yeni girişim 

Projeleri) yatırım için eğittiği bu şirketinde, yılda 2000 

start up şirketini değerlendiriyorlar.Dünyanın en büyük 

danışmanlık şirketlerinden Mc Kinsey’de danışmanlık 

yaparken, kadın yatırımcıların bu alanda neredeyse hiç 

bulunmadığını fark ediyor ve şirketini bu durum üzerine 
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inşa ediyor. Angela Lee’yi takibe TedX konuşmasından 

başlayabilirsin. 

 

Yin Lin 

 

SheWorks ismindeki dev şirketin iki ortağından bir 

tanesi Yin. Dünyanın bir çok farklı ülkesinden başarıya 

aç iş kadınlarını bir araya getiriyor ve eğitiyorlar.  

 

Yin Lin yaşama bir maraton gibi baktığını söylüyor. Ve 

gerçekten de ortağı ile beraber bir maratona özel bir 

hoca eşliğinde hazırlanıyorlar. Belki maraton 

koşmayacak olabilirsin ama bu güçlü kadından 

öğreneceğin çok şey olabilir. 

 

Lana Hopkins 

 

Eğer modaya ve dizayna sempatin varsa nnline kendi 

ürünlerini tasarlama firması Mon Purse’un sahibini 

takip etmek seni bir çok farklı fikre açık hale 

getirecektir. 

 

Tyler Haney 

 

Yine modaya ve pilatese ilgi duyanların ilgiyle takip 

edebilecekleri başarılı bir bayan girişimci. Tyler Haney 

her geçen gün hızla büyüyen Aktif giyim piyasasındaki 

açığı görerek, kadınlara özel terletmeyen ve çok esnek 

giysiler üretmeyi başarmış. Tyler Haney’nin şirketi 
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Amerika’da alanında en hızlı büyüyen şirketlerden bir 

tanesi. Sıfırdan bu seviyelere gelirken onun uyguladığı 

sırların bir çoğunu seninle paylaştım. Onun neler 

yaptığını görmek senin neler yapabileceğini görmen için 

çok önemli. Belki de daha büyük bir giyim şirketini sen 

kurarak milyonlarca kadına ilham olacaksın. 

 

Tüm bu isimleri ve sana yol gösterebilecek bir çok ismi bu 

kitaba sığdırmam mümkün olmaz. Özel danışmanlığımda ya 

da hazırladığımız online eğitim programlarında tüm bu 

anlattıklarımın detaylarına girebilsem de, aslında yaptığım 

sana gideceğin yol seçeneklerini göstermek. Daha önce de 

söylediğim gibi bu bir harita ve defineyi bulman için 

haritayı takip etmen gerek uyunmaya başlayan güzel. 
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“Yaşam denen yolculuk gerçek “sen”i bulman için 

sana sunulmuş bir şans.” 

 

     Ayhan Özden 
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Birkaç Ek Söz  
 

Sana bu kitapta bir yol haritası sunmaya çalıştım. Umarım 

sende yeni pencereler açılmasına vesile olmuşumdur. Her 

kitabımda belirttiğim gibi bu kitapta paylaştığım bilgiler 

bana ait şeyler değil. Yüzyıllardır bir grup elit tarafından 

bilinen ve uygulanan şeyler. Aslında bu bilgileri büyük bir 

gizlilik içinde tutmadıklarını düşünüyorum. Sadece bilgiye 

hazır olan insanlar, hazır olduklarında bu bilgilere 

ulaşabiliyor. Sen de bu kitabı okuyor olduğuna göre sana 

verilen bu bilgilere hazırdın. Bu bilgileri öğrenmesi çok kısa 

sürebilir ama uygulaması ve ustalaşması zaman alır, tekrar 

gerektirir.  

 

“Tekrar bütün yeteneklerin anasıdır.” 
 

Sevdiğim ve saygı duyduğum insanlardan Tony Robbins’in 

sözü bu. Üzerine uzun süre tefekkür etmişimdir. Umarım 

sen de edersin. 

 

Kitabı okumaya başladığın zamanki hissiyatınla şu an 

arasında nasıl farklar var desem, büyük ihtimalle karmaşık 

düşüncelere dalabilirsin. Fark ettiğin üzere,  benim en 

büyük sevgim sana. Olabileceğin en mükemmel, muhteşem 

sen gerçek sensin aslında. Bu kitap umarım sana bu soruyu 

sordurmuştur. “Olabileceğim en muhteşem halim şu anki 

halim mi?” Eğer bu sorunun cevabı Hayır ise, bir an önce 

bu kitapta öğrendiğin bilgileri hayatına uygulamaya başla. 

Mükemmel sen olarak, en mükemmel, en zengin, gerçek 
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zengin kocayı bulman senin için çok kolay olacak. Ve artık 

gerçek zenginliği anladığına göre, yaşamını birleştireceğin 

eşinle bir çok kişiden daha zengin olacaksın. 

 

Zengin olmak için zenginliği talep etmen gerekiyor. Maddi 

ve manevi zenginliğin kapıları sen talep ettikçe sana 

açılıyor. Bunu hokus pokus gibi düşünme.  

 

Sen talep ettikçe beynin, daha doğrusu bilinçaltın 

harekete geçiyor ve talep ettiğin şeylere ulaşman 

için sana bir yol haritası çiziyor. Yapman 

gerekenleri sıralıyor ve seni bu yolda ilerletiyor. 
 

Sen bu yolda çaba harcama başlıyorsun. Kullandığın 

geminin rotasını belirliyorsun anlayacağın. Tabi ki 

okyanusta dev dalgalar karşına çıkabilir ama önemi yok. 

Sen bir kere rotanı belirlemiş ve yeklenlerini rüzgara göre 

ayarlamışsın. Hazırlıklısın olabilecek zorluklara. Sen yeter 

ki direksiyonu sıkı tut ve gözünü varacağın yerden ayırma. 

 

 

Şu ana kadar neler öğrendiğimizi toparlarsak iyi olabilir. 

Zenginliğin sadece maddesel şeyler olmadığını, maddesel 

oluşan zenginliğin senin içindeki zenginlikle alakalı 

olduğunu fark ettin. Bu çok önemli bir saptama, çünkü 

zenginliği sadece maddesel şeylerle sınırlarsan sistem 

gereği bu maddesel şeylere ulaşma şansın var. Lakin bu 

maddesel şeylerle birlikte içinde büyük bir boşlukta büyür. 

Bu sebeple manevi olarak geliştikçe maddesel olarak 
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büyümen senin için gerçek mutluluğun kapılarını açar.  

 

Bu noktada şöyle bir örnek vereyim. Tanıdığım 

zengin insanlar yaşamlarında maddi olarak her 

büyük sıçrayışı yaptıklarından yaşamlarında çok 

büyük değişiklikler olacağına inanmışlar. Lakin 

durum hiçbir zaman düşündükleri gibi olmamış. 

Yeni durumlarına alışmaları altı ay ya da daha kısa 

sürmüş. 
 

Örneğin Ferrari bir araba kullanan hanımefendi Rolls 

Royce’u kullandığını hayal ediyor. Bildiğin üzere Rolls 

Royce maddi anlamda refahın simgelerinden bir araba. 

Yaşantısında maddi olarak büyük bir atılım yaptıktan sonra 

Rolls Royce’a kavuşuyor. Ona kavuşma anında çok mutlu 

olduğunu ama bu mutluluğun sadece üç ay içerisinde 

normal seviyeye döndüğünü belirtiyor.  

 

Sakın beni yanlış anlama! Maddi olan şeyler kötüdür 

gibisinden bir mesaj vermiyorum ama maddi şeyleri sadece 

onlara sahip olmak için hayal ettiğinde ve sahip olduğunda 

senin için anlamı bir önceki araban kadar oluyor. Önemli 

olan tüm bu maddi güzelliklerin bir araç olduğunu 

anlayabilmek. Bu çok önemli bir sır. Sahiplendiğin her şey 

bir süre sonra senden uzaklaşıyor ya da sana beklediğin 

mutluluğu vermiyor. Buna Zengin Beyaz Atlı Prens’in 

dahil. Sakın onu sahiplenmeye kalkma. Yapacağın en büyük 

hata olur. Atladığı gibi beyaz atına kaçıp gider uzak 
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diyarlara. Sahiplenmeden sevmeyi öğrenmen seni bu sanatta 

ustalaştırır. Dünya’nın tüm güzelliklerine sahiplenmeden 

ulaşabilirsin.  

 

Hazır bu konuda derinleşmişken ilk karşılaştığımda çok 

garip bulduğum bir olayı da seninle paylaşmama izin ver. 

 

Dünyanın en zenginlerinin dünyanın çeşitli 

yerlerinde muhteşem üstü muhteşem evleri var. On 

milyon dolardan başlayıp yüz elli milyon dolarlara 

kadar çıkan fiyatlarda değişiyor değerleri. Bu 

kişiler bu evleri satın alıyorlar. Bildiğin üzere 

Amerika’da ve Dünya’nın birçok yerinde bu tarz 

evler inanılmaz lüks mobilyaları ile beraber 

satılıyor. 
 

Onların ilk yaptıkları önce bu mobilyaların çoğundan 

kurtulup, iç mimarlarıyla beraber saatler harcayıp eve yeni 

mobilyalar almak oluyor. Aynı zamanda alışveriş merkezi 

büyüklüğündeki bu evlerinin dış ev iç mimarisini 

değiştiriyorlar çoğunlukla. Gezdikleri ülkelerde hoşlarına 

giden çok pahalı koleksiyon mobilya parçalarıyla evlerini 

süslüyorlar. Tüm bu anlattıklarımı yapmaları altı ayla üç 

sene arasında değişiyor. Buraya kadar okeyiz. “Ne var 

bunda? Kadın zengin yapıyor!” diyebilirsin. Benim 

şaşırdığım nokta bundan sonrası. 

Tüm bu işlemler tamamladıktan bir sene sonra kişi; yirmi 

milyon dolara aldığı evi otuz milyon doları veren kişiye hiç 
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düşünmeden satıyor. Şaşırmamak elde değil, öyle değil mi?  

 

Gözlerini kapa ve kendini beyaz Atlı Zengin Prensi’ni 

bulmuş bir şekilde düşün. Sana dedi ki, “ Aşk! Sana yıl 

dönümü hediyesi bir yalı aldım. İkimizin oturacağı bu 

yalının iç dizaynını vakit buldukça sen yaparsan çok mutlu 

olurum. İki milyon dolarlık bütçeyi hesabına geçiyorum 

kabul edersen” diyor. Sen de yoğun programından vakit 

ayırabileceğini söylüyorsun belki biraz nazlanarak İki 

sene boyunca iç mimarlar, ustalar, onlar bunlar uğraşıp 

harikulade bir yalı ortaya koyuyorsun. Yalıya gelen tüm 

misafirler hayran. Herkes senden onların evini de dizayn 

etmeni istiyor. Keyfine diyecek yok. Çok mutlusun. Ve bir 

gece Beyaz Atlı Prens’in diyor ki! “Aşk! Yalımıza alıcı 

buldum. Yarın boşaltıyoruz!” 

 

Evet, “güzel bir rüya ve berbat bir kabus aynı anda 

olur mu? Oluyor işte.” Diye düşünüyorsun şu an 

belki de. Ama Keopatra Piramidi’nin en üzerindeki 

kadınlar için böyle bir durum hiç problem değil. 
 

Aksine büyük bir mutluluk çünkü büyük bir özenle dekore 

ettiği, kendini kattığı bir yapıyı artık bir başka aile mutlu 

günlerinde kullanacak. Ve o, bir sonraki evini dizayn 

edecek olmanın verdiği heyecanla çok mutlu. İşte gerçek 

mutluluk.  

 

O yalıda yaşadığı süre boyunca maddi olarak olağanüstü bir 

yerde oturmanın verdiği mutluluğu ve hazzı tattı. Onu 
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dekore ederken, farklı ülkelerden aldığı paha biçilmez süs 

eşyalarını ararken yaşadığı mutlulukları hatırlardı. Tüm 

bunların keyfini sürdü. Bu süreç boyunca o yalıyı 

sahiplenmediği için de, satış kararında tek düşündüğü süreç 

boyunca yaşadığı mutluluk ve önündeki yeni macera oldu. 

 

Burayı biraz uzun tuttum ama Zengin Koca Bulma 

Sanatı’nda gelinebilecek son noktayı aklında 

canlandırmak istedim. En üst noktadaki bu zengin 

kadınların nasıl düşündüklerini anlaman senin için 

önemli. 
 

Bu kitapta okuduklarını yaşamına uygulayarak Zengin bir 

koca bulman çok basit. Önemli olan kendi içindeki 

zenginliği bulman. Hayat denen kısa yolculukta kendi 

içindeki zenginliği bulmak bir sanat. İşte bu yüzden Zengin 

Koca Bulma Sanatı olarak isimlendirdik bu kitabı. Burada 

yazan bilgileri öğrenmek iki ya da üç saatini alabilir. Ama 

gerçekten “Bilmek” bir ömür boyu sürer.  

 

Buradaki bilgiler için yüzlerce saatlik eğitimlere katıldım, 

binlerce kitap okudum, binlerce saatlik tefekkürler yaptım. 

Şu an bile tüm bu anlattıklarımda hala daha bir çırak 

sayılırım. Hadi bilemedin belki kalfa olmuşumdur. Usta 

olmak için önümde uzun bir yol var. Benim de seninde. 

Ama bil ki bu yolculukta ustalaştıkça gerçek mutluluk hep 

seninle olacak.  

Sen de çıktığın bu yolculukta sadece bu kitabı okumakla 
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kalmamalısın. Bu kitap sadece bir başlangıç olsun senin 

için. Başka kitaplar oku, yeni eğitimler al, seni istediğin 

yere götürebilecek akıl hocalarıyla tanış. Üst basamaklara 

çıkmak için tüm bunları yapman önemli. 

 

Danışanlarımın seanslarda bana sorduğu en güzel 

sorulardan bir tanesi şu; “Ne zaman istediğim şeye 

kavuşurum hocam?” 

 

Muhyiddin İbni Arabi’nin bir sözüyle yanıt vermek daha 

bilgece oluyor. 

 

“Aradığın her ne ise, o seni senin onu aradığından 

daha çok arıyor.” 
 

Refah ve huzur seninle olsun Uyanan Güzel. 

 

Allahın Fakir Kulu 

Ayhan Özden 
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Kitap bitti zannettin ama bitmedi. Önceki bölümlerin 

bazılarında sana belirttiğim üzere, Beyaz Atlı Zengin 

Prens’ler borçlu olan prenseslerle evlenmek için can 

atmazlar. Bu sebeple bundan önceki kitabım Borçsuz 

Yaşama Sanatı isimli kitabımdan ufak ama senin için çok 

önemli bir bölümü bu kitaba eklemek istedim. Dilersen 

Borçsuz Yaşama Sanatı kitabını ayrıca okuyarak konu 

hakkında derinlik kazanabilirsin. Neyse şimdilik bu bölüm 

bile yeterli olur sana. Keyifle oku. 

 

Borçsuz Yaşama Sanatı Kitabı’ndan 

 

Bölüm 7 

Şimdi Mutlu Ol! 
 

Söylemiştim! Borçlu insana söylenecek en son cümlelerden 

bir tanesi bu! Allahtan borçlu yaşamın en derinlerinden 

gelen birisi olarak yazıyorum bunları. Buna rağmen yine de 

küfür yemiş olabilirim!  

 

Olsun önceki kitabımdan ve sosyal medyadan alışığım bu 

tarz tepkilere, dert etme! Ben de eski düşünce yapımda aynı 

şekilde hareket ederdim, rahat ol! Ama yargılama! 

 

“Ya kardeşim ben batmışım, her tarafım icra, banka borcu, 

markete borç, arkadaşa borç, maaş hacizli, sen kalkmış bana 

“Şimdi mutlu ol!” diyorsun. Vallahi kapatıyorum kitabı!” 

demeden önce izin ver açıklayayım güzel insan. 
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Ben bu konsepti ilk duyduğumda saçmalığın uç noktası, 

aptallık, zenginlerin uydurduğu bir masal gibi geliyor ve 

bunu bana öğretenlere içten içe kızıyordum haklı olarak! 

“Kardeşim, yarın banka borcu yüzünden arayacak olan 

avukatın karşısına sen çıkmıyorsun tabi!” diyordum 

içimden.  

 

Lakin bu konsept aslında sana bir çok derdin içinde 

mutluluktan dans et, havalara uç demiyor! 

Borçluyken elinde olan tek şey aklın. Ve o aklınla 

borçlarından kurtulmak için çıkış yolları arıyor 

olacaksın. Sen, krizlere de girsen, isyanlarda da 

olsan, o borçlar orada! Ama eğer bu durumun seni 

berbat hissettirmesine izin veririsen hiçbir zaman 

kazanamayacağın bir savaşa girmiş olursun. Bunun 

yerine şöyle yapabilirsin dilersen. 
 

“Tamam, borcum var. Berbat durumdayım. Ama öyle ya da 

böyle bu borç bitecek. Ben kendimi paralasam da, harap 

etsem de, etmesem de bu borç var. Öyle ise şu an 

bulunduğum bu berbat ruh halinden biraz daha mutlu 

olmayı seçiyorum” diyebilirsin. Şeytanın sana oynadığı 

oyunu bu şekilde rahatlıkla bozabilirsin.  

 

Hmm. Şimdi mutlu oluyorum! Nasıl mı? Bilmem! 

Mutluluktan havalara uç demiyorum. Bu salakça olurdu. 

Kendini kandırmaktan bahsetmiyorum. Ama acaba sadece 

biraz daha mutlu olabilir misin, şimdi? 
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Ufak bir öneri! En üzgün olduğum zamanlarda, geçici de 

olsa benim işime yaramıştır, hala daha yarıyor. Gülün! Evet 

gülümseyin! Mümkünse aynaya bakarak ve dişlerinizi 

görerek gülün! Beyin, gülme kasları devreye girdiğinde 

garip bir şekilde vücudunuza mutluluk hormonu gönderiyor. 

Deneyin! Bu bir öneriydi. Dilersen sen, seni o an biraz daha 

mutlu edebilecek bir şey yap! Belki bir çikolata, ya da Türk 

kahvesi! Ne seni o anda biraz daha mutlu hisettirecekse! 

(Aman alışveriş olmasın!) 

 

“Şimdi Mutlu Ol” sırrının esas olayı, bunu 

yaşamının her anında aklına getirmen. 

Borçlarından kurtulurken ve kurtulduktan sonra 

kendine sürekli “Şimdi mutlu ol” diyerek telkinde 

bulun. Ya da “Şimdi daha iyi hisset!” Amaç 

duygularının kontrolünü eline alman. Depresif 

zamanlarında çok işine yaradığını göreceksin. 

Depresyondayken yapacağın salakça şeylerden 

birisi de bu olsun. Ne kaybedersin? 
 

Seni birisi mi üzdü? Boşver! Şimdi mutlu ol! Onun seni 

üzmeden önceki anına geri dön. Kim karışabilir sana? Kim 

senin ne kadar mutlu olacağını belirleyebilir? Hiç kimse! 

Ne kadar mutlu olacağını sen belirle! 

 

Bu prensibini yaşamına yavaş yavaş iliştir. İlk başlarda 

yapmacık gelse bile, sonrasında faydasını göreceksin. 

Duygularının kontrolünü eline aldıkça, yaşamındaki 
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değişikliklere kendinde şaşıracaksın. Oyun gibi başlayan bu 

durumun beyninin ve yaşamının her yerini mutlulukla 

doldurduğuna şahit olacaksın inşallah. 

 

Biz borçlu bir hayat sürerken, eşimin de benim de 

tolerans düzeyimiz çok yüksek olmuyordu haliyle. 

Borçluyken birilerine kızmak ve haksız olanı 

bulmak biraz daha kolay oluyor. Lakin, her birisine 

kızdığımızda çözüme bir adım daha yaklaşmıyor 

olduğumuzu görüyordum. O sırada şöyle güzel bir 

oyun keşfettim. Dilersen sen de deneyebilirsin! 
 

Zengin MİŞ Gibi Yapmak! 

 

Eşim bir keresinde birisine sinirlenmişti. Söyleniyordu. 

Söylendiği şeyde haklı olduğunu biliyordum ama hafta 

içinde yapmam gereken kredi kartı ödemelerini planlamam 

için gerekli motivasyonu sağlamıyordu  

Ona şöyle söyledim ses tonumu onun ses tonuna 

uyarlamaya çalışarak. 

  

“Seni anlıyorum. Bence yüzde bin haklısın bu konuda. 

Kızgınsın, kızgın olman da normal! Ama sana bir soru 

sormak istiyorum! 

 

Benim ona hak vermem onu birazcık yatıştırmıştı. AZICIK! 

Aynı zamanda merakla kurduğum cümlenin arkasından 

gelecek olan cümleyi merak ettiği için de biraz daha 



 

106 

sakinleşmişti tahmin ediyorum. 

 

“Ama haklı değil miyim?” dedi biraz kısılmış sesiyle.  

“Evet haklısın! Sorumu merak ediyor musun hala? 

Gerginliği biraz daha azalmıştı. 

“Evet merak ediyorum, lütfen sor?” 

Verdiği cevabı çok samimi bulmasam da sorumu sordum. 

 

“Eğer banka hesabında 100 milyon (trilyon) olsaydı, hala 

daha bu kadar kızgın olur muydun?” 

Eşime çok garip gelmişti bu soru. Durdu ve düşünmeye 

başladı. Gözlerinin önünden geçen çantaları ve ayakkabıları 

ve elbiseleri görebiliyordum. Siniri neredeyse tamamen 

geçmişti. Hayal kurması bittiğinde bana döndü ve 

gülümseyerek cevap verdi. 

 

“OLMAZDIM!” 

 

Parasız ve borçluyken bu oyunu oynamak kolay 

olmayabilir. Her defasında işe yaramayabilir. Sadece bir 

bakış açısı olarak değerlendir. Sinirlendiğin bir durum 

olduğunda, kendine benim eşime ve bir çok zaman kendime 

sorduğum bu soruyu sor. 

 

Bankada o kadar parası olan birisi olarak sen, sana yol 

vermeyen zibidinin teki ile uğraşır mıydın? Tabi ki HAYIR! 

 

Ben özellikle arabada yaptığımda bizim ticari kamyonet 

adeta Ferrari’ye dönüşüyordu. 
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Hatırla! Tüm bu anlattıklarım senin kendini biraz 

daha iyi hissetmen için yaptığımız antrenmanlar. 

Bunun gibi bir çok tekniği kendinde 

geliştirebilirsen sen de! Ne seni biraz daha iyi 

hissettirecekse! 
 

Bu oyunu sevdiğin arkadaşlarınla oynayabilirsin. Böylece 

hep fakircilik oynamaktan yorulan beyinlerimiz biraz nefes 

alır. İşin güzel yanı Zengincilik oyunu kendinize 

yapacağınız en maliyetsiz ve güzel yatırımlardan biri olur. 
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RUHUNU CANLANDIRAN 

SÖZLER 

 

Hayat ne olduğunuz değil ne olmak 

istediğinizdir.  

 

JOSE ORTEGA Y GASSET 

 

 

Hayat bir bileği taşıdır ve bu bileği taşı 

sizi un ufak mı edecek yoksa bileyip 

parlatacak mı buna sadeca ama sadece 

siz karar verirsiniz.  

 

CAVETT ROBERT 
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Zihin neyi alıyor ve neye inanıyorsa 

onu başarabilir. 

 

NAPOLEON HILL 

 

Hırs bir teknenin yelkenini şişiren 

rüzgara benzer. Fazlası tekneyi batırır. 

Azı da tekneyi olduğu yerde saydırır.  

 

VOLTAIRE 

 

İster başarabileceğinizi düşünün ister 

başaramayacağınızı her halükarda 

haklısınız. 

 

HENRY FORD 
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Her olumsuz olay içinde kendi kadar ya 

da daha büyük bir faydanın tohumlarını 

barındırır. 

 

W.CLEMENT STONE 

 

 

Küçük avantajların peşinden koşarken 

büyük başarılardan olabilirsiniz.  

 

KONFÜÇYÜS 

 

 

 

Ders alınmış başarısızlık, başarı 

demektir.  

 

MALCOM FORBES 
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Bütün görkem başlamaya cürret 

edebilmektedir.  

 

EUGENE F.WARE 

 

 

Söz ağızda iken sahibinin esiridir, 

ağzından çıktıktan sonra sahibi sözün 

esiri olur.  

 

Hz. Ali 

 

 

Öğretmenine soracağın bir soru varsa, 

önce kendine sor. Sonra derin bir nefes 

al ve sessizlik içinde cevabı bekle. 

 

Byron Katie 
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Düşmanlarınıza karşı çıkmak büyük 

cesaret gerektirir. Daha büyük cesaret 

gerektiren arkadaşlarınıza karşı 

çıkabilmektir. 

 

J.K. Rowling 

 

 

Bildiğinden daha güçlüsün, olduğun 

gibi güzelsin. 

 

Melissa Etheridge 

 

 

Bir şey yapmanın en etkili yolu: onu 

yapmaktır. 

 

Amelia Earhart 
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Hayat aldığımız nefes sayısıyla 

ölçülmez, nefesimizi kesen şeylerin 

sayısıyla ölçülür. 

 

Maya Angelou 

 

Başkalarının tepesine basmadan tepeye 

ulaşmak mümkündür. 

 

Taylor Swift 

 

Cesaret bir kas gibidir. Kullandıkça 

güçlenir. 

 

Ruth Gordo 
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Hayatının aşkıyla tanışmak mı 

istiyorsun. Aynaya bak. 

 

Byron Katie 

 

 

Doğru soru bana kim izin verecek değil. 

Beni kim durduracak. 

 

Ayn Rand 

 

 

Güç benim için pozitif yönde değişim 

oluşturmaktır. 

 

Victoria Justice 
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Hiçbir zaman başarı hakkında hayal 

kurmadım. Başarı için çalıştım. 

 

Estee Lauder 

 

 

Başarı tatlıdır ama çoğu zaman ter 

kokar.  

 

Anonim 

 

Başarının dört şartı; bilmek, istemek, 

cesaret etmek ve susmak.  

 

Munthe 
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Başarıyı en kötü şekilde kullanmak, 

onunla övünmektir.  

 

De Maupassant 

 

 

Dünyada başarı kazanmanın iki yolu 

vardır: Ya kendi aklından faydalanmak, 

yahut da başkalarının akılsızlığından 

faydalanmaktır.  

 

La Bruyere 

 

Hiç kimse, başarı merdivenine elleri 

cebinde tırmanmamıştır.  

 

Moorhead 
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Para nasıl parayı çekerse, başarı da 

başarıyı çeker.  

 

De Chamfort 

 

Devler gibi eserler bırakmak için, 

karıncalar gibi çalışmak lazım.  

 

Necip Fazıl Kısakürek 

 

Sözün en güzeli, söyleyenin doğru 

olarak söylediği, dinleyenin de 

yararlandığı sözdür.  

 

Aristo 
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Düşmanlarınızı affedin bu bir 

büyüklüktür. Ama onları unutmak 

büyük bir aptallıktır.  

J.f Kennedy 

 

Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen 

fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen 

kimsedir.  

 

Oscar Wilde 

 

Mal kaybeden, bir şey kaybetmiştir, 

onurunu kaybeden birçok şey 

kaybetmiştir. Fakat cesaretini kaybeden 

her şeyini kaybetmiştir.  

 

Goethe 
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Mutlu olduğunuz zaman, size bu 

mutluluğu veren faziletleri sonradan 

kaybetmeyiniz.  

 

A.Maurois 

 

Bilginin efendisi olmak için, çalışmanın 

uşağı olmak şarttır.  

 

Balzac 

 

Hiçbir şeye cesaret etmeyen hiçbir şey 

beklemesin. 

 

Schiller 
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Bütün büyük işler, küçük başlangıçlarla 

olur. 

 

Cicero 

 

Çalışanlar kötülük düşünmeye vakit 

bulamazlar. Çalışmayanlar ise 

kendilerini kötülükten kurtaramazlar. 

 

Hz.Ali 
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Yazar Hakkında 
 

 

Dünyanın en büyük kitap dağıtıcılarından Amazon 

Amerika’da en çok satanlar arasına giren İngilizce yazmış 

olduğu kitaplarının yanısıra Türkiye’de milyonları borçsuz 

yaşamın sırlarıyla tanıştırdığı Borçtan Kurtul Allah Aşkına 

ve Borçsu Yaşama Sanatı kitaplarını yazdı. 
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Borçtan Kurtul Allah Aşkına! 
 

 
 

Eğer "borçlardan bıktım artık" diyorsan bu kitabı mutlaka 

okumalısın! 19 senede ödenebilecek borcunu nasıl 18 ayda 

bitirdi? Amerika'nın en büyük yayıncılarından Amazon'da 

En Çok Satanlar listesine giren yazar Ayhan Özden, borçtan 

kurtulma konusunda hiç bir yerde okumadığın sırları seninle 

paylaşıyor! Akıcı ve çok samimi bir dili olan bu kitabı 

okurken adeta borçlarından kurtuluyor olduğunu 

hissedeceksin.Borçlarından kurtulmaya hazırsan, bu kitabı 

hemen al ve bir nefeste okuyarak Borçtan Kurtul Allah 

Aşkına! 
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99 ADIM MEGA SEMİNER PAKETİ 

 

 

 
 

 

 

 

Sizlerden gelen yoğun istek üzerine Borçtan Kurtul Allah 

Aşkına kitabının yazarı Ayhan Özden, tüm seminerlerinin 

ve eğitimlerinin içeriğini 99 adımda sizlerle paylaşıyor. 

Borçlarınızdan kurtulurken size hem rehber olacak hem 

motivasyonunuzu artıracak olan 99 gün süren bu online 

eğitimde borçlarınızdan kurtulmak için yeni teknikler 

öğrenirken aynı zamanda inanılmaz borçların içinde büyük 

acılar yaşamış olan Ayhan Özden'le dertleştiğinizi ve ondan 

birebir danışmanlık alıyor olduğunuzu hissedeceksiniz. 

Ücretsiz olarak www.99adim.com dan tüm adımları 

izleyebilirsin. 

 

 

http://www.99adim.com/
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Borçtan Kurtul Allah Aşkına Sesli Kitap 

 

 

 
 

 

 

 

BU KİTAP BORÇTAN KURTUL ALLAH AŞKINA 

KİTABININ DİJİTAL HALİDİR. SESLİ KİTAP 

OLARAK YAZAR AYHAN ÖZDEN TARAFINDAN 

SESLENDİRİLMiŞTİR. 

  

Amazon Amerika Best Seller Yazarı Ayhan Özden, Borçtan 

Kurtul Allah Aşkına kitabıyla milyonları borçsuz yaşamın 

sırları ile tanıştırıyor.  

 

 Sizlerden gelen yoğun istek üzerine Borçtan Kurtul Allah 

Aşkına kitabını artık SESLİ kitap olarak istediğiniz zaman 

ÜCRETSİZ olarak borctankurtul.com dan dinleyebilirsiniz.  
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Zengin Koca Bulma Sanatı 

 

 

 

Borçtan Kurtul Allah Aşkına kitabıyla onbinlerce kişinin 

borçtan kurtulmasına vesile olan Ayhan Özden yeni kitabı 

Borçsuz Yaşama Sanatı’nda borçtan kurtulmanın temel 

yöntemlerinin yanısıra, borçlu yaşama geri dönmemek için 

izlenecek yolları yine kendine özgü anlatımıyla takipçilerine 

sunuyor. 

 

Şimdi Mutlu Ol Prensibi, Yeni Zenginlik Tanımı, Şişmalık 

Borç ilişkisi ve bunun gibi birçok prensibi öğrenirken 

borçsuz yaşamın sırlarına vakıf olacaksın. ÜCRETSİZ 

olarak borctank 

urtul.com dan okuyabilirsin. 
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