


Giriş 
 

Hayatınızdaki problemler bazen asla çözülemeyecekmiş gibi görünür. Tıpkı 

labirentin içinde yön bulmaya çalışan biri gibi hissedersiniz kendinizi. Oysa, 

aynı labirenti bir de yukarıdan görebilirseniz işler çok değişir. Hemen çıkış 

kapısına doğru koşturursunuz. Hayatımızdaki sorunlar ve hedeflerimiz de 

aynen bu labirente benzer. İçindeyken çıkışı göremeyebiliriz, oysa ki bir kez 

olsun dışarıdan bakabilirsek çıkış kapıları aslında çok yakındır.  

 

Hayat yolculuğunuzdaki labirentlerde karşılaşabileceğiniz pek çok durumda 

size rehber olabilecek kadar kapsamlı,  ama bir okuyuşta bitirebileceğiniz  

kadar da kısa olan bu kitabı  sizle tanışmamızın bir armağanı olarak kabul  

edebilirsiniz. Yaşam yolculuğunuzda size büyük bir destek olacağını 

umuyorum.  

 

Eğer bu kitapta anlatılanları çok daha detaylı ve kolay şekilde uygulamak 

istiyorsanız,  birlikte  size özel bir çalışmayla hızımızı arttırabilir, 

dostluğumuzu pekiştirebiliriz. www.deneyimokulu.com/ilkadim adresinden 

Yaşam Koçluğu başvurusu yaparak Yaşam Koçluğu desteği  alabilir, tüm 

problemlerinizden çok hızlı ve kalıcı şekilde kurtulabilirsiniz.  

 

Türker Manavoğlu 

Sizi Seven Yaşam Koçunuz 

 

 

 

 

http://www.deneyimokulu.com/ilkadim
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Mutlu olmak hepimizin özünde bulunan bir özellik. Yani aslında 

mutlu olmak için yapmanız gereken tek şey mutluluğa izin 

vermek. Herkesin içinde gürül gürül akan bir mutluluk nehiri 

zaten var. Ancak tek sorun o nehrin önüne setler çekiyor 

olmamız. Su akmak istiyor ama ona biz izin vermiyoruz. 

Diyoruz ki: “Hayır, bu suyun akabilmesi için şunun, bunun, 

ıvırın, zıvırın gerçekleşmesi gerekiyor. Çıkmaz ayın son 

Çarşambası gelince mutlu olucam.” 

Mutluluk bizim özümüzde zaten akmaya hazırken biz 

mutluluğu hep dış olaylara bağlıyoruz. Mutluluğu dış etkenlere 

bağlayınca bakın neler oluyor: 

 

- Sevgilim seni seviyorum demedi, mutsuzum. 

- Sevgilim seni seviyorum dedi, mutluyum. 

 

- Maaşımı almama 10 gün var, mutsuzum. 

- Maaşımı aldım, mutluyum. 

 

- Kötü bir haber aldım, mutsuzum 

- İyi bir haber aldım, mutluyum 

Nasıl mutlu 

olabilirsiniz? 



“Eee ne var bunda, normali bu değil mi?” diye sorabilirsiniz. 
Eğer siz böyle olmasını tercih ediyorsanız, yani dış etkenlerin 
bir düğmenize basarak sizi mutlu ve mutsuz edebilmesini 
istiyorsanız tercih elbette sizin! Ama çok daha keyif 
alabileceğiniz başka bir yol daha var. O da “mutluluğu olayların 
sonucuna bağlamamak. Olayların sonucu size bir tatmin ya da 
tatminsizlik duygusu verir. Ancak mutluluk yine ve her zaman 
sizin elinizdedir. 
 
Kendinize şu soruyu sorun: “Mutluluğumu ben mi belirlemek 
istiyorum, yoksa olayların sonucunun mu belirlemesini 
istiyorum?” Kendiniz mutluluğu belirlemek istiyorsanız, tek 
yapmanız gereken şey “Mutlu olmayı seçmek!”.  

 

Ancak hemen şunu belirteyim. Kastettiğim şey 7 gün 24 saat 
mutlu olmak için kendinizi zorlamak, üzüntü ve acıyı içimize 
atmak değil asla. Hayatta yaşadıklarımız bize bir şeyler 
hissettirecek elbette. Üzüntü ve acımızı bastırıp kendimizi 
hasta etmek yerine onu rahatça yaşayacağız tabii ki. Ancak 
önemli olan şey bu üzüntüyü ve acıyı duyduktan sonra yeniden 
ve yeniden mutluluğa yükselebilmek. Siz zaten hayat rotanızı 
«mutluluğa» çevirdiğinizde sizi daha çok mutlu eden şeyleri 
mıknatıs gibi çekmeye başladığınızı göreceksiniz.  
 

Deneyin, görün ve bu keyifli oyunun tadını çıkarın!  

Nasıl mutlu 

olabilirsiniz? 



Düşüncelerimizin vücudumuzda oluşturduğu enerjilere duygu 
adını veriyoruz. Yaşadığımız bütün duygular, düşüncelerimizin 
bedenimizde yarattığı enerjiden başka bir şey değil. Yani 
üzüntü, acı, korku, şehvet, şefkat, coşku... Bunların hepsi 
vücudumuzdaki enerjileri temsil ediyor.  

 

Bütün duyguları hissetmemiz ve yaşamamız son derece normal 
ve insan olmanın bir parçası. Eğer hastalanmak istiyorsanız, 
vücudunuzun durduk yere sapıtmasını istiyorsanız 
yapabileceğiniz en etkili şey duygularınızı bastırmak. Başta da 
söylediğim gibi, duygularımız birer enerji. Peki bir enerjiyi yok 
sayarsanız ne olur? Bir enerjiyi hasır altına süpürürseniz ne 
olur? 

 

Yalnızca kendinizi kandırırsınız ve vücudunuzun dengesini alt 
üst edersiniz. Elektrik enerjisi tüketilmediği takdirde kendi 
kendine yok olur mu? Hayır. İnsanın duygusal enerjisi de 
tüketilmediği ya da dönüştürülmediği sürece yok olmaz. 
İçinizde biriken negatif enerjiler vücudunuzun dengesini bozar. 
Atılmayan enerjiler başka şekillerde (hastalık, sivilceler, vb. 
yollar) vücuttan atılır. Üzüldüğünüzde üzüntünüzü, 
öfkelendiğinizde de öfkenizi dışarı atmak ya da bu duyguyu 
dönüştürmek yapabileceğiniz en güzel şey. Elbette bunu 
söylerken bu üzüntüyü ve öfkeyi birisi üzerinde atıp bir güzel 
dayak yeyin demek istemiyorum  

Duygusal 

Özgürlük 



Duyguları Dışarı Atmak 

Diyelim ki öfkelendiniz. Hemen bir yastık bulun. O yastığı bir 
güzel tırnaklayın ve kuvvetlice ısırın. Isırın ısırabildiğiniz kadar. 
Öylesine ısırın ve tırnaklayın ki dişlernizde ve tırnaklarınızda 
artık kuvvet kalmasın. Birdenbire enteresan bir şey fark 
edeceksiniz. Tüm öfke geride kalmış!  

 

“Nasıl yani, bu kadar kolay mı?”  

Evet bu kadar kolay. Çünkü öfke dişlerden ve tırnaklardan atılır. 
Bu enerjiyi attığınız zaman, o anda isteseniz bile 
öfkelenemeyeceksiniz. Çünkü enerji bitti. Yeniden içinizde o 
enerji birikene kadar öfke size dokunamaz.  

 

Duyguları Dönüştürmek 

Duygusal enerjiyi tüketmek yerine dönüşürmeyi de tercih 
edebilirsiniz. Duygular birer enerji demiştik, değil mi. Öyleyse 
enerji türlerini birbirine dönüştürmek de mümkün! Mesela 
öfke şevkate ve coşkuya, şehvet de yaşam enerjisi ve sevgiye 
dönüşebilir. 

 

Duygusal 

Özgürlük 



Yine öfke üzerinden konuyu örneklendireyim. Çok 
öfkelendiğiniz bir anda gözlerinizi kapayın ve bu öfkenizi 
sonuna kadar hissedin. Öfkenizi kabul edin, öfkelenmek yanlış 
bir şey değil. Asla öfkenizi yargılamayın. “Böyle hissetmemem 
gerek” falan demeyin, hiç gereği yok. Sadece kabul edin 
öfkelendiğinizi. Bu öfkenin tamamen içine girin. Sonrasında bu 
öfke duygusunu tanımaya çalışın. Bu öfke dediğimiz şey nasıl 
bir enerji? Vücudunuzda ne gibi şeyler yaratıyor? Öfkenizi 
izleyin, beyninize sıçrayan kanı, kalp atışlarınızı izleyin. Şevkatle 
izleyin. Ona uzaktan bakın, sanki film izlermiş gibi şevkat dolu 
gözlerle izleyin. Siz izledikçe öfke dönüşecek, siz izledikçe o 
öfkenin yerinde şevkat ve coşku enerjisi oluşacak. Deneyin ve 
siz de görün. Mucizevi bir şey! 

 

Tüm duygular sadece ve sadece birer enerjiden ibaret, bunu 
yukarıdaki egzersizleri kendiniz uygulayarak görebilirsiniz. 

Duygusal 

Özgürlük 



Haydi bakalım. Bulalım bu negatif duyguların sebebini.  

Diyelim ki bir yerde sırada beklerken birisi sıranın önüne geçti. Çok 
sinirlendiniz. Hemen kendinizi yakalayın ve sorun: “Bu durum bana 
ne hissettiriyor?”  

Yanıtınız muhtemelen şuna benzer bir şey olacak: “Kendimi enayi 
yerine konmuş hissediyorum. Enayi yerine konmuş hissedince de 
kendimi yok sayılmış ve önemsiz hissediyorum.” 

 

İşyerinde müdürünüz ya da patronunuz yaptığınız işi beğenmedi ve 
sizi insanların önünde bir güzel fırçaladı. Yine kendinizi yakalayın ve 
sorun “Bu durum bana ne hissettiriyor?” 

 

Bu sefer de yanıtınız muhtemelen: “Öfkeliyim (ya da üzüntülüyüm). 
Kendimi aşağılanmış hissediyorum. Aşağılanmış hissedince de 
kendimi değersiz ve önemsiz hissediyorum.” olacak. 

 

Diyelim ki siz sevgilinize çok önem veriyorsunuz. Onun da size bir 
şeyler yapmasını bekliyorsunuz. Ancak o, size o kadar da ilgi 
göstermiyor. Sinirlendiniz ya da üzüldünüz. Yine kendinize meşhur 
soruyu sorun: “Bu durum bana ne hissettiriyor?” 

 

Cevabınız muhtemelen yine benzer olacak: “O benim ona verdiğim 
değeri bana vermiyor. Kendimi değersiz ve önemsiz hissediyorum.” 

Negatif 

Duyguların 

Kökeni 



Gördüğünüz gibi öfkelendiğimizde, üzüldüğümüzde, canımız 
yandığında bunun altında yatan şey kendimizi değersiz, 
önemsiz ya da yok sayılmış hissediyor olmamızdan başka bir 
şey değil. Peki gerçekten kendimizi değerli ve önemli 
hissediyor olsaydık bu acı ve üzüntüleri yaşar mıydık? Yine 
yaşayabilirdik ama emin olun dozu çok çok daha az olurdu. 

 

Ben de yukarıda bahsettiğim örnekleri kendi hayatımda 
defalarca yaşadım. Her seferinde çok fazla acı çektim, üzüldüm, 
öfkelendim. Ancak kendimi gerçekten sevmeye başlayıp 
kendime gerçekten değer verince bu üzüntü ve öfke haline 
«elveda» dedim. Elbette üzüldüğüm ve öfkelendiğim anlar 
olabiliyor ama hem çok nadir, hem de saman alevi gibi hemen 
bitiveriyor. 
 

Kendinizi ne ölçüde seviyorsanız ve kendinize ne ölçüde değer 
veriyorsanız kendinizi o ölçüde değerli ve önemli hissedersiniz. 
Bir şeyden dolayı üzülüyor, öfkeleniyor ya da acı çekiyorsanız 
bilin ki orada bir sevgi eksikliği mevcut. Negatif duygular bizim 
rehberimizdir: “Bak kendini halen yeterince sevmiyorsun.” 
mesajı verirler bize.  

 

Kendini sevmek ise kendini olduğu gibi kabul etmekle başlar. 
Kendinizi her halinizle kabul ettikçe, kendinizi her halinizle 
sevdikçe çok daha güçlü bir insan olduğunuzu fark edeceksiniz. 

Negatif 

Duyguların 

Kökeni 



Çoğumuz ilişkiler konusunda dertli. En mutlu görünenler bile 
eminim pek çok sorunu içlerinde yaşıyorlar. Peki bu sorunlar 
genelde neler? 
 

- Beklentiye girmek: Sevgiliniz belirli bir şekilde davranmayınca 
üzülmek, kırılmak, öfkelenmek. Kısaca kendi duygusal 
özgürlüğünü başka birisinin davranışlarına endekslemek. 

- Fedakarlık yapmak: Sırf sevgiliniz mutlu olsun diye istemeye 
istemeye bir şey yapmak. İstemeye istemeye yaptığınız her 
davranış karşısında siz de karşı taraftan istemeye istemeye bir 
şeyler yapmasını beklersiniz. Bu gerçekleşmeyince de 
kaçınılmaz bir hayal kırıklığı gelir. 

- Tolere etmek: Kaybetmekten korktuğunuz için “hayır” 
diyemezsiniz, bazı davranışları sineye çekersiniz. Ya da kendiniz 
olmaktan vazgeçersiniz. Her tolere ettiğiniz davranış sizi 
ilişkinin sonuna bir adım daha yaklaştırır. Ayrılık Havayolları iyi 
uçuşlar diler! 

- Kıskançlık: Negatif duygular başlığımıza geri dönüp 
bakarsanız kıskançlığın sevgiden değil, kendini değersiz 
hissetmekten kaynaklandığını anlayabilirsiniz. Kıskançlık sadece 
sevgi maskesine bürünmüş bir duygudur. Sevginin değil, 
içinizdeki sevgisizliğin göstergesidir. İçlerindeki sevgi 
eksikliğinden ve kaybetme korkusundan çiftler birbirlerini 
kısıtlarlar. Ama unutmayın: 

Özgürlüğünüzün Kısıtlanması = Tolere Etmek = Ayrılık 

İlişkiler ve 

Çözümler 



Tolere etmenin nereye varacağını artık biliyorsunuz. Emin olun, aşk 
özgürlük verdiği zaman çok daha keyifli bir hal alıyor. Elbette tercih 
sizin! 

-Bağımlılık ve Kaybetme Korkusu: İlişkileri zehirleyen en büyük iki 
tehlike. İlişki eğer bir ihtiyacınızı karşılıyorsa (genelde bu ihtiyaç 
sevilme ihtiyacı ve kendini değerli hissetme ihtiyacıdır) ve ilişki 
olmadan o ihtiyacınızı karşılayamıyorsanız, tebrikler. Nur topu gibi 
bir bağımlılığınız var ve kaybetmekten ölesiye korkuyorsunuz 
demektir. Sevgilinize bağımlı olduğunuz sürece tek odağınız o 
ihtiyacınızı karşılamak olacaktır. Sevgiliniz hafiften ilgi ve sevgisini 
azaltırsa kıyameti koparmaya hazır hale gelirsiniz. Çünkü bağımlısınız 
ve bu ihtiyacınızı karşılamanız lazım. Ama bir taraftan da 
kaybetmekten korktuğunuz için de bir şeyleri tolere ediyor 
olabilirsiniz. Ayrılık Havayolları yine sizi bekliyor! 

 

Peki Çözüm Nedir? 

Çözüm aslında çok basit. Kendinizi sevdikçe ve kendinize değer 
verdikçe sevgilinizin sizi sevmesine ve değer vermesine ihtiyacınız 
kalmayacak. Sevgilinizin verdiği değer ve sevgi sizin için bir ihtiyaç 
değil, bir lüks haline gelecek. Hal böyle olunca daha sağlıklı bir ilişki 
kurmanın temelini atmış olacaksınız. Bağımlılığınız olmayacak ve de 
kaybetmekten korkmayacaksınız. Böyle olunca da kendinizi ve 
sevgilinizi daha özgür bırakabileceksiniz. Beklentiler ve gereksiz 
fedakarlıklar ortadan kaybolacak. Kıskançlıklar azalacak. Kimse 
kimseye tolere etmeyecek. Böylelikle her zaman taptaze kalacak 
harika bir ilişkinin temellerini atabileceksiniz. 

İlişkiler ve 

Çözümler 



Hayat sürekli akıyor ve siz de ilerlemek istiyorsunuz. İçinde 
bulunduğunuz durum artık size keyif vermiyor olabilir, 
monoton bir yaşamdansa artık «ilerleme ve değişim vakti» 
diyor olabilirsiniz.  

 

- Daha fazla para 

- Daha iyi bir ilişki 

- Daha iyi bir kariyer 

- Daha iyi bir arkadaş çevresi 

- Daha fazla başarı ve tatmin duygusu 

 

Bunlar kulağa nasıl geliyor? Size iyi bir haberim var. Hayatınızda 
tüm değişimleri çok kolay bir şekilde sağlamanız mümkün. 

 

Sizin mevcut kişilik yapınız, olayları algılayış tarzınız, kendinizi 
algılayış tarzınız ve hayata dair  inançlarınız bugünkü sizi 
yarattı. Mevcut yapıyı sürdürürseniz ancak mevcut yapıyı 
devam ettirirsiniz. Ancak bu yapıyı değiştirirsek her şey çok 
daha farklı olur.  

 

Aynı kimyasal maddeleri defalarca birleştirseniz de alacağınız 
sonuç aynı olur. Farklı sonuç için farklı kimyasal maddelere 
ihtiyaç vardır. İhtiyacımız sizin vücut kimyanızı değiştirmek! 

 

Başarı ve 

Gelişim 



Peki bu kimya nasıl değişir? 40’ından sonra da değişim mümkün 
müdür? 

 

Evet, kesinlikle mümkün! Benden şu ana kadar seans almış, 40 yaşını 
aşkın çok sayıda danışanım inanılmaz dönüşümlere imza attılar.  
Özgüven eksikliğinden ötürü akşam sahilde yürüyüşe çıkmaya 
çekinen 45 yaşındaki danışanım bir süre sonra hatırı sayılır bir iş 
kadınları derneğinde aktif rol almaya başlayarak cesurca yurtdışı 
toplantılarına ve fuarlara katıldı.  

 

Dokunma fobisinden muzdarip olduğu için 35 yıldır bir erkeğin elini 
bile tutamamış bir başka danışanım ise haftalar içinde problemini 
çözerek mutlu bir ilişki sahibi oldu.  
 
İflas etmiş ve tüm inancını da umudunu da kaybetmiş bir başka 
danışanım ise çok kısa sürede yeniden işini kurdu. Üstelik parası 
olmamasına rağmen bir yolunu buldu.  

 

Değişim mümkündür! Hem de kaç yaşında olursanız olun! 

 

Değişim mümkündür! Yeter ki isteyin! 

 

Değişim mümkündür! Yeter ki sizi engelleyen kısıtlayıcı 
inançlarınızdan kurtulun! 

 

 

 

 

Başarı ve 

Gelişim 



Kısıtlayıcı İnanç Nedir? 

 

Kısıtlayıcı inanç, sizin değişiminizin önünde size engel olan düşünce, 
inanç ve kararlardır. Örneğin: 

 

- Ben yapamam, bunu beceremem (Bu inanç hayat boyunca sizi 
başarısız kılmaya yeter de artar bile) 

- Para insanı bozar (O halde başarılı olsanız bile bir şekilde hak 
ettiğiniz parayı kazanamaz, kendinizi sabote edersiniz) 

- Kendim gibi olursam insanlar beni eleştirir ve rezil olurum (Bu 
inanç ise sizin özgüveninizi mahveder) 

- Ben değersizim (En sık gördüğümüz inançlardan biri olan 
«değersizlik» hissi sizin hayatta duygusal olarak çok kırılgan bir 
yapıda olmanıza neden olur. Alıngan, öfkeli, depresif bir yapıya 
bürünmenize yol açar.  

 

Yapmamız gereken şey değişimin önündeki kısıtlayıcı inançlarımızı 
bulup değiştirmektir. İnançları değiştirdiğimizde vücut kimyamız da 
değişecek ve artık farklı bir insan olacağız. Farklı bir insan 
olduğumuzda ise aynı durumları bir daha yaşamayacağız.  

 

Kısıtlayıcı inançları değiştirmenin en kolay yolu bu inançlarınızı 
mantıklı bir şekilde sorgulayıp kendinizi ikna etmek. Ama bu çoğu 
zaman çok uğraştırıcı ve yorucu olabiliyor.  En hızlı ve etkili çözüm ise 
kısıtlayıcı inançlarınızı değiştirmek için bireysel Yaşam Koçluğu 
almak. Böylece çok daha hızlı ve etkili bir şekilde  hayatınızı 
değiştirebilirsiniz. 

 

Başarı ve 

Gelişim 



Eğer siz de 

- Sevgi ve huzur dolu, mutlu bir yaşam 
- Mükemmel bir ilişki 

- Daha iyi iletişim ve yüksek özgüven 

- Daha çok para ve başarılı bir kariyer 

- Daha güzel bir arkadaş çevresi 

- Daha kaliteli bir hayat 
 

İstiyorsanız şimdiden oldu bilin! Siz nasıl bir değişim 
istediğinize karar verdiniz mi? O halde gelin, gerisini birlikte 
halledelim. Makul bir ücretle, size özel bir programla, size özel 
çalışmalarla tüm bu değişimi birlikte sağlayalım.  

 

Peki Bunu Nasıl Yapacağız? 

 

1- Seanslar: Tüm seanslarımız sizin kendinizi rahat bir şekilde 
anlatabilmeniz, tüm hayatınızı stres ve gerilim olmadan 
paylaşabilmeniz ve kendinizi rahat hissedebilmeniz adına 
telefondan yapılıyor. Çünkü bilinçaltımızdan gerekli cevapların 
çıkabilmesi için kendinizi rahat hissedebilmeniz çok önemli. 
Seanslarımızda tüm problemlerinizi konuşup sizin probleminizi 
yaratan kısıtlayıcı inançları bularak bunları değiştireceğiz. Bunu 
yaparken de etkinliği kanıtlanmış  çeşitli bilimsel yöntemler 
kullanacağız.  

Yaşam Koçluğu  

&  

Türker Manavoğlu 



2- Size Özel Bilinçaltı Telkin CD’si: Her değişim mutlaka 
bilinçaltından başlar. Bilinçaltınızda ne varsa, gerçek hayatta da 
onu görürsünüz. Dolayısıyla bilinçaltımızı sizin istediğiniz 
doğrultuda yeniden programlamak seanslarımızın hızını 
birkaç kat arttırıyor. Birkaç farklı bilimsel metodu bir araya 
getirerek hazırlanan bilinçaltı telkin CD’leri kişiye özel şekilde 
seslendirilir.  

 

3. Meditasyon: İçinizdeki öfkeden, acıdan, üzüntüden, stresten 
ve sizi yoran düşüncelerden arınmak sizi rahatlatır ve 
seanslarımızın hızını da birkaç kat arttırır. Meditasyonla birlikte 
tüm zihniniz ve bedeniniz değişime, gelişime daha açık hale 
gelecek. 

 

4. Sabah Mesajları: Çalışmaya başladıktan sonra her sabah sizi 
motive eden, güne gülümseterek başlatan ve ufak birtakım 
ödevler veren sabah mesajlarını cep telefonunuza alırsınız. 
Böylelikle seans yapmadığımız günlerde bile irtibat halinde 
kalırız.  

 

Gördüğünüz gibi yalnızca seanslarla yetinmiyoruz. İşi şansa 
bırakmadığımız için başarı oranımız ve hızımız çok yüksek.  
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Seans Alan Danışanlarımın Kaleminden… 



Eğer siz de en muhteşem halinize  ulaşmak, potansiyelinizi açığa çıkarmak ve harika bir 
dönüşüm yaşamak istiyorsanız www.deneyimokulu.com/ilkadim sayfasından Yaşam 
Koçluğuna başvurun.  

 

Unutmayın: 

 

Değişimi ertelediğiniz her bir gün, geleceğinizden ve hayatınızdan maddi ve manevi 
anlamda çalmakta. Bugün kendinize yapacağınız bu yatırım yarın daha büyük bedeller  
ödemekten sizi kurtaracak.  

 
Hayatınız şansa bırakılamayacak kadar değerli. Siz değerlisiniz. 

 

Sevgiyle… 

http://www.deneyimokulu.com/ilkadim

