
M‹LYONER AKLIN SIRLARI

Zenginli¤e Giden
Ak›l Oyunlar›n› Ö¤renin

T. Harv Eker

Çeviri
Dara Çolako¤lu



BOYNER YAYINLARI

Eski Büyükdere Caddesi, Park Plaza 22, Maslak- ‹stanbul

Tel: (212) 345 09 00

e-mail: by@boyner-holding.com.tr

Boyner Yay›nlar›’n›n izni olmaks›z›n

k›smen veya tamamen iktibas edilemez

Türkçe yay›n haklar› Akçal› Telif Haklar› Ajans› 

taraf›ndan sa¤lanm›flt›r.

Orjinal Ad›: Secrets of the Millionaire Mind

Copyrihgt©2005 by T.Harv Eker

Harper Collins Publishers

1. Bas›m: Eylül 2007 ‹stanbul

ISBN: 978-975-7004-55-4

ÇEV‹REN: Dara Çolako¤lu

Genel Yay›n Yönetmeni: Gülflen Heper

Kapak: Rafineri Reklamc›l›k

Dizgi, Bask› ve Cilt: Altan Bas›m Ltd.



Bu kitab› aileme; sevgili eflim Rochell’e,

harika k›z›m Madison’a ve

ola¤anüstü o¤lum Jesse’e

ithaf ediyorum.





‹Ç‹NDEK‹LER

“Bu Kitab› Neden Okumal›y›m?”

9 - 19

Birinci Bölüm
Para Haritan›z

21 - 56

‹kinci Bölüm
Parasal Baflar›ya Ulafl›p Milyoner Olanlar›n S›r Dosyalar›

Parasal Baflar›ya Ulaflm›fl ‹nsanlarla Ekonomik S›k›nt› Çeken ‹nsanlar›n

Farkl› Düflündü¤ü ve Davrand›¤› 17 Nokta

57 - 179

“Bundan Sonra Ne Yapmal›y›m?”

181 - 183





9

“Bu Kitab› Neden Okumal›y›m?”

Parasal baflar›ya ulafl›p milyoner olma ilkeleri konusundaki

tecrübelerimi paylaflmaya bafllamadan önce birkaç hat›rlatma

yapmak istiyorum. ‹lk olarak, ben parasal baflar›ya ulaflama-

yan ya da ekonomik s›k›nt› yaflayan insanlar› küçük görmek ya

da ayr›cal›k yaratmak peflinde de¤ilim; onlar›n durumlar›na

hassasiyet göstermedi¤im izlenimini de yaratmak istemem.

Ben de maddi sorunlar yaflayan bir aileden geliyorum. Bun-

lar› bizzat kendi hayat›mda da yaflad›m. Ama sonunda nereler-

de hata yapt›¤›m› bularak, parasal baflar›ya ulafl›p milyoner

olmufl insanlar›n s›rlar›n› deflifre ederek; parasal baflar› konu-

sunda onlar gibi düflünmeyi ö¤renip f›rsatlar yaratarak ve bu

f›rsatlar› do¤ru kullanarak uzun dönemli baflar›y› yakalad›m.

Amac›m milyoner olma konular›nda keflfetti¤im baflar›ya ulafl-

man›n s›rlar›n› sizlere de aktarmak ve para s›k›nt›n›za son ve-

rip refaha ulaflman›z›n yollar›n› sizlerle paylaflmak. 

Zengin, varl›kl› insanlar›n parasal baflar›y› yakalayamayan

insanlardan daha iyi olduklar›na inanmam, t›pk› parasal bafla-

r›y› yakalayamayan insanlar›n zengin insanlardan daha iyi ol-

duklar›na inanmad›¤›m gibi... ‹nsan insand›r; herkesin özelli¤i,

toplum içindeki de¤eri farkl›d›r. Her zengin de birbirine ben-

zemez, t›pk› ekonomik s›k›nt› içinde olan her insan›n birbirine

benzemedi¤i gibi. 

Yaflam farkl› baflar›larla doludur; parasal baflar› da bunlar

aras›nda önemli bir yere sahiptir. “Zengin”; “Milyoner”;

“Varl›kl›”; “Refaha Ulaflm›fl”; “Parasal Baflar› Kazanm›fl” ve
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“Parasal Baflar›ya Ulaflamam›fl”; “‹ki Yakas›n› Biraraya Geti-

remeyen”; “Ekonomik S›k›nt› Çeken”; “Yoksul” gibi tan›mla-

malar›m sadece sahip olunan para miktar›yla ilgilidir; kiflilerin

toplum içindeki de¤erleri, di¤er konulardaki baflar›lar› ya da

baflar›s›zl›klar› ile ilgili de¤ildir. Tekrarlayay›m; yaflamdaki ba-

flar›lardan biri de parasal baflar›d›r; önemlidir ve siz hala ula-

flamad›ysan›z bir yerlerde ciddi hatalar yap›yor olmal›s›n›z.

Örne¤in; parasal baflar›ya ulafl›p zengin olmufl insanlar›n ço¤u-

nun benzer flekilde düflünüp hareket etti¤ini biliyor muydunuz?

Ne yaparlarsa yaps›nlar, ne kadar didinirlerse didinsinler, de-

liler gibi çal›flsalar da sonuçta parasal baflar›y› yakalayamayan-

lar›n da benzer düflünce ve hareket flekillerine sahip olduklar›-

n› biliyor muydunuz?

Bu kitab› size sunmaktaki amac›m, sadece, ekonomik s›k›n-

t›larla bo¤uflmaktan yorulduysan›z ve art›k refaha ulaflmak;

parasal baflar›ya kavuflmak ve bu baflar›y› sürekli k›lmak isti-

yorsan›z, bu baflar› ilkelerini ö¤renmenizi, püf noktalar›n›n

fark›na varman›z› ve onlar› uygulaman›z› sa¤lamakt›r. Tekrar

edeyim, bu kitab› yazmaktaki yegâne amac›m, sizin bu ölçe¤in

neresinde durdu¤unuzu anlaman›z› ve hayat›n›zdaki di¤er ba-

flar›lar gibi parasal yaflam›n›zda da baflar›ya ulaflman›z› sa¤la-

makt›r. Bunun için de nerede, neden ve nas›l hatalar yapt›¤›n›-

z› fark etmeniz; gerçekten parasal baflar›ya ulafl›p zengin olmufl

ve bunu art›rarak sürdüren insanlar gibi düflünmeyi, hareket

etmeyi ö¤renmeniz iflin temelini oluflturmaktad›r.

Dolay›s›yla baflar›ya ulaflman›z için sundu¤um ilkelerin ba-

z›lar›, düflünme yöntemlerinden çok  al›flkanl›klar ve davran›fl-

larla ilgili olacak. Çünkü düflünceler duygular›, duygular dav-

ran›fllar›, davran›fllar da sonuçlar› do¤urur. Sonuçta, parasal

alanda baflar›ya odaklan›rsan›z; bu düflüncelerinizin duygular›-

n›z›, duygular›n›z›n davran›fllar›n›z›, davran›fllar›n›z›n da sizi

baflar›l› sonuçlara do¤ru tetikledi¤ini göreceksiniz. 

E¤er para kazanma beceriniz varsa, lütfen bunu sonuna ka-

dar de¤erlendirin. Neden mi? Bu toplumda, dünyan›n baflka

Milyoner Akl›n S›rlar›
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yerleriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda; her fleye ra¤men bize f›rsatlar su-

nan, potansiyelimizi do¤ru kullanabilirsek hedefimize ulaflma

olana¤› tan›yan bir toplumda yaflad›¤›m›z için fazlas›yla flans-

l›y›z. Baz› ülkelerde, baz› toplumlarda, potansiyeli en yüksek

insanlar›n dahi baflar›ya ulaflma, bu f›rsatlar› yaratma koflulla-

r› ve flartlar› olmayabiliyor. Bu nedenle; gerçekten hedefledi¤i-

niz zaman size bunu baflarabilmenin f›rsatlar›n› sunan, bu flan-

s› tan›yan bir ülkede, bir toplumda yafl›yorsan›z ve bunu kul-

lanam›yorsan›z, bu durumun gerçek suçlusu sizsiniz! 

‹flte bu kitapla, parasal baflar›s›zl›¤› yaratan gerçek “köstek-

lerin” neler oldu¤unu anlayacak, baflar›ya giden yolun püf

noktalar›n› ad›m ad›m ö¤reneceksiniz. E¤er siz, parasal baflar›-

ya ulaflma yetene¤ine, potansiyeline sahip olan flansl› kiflilerden

biriyseniz hemen bundan faydalanmaya bafllay›n. Tam anla-

m›yla parasal bollu¤a kavuflun ve sizin f›rsatlar›n›za sahip ol-

mayan insanlara yard›m edin. 

Kitap boyunca sizden, hakl› olmaktan kendi iste¤inizle vaz-

geçmenizi isteyece¤im!Yani birfleyi kendinize göre yapmaktan

vazgeçme konusunda gönüllü olun demek istiyorum. Neden

mi? Çünkü sizi flu andaki durumunuza kendi seçimleriniz ge-

tirdi. Ayn› flekilde kalmak istiyorsan›z, kendi yolunuzda gitme-

ye devam edin. E¤er hâlen parasal baflar›y› yakalayamad›ysa-

n›z; ç›k›fl yollar›n›n bir türlü fark›na varam›yorsan›z, kazand›-

¤›n›z› hep kaybediyorsan›z, belki de art›k farkl› bir flekilde dü-

flünmenizin vakti gelmifltir. 

Ö¤renmeye bafllayaca¤›n›z ilkeler, basit fakat çok derin. Bu

ilkeler, gerçekten isteyen insanlar için gerçek dünyada, gerçekten

farkl›l›k yarat›yor. Bunu nereden mi biliyorum? Bana bir y›lda

gelen, parasal baflar› dosyalar›n›n hayatlar›n› nas›l de¤ifltirdi¤ini

anlatan onbinlerce e-mail ve mektuptan. Bu kavramlar› ö¤renir

ve uygularsan›z, sizin de hayat›n›z› de¤ifltirece¤ine yüzde yüz

inan›yorum. Yaln›z, ö¤rendiklerinizi hayat›n›za olabildi¤ince ça-

buk uygulamaya bafllaman›z ön kofluldur; bilgi ancak bu flekilde

fiziksel ve hücresel düzeye yay›larak kal›c› de¤iflim yaratabilir.
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‹nsanlar›n ço¤u, al›flkanl›klardan müteflekkil yarat›klar ol-

du¤umuzu bilir; ama asl›nda iki tür al›flkanl›k oldu¤unu, yap-

t›¤›m›z al›flkanl›klar ve yapmad›¤›m›z al›flkanl›klar bulundu¤u-

nu bir türlü anlamaz. fiu anda yapmad›¤›n›z herfley, onu yap-

mama al›flkanl›¤›nda oldu¤umuz içindir. Bu yapmad›¤›m›z

al›flkanl›klar›, yapt›¤›m›z al›flkanl›klara dönüfltürmenin tek yo-

lu da, onlar› yapmakt›r. Bu kitab› okumak size yard›mc› ola-

cakt›r, ama okumakla uygulamak aras›nda dünya kadar fark

vard›r. Parasal baflar› ve milyoner olma konusunda ciddiyse-

niz, bunu kan›tlaman›z ve önerilenleri yapman›z gerekir.

Seminerlerde, “Söyledi¤im hiçbir fleye inanmay›n” diye ko-

nuflmama bafllad›¤›mda insanlar adeta flok geçiriyorlar. Peki

ben bu sözü nas›l söyleyebiliyorum? Çünkü kendi deneyimle-

rimden yola ç›k›yorum. Sizlerle paylaflt›¤›m kavramlar›n ve iç-

görülerin herbiri ne tamamen do¤ru ne de tamamen yanl›flt›r.

Sözlerim sadece benim ve onbinlerce ö¤rencimin yaflamlar›nda

gördü¤üm inan›lmaz sonuçlar› yans›tmaktad›r. Bu sözlerime

ra¤men, bu kitaptan ö¤renece¤iniz ilkeleri, kavramlar› uygula-

maya bafllad›¤›n›zda hayat›n›zdaki parasal s›k›nt›lar› olumlu

yönde tümüyle de¤ifltirebilece¤inize inan›yorum. 

Bu kitap, parasal baflar›ya, zenginli¤e ulaflma konusunda

flimdiye kadar okudu¤unuz en önemli kitap olabilir. Bu cümle

size çok iddial› gelebilir, ama elinizdeki kitap parasal baflar›ya

duydu¤unuz özlemle bu baflar›y› yakalaman›z aras›ndaki kay›p

halkay› yerine oturtacak. Dolay›s›yla bu kitab› üstünkörü oku-

may›n; kitaptaki ilkeleri, kavramlar› sanki hayat›n›z ona ba¤-

l›ym›fl gibi derinlemesine ö¤renin; sonra da ilkeleri kendinize

ve yaflam›n›za uygulamay› deneyin. ‹flinize yarar ne varsa onu

yapmaya devam edin. ‹flinize yaramayanlar› ise f›rlat›p at›n.

Parasal baflar›ya ulaflmakla, parasal baflar›ya duyulan özle-

min iki farkl› dünya oldu¤unu flimdiye kadar çoktan anlam›fl

olmal›s›n›z. Parasal baflar›ya özlem duyanlar›n dünyas›ndansa-

n›z ve art›k bunu bir özlem olmaktan ç›kar›p gerçe¤e dönüfl-

türmeye haz›rsan›z, ilk önce çok basit bir yasay› ö¤renmek zo-
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rundas›n›z: Para Haritas›’nda baflar›ya odaklanma yasas›!

Çünkü, e¤er bilinçalt›n›zdaki “para haritan›z” baflar›ya

“odaklanmam›flsa” ve siz bunu de¤ifltirmeye yanaflm›yorsan›z;

ne ö¤renirseniz ö¤renin, ne bilirseniz bilin ve ne yaparsan›z ya-

p›n, sonuç pek farkl› olmayacakt›r.

Çocuklu¤unuzda parasal konularda yaflad›klar›n›z›n; anla-

t›lanlar›n; ö¤retilenlerin; “paraya ve zenginli¤e” olan baz› ön-

yarg›l› yaklafl›mlar›n “Para Haritam›z›” nas›l flekillendirdi¤ini

ve para kazanmaya de¤il gerçekte kaybetmeye odakl› al›flkan-

l›klar ve düflünce biçimleri oluflturmam›za nas›l yol açt›¤›n› da

bu kitab› okudukça anlayacaks›n›z. 

Bu kitab›n sayfalar›nda, neden baz› insanlar›n kaderinin re-

fah ve zenginlik, baz›lar›n›n da parasal s›k›nt›lar içinde zorlu

bir yaflam oldu¤unun en önemli s›rr›n› çözece¤iz. Baflar›n›n,

vasatl›¤›n veya parasal baflar›s›zl›¤›n temel nedenlerini anlaya-

cak ve e¤er gerçekten istiyorsan›z ekonomik gelece¤inizi iyilefl-

tirmeye bafllayacaks›n›z. Size aktard›¤›m güçlü aç›klamalar ve

örneklerle, parasal baflar›ya ulaflman›z› sa¤layacak ilke ve dü-

flünce yöntemleriyle bu konuda sizi baflar›s›zl›¤a sürükleyen

düflünce ve al›flkanl›klar› nas›l yenebilece¤inizin stratejilerini

ö¤reneceksiniz. Pratik, küçük ama güçlü ad›mlarla ekonomik

s›k›nt›lar›n›zdan kurtulman›n, gelirinizi her geçen gün art›rma-

n›n ve sonunda zenginli¤e, finansal özgürlü¤e ulaflman›n yo-

lunda ilerleyeceksiniz.

Bu kitab›n Birinci Bölüm’ünde para konusunda herbirimi-

zin düflünce ve davran›fllar›n›n nas›l flartland›¤›n› anlatacak ve

zihinsel para haritam›z› gözden geçirmek için dört ana strateji

gelifltirece¤iz. ‹kinci Bölüm’de parasal baflar›y› yakalam›fl ve

yakalayamam›fl insanlar aras›ndaki düflünme farkl›l›klar›n› in-

celeyecek, finansal yaflam›n›zda sürekli de¤ifliklik yaratacak 17

yaklafl›m ve davran›fl› tart›flaca¤›z. Kitap boyunca da seminer-

lerimize kat›lm›fl ve yaflamlar›nda etkileyici sonuçlar elde etmifl

olan kiflilerden gelen binlerce mektup ve e-mailin bir k›sm›n›

sizlerle  paylaflaca¤›z.
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Ben neler yaflad›m? Hangi yollardan geçtim? 

Birço¤unuz gibi bana da “potansiyelim”in yüksek oldu¤u,

ama onu pek gösteremedi¤im söylendi. Pek çok kitap okudum,

pek çok seminere gittim. Gerçekten, ama gerçekten  baflar›l› ol-

mak istedim. “Para için miydi, özgürlük için miydi, baflarm›fl

olmak için miydi, yoksa s›rf anne ve babam›n gözünde bir fley-

leri kan›tlamak için miydi?” bilmiyorum, ama “baflar›l› ol-

mak” bende art›k tak›nt› haline gelmiflti. Yirmili yafllar›mda

birkaç yat›r›m yapt›m, her seferinde de çok para kazanaca¤›-

m›n hayalini kurdum, ama sonuç umutsuzlukla daha kötüsü

aras›nda gitti geldi.

Deli gibi çal›fl›yordum, ama sonuç alam›yordum. Bende, ak-

si ispatlanmad›kça argümanlar›n›n bir gün gerçekleflece¤ine

inatla inananlar için söylenen, “Loch Ness Canavar› Hastal›-

¤›” vard› san›r›m! Kâr denen o fley hakk›nda bir fleyler duy-

mufltum, ama onu asla göremiyordum: “Do¤ru ifle giriflirsem

ve do¤ru ata binersem, baflar›r›m” diye düflünüyordum. Ama

yan›l›yordum. Hiçbir fley ifle yaram›yordu; en az›ndan benim

için! ‹flte as›l çarp›c› olan da bu cümlenin ikinci k›sm›yd›. Na-

s›l oluyordu da baflka insanlar benim yapt›¤›m iflte baflar›l› olu-

yorlard› da, ben bir türlü olam›yordum; “Potansiyelim”e ne

olmufltu?

Böylece ciddi bir flekilde kendimi incelemeye bafllad›m.

Köklü inançlar›m› gözden geçirdim ve parasal olarak gerçek-

ten baflar›l› olmak  istedi¤imi söyledi¤im halde, bu konuda de-

rin kayg›lar›m›n bulundu¤unu gördüm. Ço¤unlukla korkuyor-

dum. Baflar›s›z olmaktan, hay›r daha beteri, baflarmak ama

sonras›nda kaybetmekten korkuyordum. ‹flte o zaman gerçek

bir beceriksiz olurdum. Daha kötüsü, hakk›mda halen geçerli

olan inanc›, “potansiyelim” oldu¤u “hikâyesini” berbat edebi-

lirdim. Ya gereken o fleye sahip olmad›¤›m› ve zorlu bir yaflam

savafl›n›n, ekonomik s›k›nt›lardan kurtulamaman›n kaderim

oldu¤unu keflfedersem ne olurdu?

Sonra, bir gün babam›n bir arkadafl› bana önerilerde bulun-
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du, flans iflte! Annemlerdeydim. O kardeflimle iskambil oynu-

yordu ve geçerken beni fark etti. O s›ralarda yine ekonomik s›-

k›nt›ya düflmüfl ve üçüncü defad›r annemlerin evine geri dön-

müfltüm; evin “alt kattaki dairesinde”, yani bodrumda oturu-

yordum. Babam ona benim feci durumumdan söz etmifl olma-

l› ki, bana ac›ma hissiyle bak›yordu.

“Harv” dedi, “Ben de senin gibi, tam bir enkaz olarak ifle

bafllad›m”. “Harika” diye düflündüm; böylece kendimi daha

iyi hissediyorum! O’na meflgul oldu¤umu; duvardaki kalkm›fl

boyay› seyretti¤imi söylemeliydim! 

O devam ediyordu: “Sonra birisi bana hayat›m› de¤ifltiren

bir nasihatte bulundu, ben de onu sana aktarmak istiyorum.”

Hay›r, olamaz, iflte bir baba-o¤ul nutku daha, üstelik o babam

bile de¤il!” Ve flöyle dedi: “Harv, istedi¤in kadar iyi de¤ilsen,

bu sadece senin bilmedi¤in bir fleyin oldu¤unu gösterir.” O s›-

rada delififlek genç bir adam oldu¤umdan, afla¤› yukar› herfle-

yi bildi¤imi düflünüyordum, ama maalesef banka hesab›m tam

tersini söylüyordu. Sonuçta babam›n arkadafl›n› dinlemeye

bafllad›m. Sözüne devam etti, “Parasal baflar›ya, refaha ulaflm›fl

insanlar›n birbirlerine  benzer flekilde düflündükleri gibi; para-

sal baflar›s›zl›k yaflayan, ekonomik s›k›nt›dan kurtulamayan

insanlar›n da hemen hemen birbirleriyle ayn› flekilde düflün-

düklerini ve hareket ettiklerini biliyor muydun?”

“Hay›r” dedim, “Bu hiç akl›ma gelmedi!” O ise cevap ola-

rak, “Bu tam bir bilim de¤il, ama ço¤unlukla baflar›l› insanlar

bir türlü, baflar›s›z insanlar çok baflka türlü düflünürler. ‹flte bu

düflünme yöntemleri davran›fllar›n› ve davran›fllar›n›n sonuçla-

r›n› belirler.” dedi ve flöyle devam etti: “Para konusunda bafla-

r›l› olmufl insanlar gibi düflünürsen ve onlar›n yapt›klar›n› ya-

parsan, sen de baflar›l› olur musun?” Havas› kaçm›fl bir topun

duydu¤u güvenle, “Evet, herhalde” diye cevap verdi¤imi hat›r-

l›yorum. “ O halde” dedi, “ Yapman gereken fley parasal ba-

flar›ya, refaha kavuflmufl insanlar›n düflünce fleklinden kopya

çekmektir.”
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O günlerdeki kuflkucu tavr›mla, “Peki, flu anda ne düflünü-

yorsun?” diye sordum. “Parasal baflar›ya ulaflmak konusunda

kendi kendilerine söz vermifl insanlar›n sözlerini tuttuklar›n›

düflünüyorum ve flu anda benim  babana sözüm var. Çocuklar

beni bekliyorlar, görüflürüz.” dedi ve gitti. O ç›kt› gitti, ama

söyledikleri akl›mda kald›!

Hayat›mda hiçbir fley yolunda gitmiyordu.  Ben de herfleye

bofl verip, kendimi para konusunda baflar›l› insanlar› ve onla-

r›n düflünme yöntemlerini araflt›rmaya adad›m. Zihnin çal›fl-

mas›na dair ulaflabildi¤im herfleyi ö¤rendim, ama as›l para ka-

zanma psikolojisi üzerine odakland›m. Ve bunun çok önemli

oldu¤unu keflfettim: Para konusunda baflar›l›  insanlar, deli gi-

bi çal›flt›¤› halde iki yakas›n› bir araya getiremeyen, ekonomik

s›k›nt›lardan kurtulamayan insanlardan farkl› düflünüyorlard›

gerçekten de. Sonunda, kendi düflüncelerimin asl›nda beni na-

s›l para kazanmaktan, zengin olmaktan al›koydu¤unu anla-

d›m. Daha önemlisi, akl›m›, “Para Haritam›” yeniden flartlan-

d›rmaya ve beni parasal baflar›ya ulaflt›racak birkaç güçlü tek-

nik ve stratejileri ö¤renmeye kanalize ettim. Ve sonra  “Bu ka-

dar laga luga yeter, flimdi de deneyeyim bakal›m.” dedim. 

Hemen yeni bir ifle giriflmeye karar verdim. Sa¤l›k ve spor

konular›na ilgi duydu¤um için Kuzey Amerika’n›n ilk peraken-

de “fitness” ma¤azalar›ndan birini açacakt›m. Param yoktu. ‹fli

bafllatmak için Visa kart›mdan 2.000 $ kredi çektim. Model al-

d›¤›m parasal baflar›ya ulaflm›fl, zenginli¤i yakalam›fl insanlar›n

hem ifl stratejilerini hem de düflünme stratejilerini uygulamaya

koyuldum. ‹lk olarak kendimi baflar›ya ve kazanmak için oyna-

maya adad›m. Yapt›¤›m ifle odaklanmaya ve bu konuda para

kazanmadan onu b›rakmayaca¤›ma yemin ettim. Bu, önceki ça-

balar›mdan radikal bir biçimde farkl›yd›, çünkü eskiden hep k›-

sa vadeli düflündü¤üm için ya iyi f›rsatlar yan›mdan geçip gi-

derdi ya da ifller kötüleflti¤inden f›rsatlar bana u¤ramazd›.

Kendimi parasal aç›dan her baflar›s›z  veya yetersiz düflünür-

ken yakalad›¤›mda, zihinsel yaklafl›m›ma meydan okumaya
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bafllad›m. Eskiden, akl›mdan geçen herfleyin do¤ru oldu¤una

inan›rd›m. Sonra, akl›m›n birçok bak›mdan baflar› yolundaki

en büyük engelim oldu¤unu anlad›m. Beni para kazanma viz-

yonum do¤rultusunda desteklemeyecek düflünceleri akl›mdan

ç›karmaya karar verdim. Bu kitapta anlataca¤›m her bir ilkeyi

uygulad›m. ‹fle yarad› m› dersiniz ? Hem de nas›l!

Bafllad›¤›m ifl o kadar baflar›l› oldu ki, iki buçuk y›l içerisin-

de on ma¤aza açt›m. Ondan sonra da flirketin yar› hissesini

Fortune 500 flirketlerinden birine 1.6 milyon dolara satt›m ve

güneflli San Diego flehrine tafl›nd›m. Stratejilerimi gelifltirmek

için çal›flmaya birkaç y›l ara verdim ve birebir ifl dan›flmanl›¤›

yapmaya bafllad›m. ‹nsanlar memnun kalm›fl olmal› ki, arka-

dafllar›n›, meslektafllar›n› ve ortaklar›n› seanslar›ma getirmeye

bafllad›lar. K›sa zamanda on, bazen yirmi kifliye ayn› anda koç-

luk yapar hale geldim.

Müflterilerimden biri bana bir e¤itim flirketi açabilece¤imi

söyledi. Bunun müthifl bir fikir oldu¤unu düflünerek hemen uy-

gulamaya koydum. Seminerler, toplant›lar derken Kuzey Ame-

rika’n›n her köflesinde binlerce insana  para getiren baflar›lara

“h›zl›” ulaflabilmelerini sa¤layacak ifl stratejileri ö¤rettim. 

Seminerlerimi vermek için k›tay› boydan boya dolaflt›¤›m

s›rada tuhaf  bir fleyin fark›na vard›m: Karfl›ma ayn› odada ta-

mamen ayn› ilkeleri ve stratejileri ö¤renen iki kifli ç›k›yordu.

Bunlardan birisi bu araçlar› kullanarak jet h›z›yla parasal ba-

flar›ya ulafl›yordu. Ya onun yan›nda oturan kifliye ne oluyordu,

biliyor musunuz? Aç›kças› pek bir fley olmuyordu!

Demek ki ortada gayet net bir durum vard›: Dünyan›n en

iyi “ aletlerine” sahip olabilirdiniz ama “ alet kutunuzda” kü-

çücük bir delik varsa (flu anda kafam› iflaret ediyorum) sorun-

lar do¤uyordu!

Böylece içsel para ve baflar› oyununa dayanan, yeni bir “Pa-

rasal Baflar›ya Ulaflma” program› tasarlad›m. ‹çsel oyunla (alet

kutusu), d›flsal oyunu (aletler) birlefltirdi¤imde gerçekten de

herkesin sonuçlar› tavana f›rlad›! ‹flte bu kitab›n size ö¤retece¤i


