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NUMEROLOJİ TÜRKİYE

TEŞEKKÜR

Bu	kitap;	içsel	bilgelik	ve	sezgi	gücüyle	yaşamayı	öğrenmeye	
çalışan	tüm	varlıklara	ithafen	yazılmıştır.

Bu	yaşamda,	bu	bedende,	bu	 tekâmül	 sürecini	 seçtiğim	 için	
kendime,	

Çocukluğuma,	 ergenliğime,	 gençliğime,	 yetişkinliğime,	
hatalarıma,	 hayal	 kırıklıklarıma,	 ister	 istemez	 yaptıklarıma,	
bildiklerime	bilemediklerime,	yaşadıklarıma	ve	sebep	olanlara,

Negatif	ve	pozitifin	harmanlandığı	Gaia	Ana	ve	evren	babanın	
dengesini	deneyimlediğim	muhteşem	gezegen	sistemimize,	

Canlarım	annem,	babam,	abilerim	ve	yeğenim	Öykü’ye,	

Benden	önce	doğan	ancak	daha	ilk	yaşlarına	varamadan	ışık	
olmayı	seçen	“Eylem”-	Devrim	ikizlere	ve	babamın	arkadaşının	
kızı	“Sedef’e,”	

Annem	ve	babamı	bana	hediye	eden	anneannem,	babaannem	
ve	dedelerime,	

Tekâmül	sürecimde	tökezlememe	ve	ayağa	kalkmama	yardım-
cı	 olan	 tüm	akraba,	 arkadaş,	 öğretmen,	 tanıdığım,	 tanımadığım	
herkese,	

İş	 yerinde	 aile	 olup	 yıllarca	 08.00-17.00	 çalıştığım	 mesai	
arkadaşlarıma,	

Destekleyip	zorladığım,	desteğini	ve	zorluğunu	gördüğüm	her	
durum,	olay	ve	insana,	

Atalarıma	 ve	 onların	 kendi	 dönemlerinde	 oluşturdukları	 bi-
linçlerine,	
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Anneannemin	karnındaki	annemin	duygularına,	annemin	kar-
nındaki	 ‘ben’im	duygularıma,	benim	karnımdaki	Mila’nın	duy-
gularına,	

İlk	zirve	yaşımda,	hayatımı	birleştirdiğim	ve	9.	çakrama	soya-
dıyla	destek	veren	eşim	Cem’e,	

Dokuz	yıllık,	yeni	döngüme	başlarken	hayatıma	giren	ve	beni	
şifalayan	kızım	Mila’ya,	

Karmalarına	dâhil	olduğum	eşimin	ailesine,	

Shamballa	Mdh	Eğitmeni’m	Ebru	Kıran	 ve	Birsen	Terzioğ-
lu’na,	

Bireysel	uyanış	eğitmenim	Aasma	Estefan’a,	

Çin	Astrolojisi	ve	Feng	-	shui	eğitmenim	Aysun	Sezgin’e,	

Anadolu	Numerolojisi	eğitmenim	Rafet	Gökhan	Ayyüce’ye,	

Reiki	eğitmenim	Leyla	Bilen’e,

Sevgili	Dan	Millman,	Douglas	Forbes,	Michelle	Buchanan	ve	
muhteşem	kadın	Florence	Campbell’a,

Tüm	 öğrencilerim	 ve	 danışanlarıma;	 kitaplarını	 okuduğum,	
sohbet	ettiğim,	videosunu	izlediğim,	bir	kelimesini	hayatıma	kat-
tığım	herkese	çoooook	teşekkürler…	

Bu	kitapta	hepinizin	emeği	var.
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REENKARNASYON

Varlığın,	 tekâmül	 sürecinde	 ilerleyebilmesi	 için	 yaşam	
derslerine	göre	 farklı	 tekrarlanan	bedenlenme	sürecidir.	Kişinin	
doğduğu	topraklara,	aileye,	inanç	biçimine,	maddi	durumuna	göre	
biçime	sokup	öğrendiği	ve	değerlendirdiği	bir	konudur.	Numero-
lojiye	göre	bakarsak	reenkarnasyon	 tabii	ki	vardır.	Numeroloji-
de	her	rakam,	yaşamsal	konuları	barındırır.	İsmimizdeki	harflere	
karşılık	gelen	rakamlar,	önceki	yaşamlarımızı;	doğum	tarihimiz-
deki	rakamlar	ise	bu	yaşam	kontratımızı	anlatır.	İsmimizden	yola	
çıkarak	önceki	yaşamlarda,	hangi	konularda	uzmanlaştığımızı	ya	
da	yerimizde	saydığımızı	tespit	ediyoruz.	Daha	da	derine	inersek	
varlığın;	önceki	yaşamlarda	ne	tür	acılar	çekip	canının	yandığın-
dan	tutun,	yetenek	ve	bilgi	seviyesini	ne	şekilde	arttırdığını	anla-
yabiliyoruz.	Evet,	sadece	kimlikte	yazılan	isim-soy	isimden	bunu	
yapabiliyoruz.	Tekâmül	sürecini	tek	bir	yaşamla	tamamlayabilir	
miyiz?	Bu,	asla	mümkün	değil.	Size	şöyle	bir	kanıt	sunayım;

1 Rakamı:	ben	ve	benim	demek,	inisiyatif	alma,	yönetmek

2 Rakamı:	 sen	 ve	 senin	 demek,	 başkalarının	 düşüncelerine	
önem	vermek,	bakıp-beslemek-büyütmek,	yedirmek-içirmek

3 Rakamı:	Yazarak,	 konuşarak,	 resim-müzik	 yaparak,	 dans	
ederek,	organizasyonlar	düzenleyerek,	edebi	ya	da	sanatsal	olarak	
bir	şekilde	kendini	ifade	etmek.

4 Rakamı:	sabır,	sebat,	başa	gelene	razı	olma,	akışta	kalmak

5 Rakamı:	sosyalleşme,	iletişim,	yurt	dışı,	deneyim	çeşitliliği,	
keşif-merak

6 Rakamı:	aile	değerleri,	içsel	huzur-uyum-denge	ve	evlilik
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7 Rakamı:	inziva,	ruhsallık,	içe	dönme,	zihinsel	analiz,	sez-
giler

8 Rakamı:	para,	mal-mülk,	bolluk-bereket,	kariyer

9 Rakamı: bütüne	hizmet,	şifa,	merhamet,	hümanizm,	affedi-
cilik,	çocuksuluk,	saflık,	sanat.

Bu	 konuların	 hepsini	 (bir	 tanesi	 eksik	 kalmadan);	 bu	 yaşa-
mınızda,	bu	bedeninizdeyken	yerine	getirebilir	misiniz?	Tabii	ki	
hayır.	Bu	yüzdendir	ki	varlık,	 ruhsal	 tarafta	kontratını	görür	ve	
imzalayarak	tekrar	gelir.	Bu	kontrat;	onun,	tekâmül	sürecini	iler-
letebilmesi	 için	 önceki	 yaşamındaki	 eksiklerini,	kaldırabileceği 
kadar	zaaf	ve	uzmanlık	yerleştirilerek	hazırlanır.	9	rakama	ait	ko-
nuların	hepsini,	tek	bir	yaşam	sırasında,	dengede	götürüp	poziti-
finde	kullanabilmek	olası	bir	durum	değildir.	Dünya	gezegeninin	
pozitif-negatif	dengesi	içerisinde,	hepsini	dengede	tutmak	müm-
kün	olmayacaktır.	Bu	yüzden	her	enkarne	süreci	öncesi	varlığa,	
yerine	getirmesi	gereken	yaşam	planı	gösterilir;	kodları	belirlenir	
ve	varlığın	onayı	ile	enkarne	süreci	başlatılmış	olur.	
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İSİM

Varlık;	rehberleri	ile	ruhsal	tarafta	yaşam	kontratını	yaparken	
bu	kontrata	uygun	isim	ve	doğum	tarihini	de	seçmiş	olur.	Dünya	
gezegenine	enkarne	olmadan	önce	varlığın	yaşam	planına	dair	her	
şey	belirlenmiştir.	Anne	karnına	düştüğünde	ismini,	çevredeki	en	
telepatik	kişiye	sezgisel	güçlerle	iletir	ve	seçtiği	isim,	bu	şekilde	
ona	verilir.	İsminiz	şu	ya	da	bu	şekilde,	başta	anne-babanız	olmak	
üzere	çevredeki	en	telepatik	herhangi	bir	kişi	tarafından	size	ve-
rilecektir.	Verilen	 isim,	 içine	doğacağı	ailenin	soyadı	ve	doğum	
tarihi,	kişinin	önceki	yaşamlarındaki	zaaf	ve	uzmanlık	alanlarına	
göre	belirlenir.	Tekâmül	sürecini	ilerletebilmek	amacıyla	bir	gö-
rev	 atanır	 ve	 bu	 görevde	 ilerleyebilmeleri	 için	 hayat	 hikâyeleri	
başlamış	olacaktır.			

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Sadece	doğum	anınızda	verilen	ve	kimliğinizde	yazılan	isim	
ve	soy	isminizi	kullanmalısınız.	Varlığa	tüm	enerji	kendi	gerçek	
isminden	 gelir.	Takma	 ad	 kullanıyorsanız,	 hiçbir	 zaman	 gerçek	
isminizin	 yerini	 tutmayacağını	 asla	 unutmayın.	 Hatta	 gerçek	
isminizin	 getirdiği	 enerjiyi	 zayıflatıp	 tekâmül	 sürecinizin	 zor-
laşmasına	 sebebiyet	 verebilir.	 İsmimizdeki	 harfler;	 enkarne	 ol-
duğumuz	önceki	yaşamlarımızda,	hangi	konuları	başarıp	hangi-
lerinden	sınıfta	kaldığımızı	göstermektedir.	Uzmanlık	alanlarımız	
ve	 zaaflarımız	 şeklinde	de	düşünebiliriz.	 İstek	üzerine	 isim	de-
ğişikliği	 ya	 da	 takma	 ad	 kullanmak,	 ruhsal	 tarafta	 yaptığımız	
“yaşam	kontratına”	uygun	davranmadığımız	anlamına	gelir.	Ay-
rıca	mevcut	 uzmanlık	 alanlarımıza	 tazyik	 etkisi	 yaratarak	 kişi-
nin	 enerji	 bedeninde,	 sıkışmalara	 sebep	 olabileceği	 gibi	 uzman	
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olduğumuz	 enerji	 akışımızın	 da	 kesilmesine	 sebep	 olabilir.	
Bu	 ne	 demektir?	 Bu	 yaşamda,	 bu	 bedende;	 tekâmül	 sürecinde	
ilerlerken	karşılaşacağımız	engelleri	aşmakta	zorlanırken	ödülleri	
kabul	etmekte	de	sıkıntı	yaşayabiliriz.	Bu	yüzdendir	ki	tüm	ruh	
varlıkları	ruhsal	tarafta	yaptığı	“yaşam	kontratına”	sadık	kalarak	
ilerlerse	 tekâmül	 sürecinde	 daha	 “doğru”	 yol	 alacaktır.	 Herkes	
heybesindeki	 erzakla	 idare	 etmeyi	 bilmelidir.	 İçsel	 anlamda	
rahatsızlık	duyuyor,	verilen	isminizin	size	iyi	gelmediği	hissiyatı	
ile	 yaşıyorsanız	 bir	 uzmana	 başvurarak	 analiz	 yaptırmalı	 ve	
tasarımınıza	 uygun	 ismi	 onunla	 belirlemelisiniz.	 İstek	 üzerine	
ya	 da	 harflerinizi	 beğenmediğiniz	 için	 keyfi	 bir	 şekilde	 isim	
değişikliği	istemek,	tamamıyla	yanlış	bir	tutum	olacaktır.

EK İSİM, TAKMA AD ve EVLİLİK SOYADI

Ek İsim: 
Varlığın,	 bedenlendiği	 süreçteki	 yaşam	 tasarımına	 baktığı-

mızda	 tekâmül	sürecini	yumuşatmak	ve	 ilerleyişini	 rahatlatmak	
amacıyla	ek	isim	alması	mümkündür.	Bunun	gerekliliğini	ancak	
bir	numeroloji	uzmanı	tespit	edebilir.	Öncelikle	varlığın	içinden	
gelen	bir	 isim	varsa	uygunluğuna	bakılır.	Çünkü	sezgisel	gelen	
bilgiler	her	zaman	en	doğru	bilgilerdir.	Yoksa	uzmanın	belirleye-
ceği	isim,	kendisinin	de	uygun	görmesi	hâlinde	kişiye	verilebilir.	
Ancak	verilen	ek	ismin	enerjisinden	faydalanabilmesi	için	nüfus	
cüzdanına	ekletmesi	ve	topluma	kendini	tanıtırken	bu	ismi	de	te-
laffuz	etmesi	gerekir.	Ek	ismin	enerjisinden,	kullanmaya	başladı-
ğı	süreci	göz	önünde	tutarsak	ortalama	5	yıl	içerisinde	faydalan-
maya	başlayacaktır.	Tıpkı	evlilik	soyadımız	gibi.

Takma Ad: 
Varlık;	kişisel	sebeplerden	tutun,	toplum	adına	ilerlerken	ya	da	

hayat	içerisinde,	okul-iş-sanat	gibi	konuları	icra	ederken	verilen,	


