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Sınav Zekanı Kullan Hasarı Sihirbazı on 

Sınav Zekası. nedir? 
ınav Zekası; zihinsel yı:tilerini tam 

olarak kullanmakla beraber duygu al, 

ruhsal zekayı da devreye koyarak h r 

türlü mavda, hayatta maksimum ba§anyı 

sağlama anatıdır. ınav Zekh bugüne 

kadar görmediğin ekilde görmeyi, 

düşünmediğin ek:ilde dü§ünmeyi, hi -

setmediğin şekilde hissetmeyi, olmadığın 

şekilde olmayı, yapmadığın şekilde yap

mayı, yaşayamadığın şekilde ya~mayı ve 

başarılı olmayı i teyebilmektir. 

Ve bu anlamda eyleme geçmediğin şek

ilde eyleme geçebilmektir. Eyleme 

gec;meden önce zilrninde bu olayı net, 

parlak bir şekilde inıgeleyebilmektir. Hiç 

uygulamadığın yöntem ve teknikleri 

uygulama ve bayata geçirme zı:ka ıdır. 

rnav Zekası ile iyiden mükemmele 

doğru geçmeyi başa.rııbiliı iniz. 

İyiden mükem.mde doğru 
derken neyi kastediyorsunuz? 

İyi her zaman iyidir ama mükemmel 

olmak bambaşkadır. Sınavlara hazır

lanırken zamanınızı, duygulannızı ve 

düşüncelerinizi, çalışma tekniklerinizi, 

psikolojik ve zihinsel süreçlerinizi kontrol 

etme durumunuzu iyi veya idare eder 

olarak değerlendiriyorsaıuz iyi ya da idare 

eder olarak kalmaya mah.k(lmdur. 

esclc mükemmele çevirebilmek, iyiden 

mükemmele doğru gitmek. 
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Smav Zekô,s,, Öğrenmeyi öğrenme sanatım, ba§anmn psikdojik süreç.eri, telcnik 

ve ta/dik bilgiler, neden, nifin ve no.rJ öğrenmek gerekliği gibi yüzlerce sırrı 

kazantM ıans,nı sw sunan bir kitap. 

İ re ınav Zekası bireyleri iyiden 

mükemmele görürec.:ek bir çalı ma. Var 

olan kısır döngülerden, ne yapacağını 

bilememe ıkınıılanndan kurtarır genç 

İnsanı. Herkes sana "Bu hepimizin başı

na geliı·, geçer, geçer, heyecanlanma, çok 

çalış ... " gibi sözler çoğunluk için iyidir 

ama enin için bir öğrenci için iyi 

olmazsa daha iyisini yaparak mükemmel

liğe gidebilirsin. Tarzını, düşüncelerini, 

beynine bilgileri kaydetme yöntemini 

değiştirdiğinde farkı fark etmenin farkını 

yaşarsın. 

Sınav Zekftsı nasıl doğdu? Bu 
fi.kir nereden geldi? 

Bilindiği üzere ınavlarn onlarca mily

on gcncinıiz, insanımız giriyor. Y S, 

LY , B , T , D , KPS ', k1.1rum 

içi smavlar gibi · birçok ınav var. 

IIay-atımızın her anında wıımadık yerde 

de çıkabiliyor. Artık öyle biı· bıkkınlık 

gelmişti bireyleı-in üzerine bu durumu 

nasıl aşacaklanru bilmiyor birçoı;;'ll. Rır 

kısun öğrenci hiç rahanzlık duyınuyor. 

Bildiği yolda devam ediyor. Bu kitap 

ke inlikle onlara gört değil. Boşuna bu 

kitabı okumasınlar. Ama bulunduğu kon

umdan rahat ız olan, bir adını daha 

ilerisini hedefleyen ve bu hususta hndini 

gcli tirmek i teyen her birey 7'den 77'yc.; 

bu kitabı okumalı kanımca. Çünkü rahat-

ız olmak iyidir. Rahatsızlık ki iyi eyleme 

evk eder. Yani yapması gerekenler için 

kendini mecbur tutar. 

e var ki bazı noktalarda tıkanmış ise 

ona ınav Zekası kitabımız bir can imidi 

gibi imdadına yetişiyor. Belki ben her 

yere eğitimlerimle yetişı:ıniyorum. Fakat 

kitapla ulaşabileceği.mi biliyorum. Her 

işin olduğu gibi bu işin de püf noktalanrıı 

bir öğrenci ve sınav koçu/danışmanı 

olarak, eıniner ve eğitimlerimdeki 

deneyimlerle beraber başannm sırlannı 

değerli okuyuculanınla paylaşmak isted

im. u1av Zekası i te böyle doğdu. 

Bu kitap olruyuculanna ne vaat 

ediyor? 
e vaat ediyor? İş, ~ a :)) Elbette 

ba +an ... Başarılı olmayı. Bildiğiniz ve 

öğrendiğin.iz yöntem, teknik ve uygula

maları yapmanız koşuluyla ... Tabii ki 

ba§afllı olmak için yani baş olabilmek için 

an gibi çalışmak gerektiğini vurguladım. 

Fakat an gibi çalışırken bire on verimli 

olmanın ve etkin çalışmanın sırlanyla 

beraber an gibi olmak. 

Bildiğiniz gibi milyonlar ınava giriyor 

ama istediği yeri kazanan adcce%10-

15'lik bir dilim. ''Arkadaş ben günde 5 

saat çalışıyorum ama adam 2 aat çalışıy

or benden daha iyi. Anlamıyorum." 

diyenleri çok duydunuz değil mi? ( yıu 

durwnu ya§llyan beni bir kahkaha aldı 

gitti .. :)) Bu d1.1rumda kişiyi strese sok

muyor mu? 

Ln::ste bireyin bilgilerini · !ediği gibi 

kullanması önünde en büyük engel 

olduğuna göre i İn ne kadar ciddi 

olduğunu görüyorsunuz. Bu kitap aaıler 

vermekten çok kişide farkındahklar ve 

silk.imne meydana getiriyor. Bu farkın

dalığu1 değerini bazen milyonlarca para 

sağlayamaz. Bunun yanında birçok sır 

siziıılc paylasıldı bu kitapta. 
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Bu sırlardan ve fukındalıklardan 
biraz l:rahs eder misiniz? Başarılı 

olmak için neler yapmalıyız? 
Bunu anlatmak için bir kitap dalıa 

yazılıreminolwı. Yıllardıralmı olduğum 

lnıaııtuın, öğrenmeyi öğrenme, hafıza, 

hipnoz, piıiitelik, NLP, EFT gibi 
eğitimler insana birçok donanım sağlıyor. 
Bu donanımlar kişide farkındalıl<lar oluş

turuyor. İşte bu noktada hu sorunun cev
abı izde. Yani izin değişim ve gelişim 
i teğinizin şiddetinde, alevinde. 

iz tutuşursanız, başarma hedefiyle 
100 trilyon hücrenizle odaklan ı rsanız 

ba armamaruz için hiçbir neden yok. 
Kitaplar işin bir yönü ama uygulamalı 

eğitimler işin diğer dolnız yönü. u1av 
Zekası kitabımız işin onda beşini ortaya 
koyuyor. Diğer yansı eğitimler sırasında 
yaşayarak elde ediliyor. Kendinize kat
tığ1nız her bir donanım sizi zirveye, 
yüreğinizde be lediğiniz güzelliklere 
ulaştıracaktır. 

Bu kitabın yazılma aşaroasırn ve 
neler yaşadığmm anlatır mısınız? 

uıav Zekası çok emek verilerek hazır
landı. Sabahladığım gün sa)IISllll hatırlamıy
orum. Bana çılgın ve deli diyenler var. 
Hedefim için hayallerim için, değerli 

okuyuculanmla bulu ·mak onlar.ı yararlı 

olmak adına uykusuzluk çekmi~m çok mu/ 

Sweet Marden'in çok güzel bir özü 
var: "İnsanoğlunun içinde uyuyan güçler 
vardır. Bunlan bilse kendi bile sa ınr: 

Çünkü bu güçlere sahip olduğu akluıdan 
bile geçmez. Bu güçleri uyandınp eyleme 
geçebilir:;e, o ki inin hayatında büyük bir 
devrim olur." eden genç beyinlerin 
zihinlerinde böyle bir deği)nı yaşan

masın ki? Bu kitap i ·te bu sırlan veriyor. 

Bu kitap okuyucusuna 
kazandıracald 

' . 

A1vin Tofller "Geleceğiıı r,a/ıili, okuya
maJ'aıı kip olmayacohır. asıl öğrcneceğitıi 
bıfmeycıı kişi olaaıktıı:" ınav Zekası kitabı 

da nasıl öğrenileceğini son yüzyılın araştır
ma ve bulu§lan ışığında gözler önüne 
seriyor. Öğrenmeyi öğrenme sanatını, 
başarının psikolojik süreçleri, teknik ve 
taktik bilgiler, neden, niçin ve nasıl öğren
mek gerektiği gibi yüzlerce sırrı kazanma 
§ansını size sunan bir kitap var. Adı 
üstünde Sınav Zeka 1. ep i bu. :) 

Sınav Zekisı eğitimleri kişiye ne 
kazandınyor ve ne gibi değişimler 
gerçekleşiyor? 

Sınav Zekası eğitimlerini 4 ytldan 
beridir düzenlemekteyim. 1,5 aatlik 
seminer ya da I gün 7 saat ya da 2 gün 14 
saatlik bir eğitim seçenekleri var. Özellik
le 7 ve 14 saatlik eğitimler birçok bireyde 
kalıcı ve inanılmaz değişimlere neden 
oldu. Bu bireylerin deği§im ve gelişim 
üre !erinden kitabın içinde ve son kı -
mında öz etmekteyim. 

SBS'den YGS'ye,YDS'den KPSS'ye 
TÜM SINAVLARI KAZANMAK ARTIK ELİNİZDE! 

'böyle, dünya çapında 
bir kitabın 

bizim ülkemizde 
ve Türkiye'li 

bir yazar tarafından 
yazılması inanılmaz." 

kitap/ife.com sitesi okur yorumu 

sipari§: www.kitaplife.com 02 12 445 00 45 
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Stresi Yen 
:\,lıııda lıiı· parı;:ı sır·~,; güıılük lıaraua 

br,:ıhı,:ılaıı wrluklarla lıa~a ı;ık ı ııada 

ilıtİ)':IÇ durubıı cııeıji , upıııklık \"l" gikii 
sağlar. ı\ııeak uzun sCırdi, siirrkli n: fozla 
ıııikı:m l a ,ırc, ımguııluğ;ı ,·c n:ıiıııiıı 

di'ı~ ı ııc,im: nedı:ıı olur, hı:drnsd , ·ı: rulı

d sağlığı tı: l ılikeyı: sokar. 

Uy/ıu bozııltlıdd.an, mide ralıt1lsl2/ılılan, 
boş_ ağrısı, bir krmu ya da qe yoğunla§mada 
zorlıık, huwrswdıtk., çarpıntı, omuz ve sırt 
ağrılan g7'bi yaJ:ııııııalar güııliik y/Jjamda 
başa çıkamadığımız stres sımucu olabi/it: 

Strı:slı: lı:ı~a ~ıkıııatl,ı ilk lı:ısaıııak, 

ki~iııiıı y;ı~anıımb strese rol açan ı:tkeıı

bi ı-t:. 11L'lk·ıılo.:ri lıdidı:nıı:sidiı: Bir son
raki a~aıııa ise l mıılardaıı lıaııgikıiııiıı 

ortad.ııı kaldııılalıilcreği )"d da lıali

llı.:tildıileı:ı.:ği \'C lııınuıı için ne gilıi 

iiııkııık·r ;ılına l ıill'ceğiııi hulıııasıdır. 

( ;iiııliik p~ııııdaki si ı·l',lt: ı iıı pek çoi;"lı 

iri ildi~iııı kur:ınıaıııaktaıı ka) ııaklaıı
ıııakrndıı: )akın ı·c gcııi~ ~ı.:ırı.:nıi1.dı.:ki 

hin.:) h.:rlı.: ilı.:ıi~iııı kurarkrn a~ık, aııb~ır 
ı·ı: ,aıııiıııi bir dil kı.ıllaıııııak, konu1ıııak 

kadar kaı",:ı ıııızd,ıkileri :ırıl:ııııaı:ı n: diıı

lc-ıııı.:yı: de l ıı:ı·ı.:sli olıııak ilk kııı~ıldır. 

( ) laybr:ı k:ı~ııııwhıki ı ıiıı hakı~ aı;ısıııdaıı 

h:ıkın:ık, kahul ı:ını,,ck lıilc :ııılaıııay:ı 

çalı~ıııak i l cti~iııı a~ısıııd:ııı ~ok iiıırnılidir. 
Olaylara ulumlu rakla~ıııak, k.:ııdi 

güı:Linıü,.]e ora ııtılı lıı.:dı.:llı.:r koyııı:ık, 

,;oııurnııu d,'.ği~ıİr,.• ıı ıey,·,t•(.~miz ~ı:ylı.:rlı.: 

uğra~ımk .)t·riııı.: lıirı:r olar.ık İİlt:riıııizt: 

dti~t:ııİ en İ)'İ ~ekildı: yapıııaı~ı ı;alı~ıııak 

~tn.:~lc iYJ~a ı;ıkıııakıa rn ı:tkiıı ıoldur. 

Zarıı,ıııı iri dı:ğcdcııdirıııı.:k, "yapıbı:ak 

i~ler li,tt,i" lıazırbııı:ık, ,.,;r i,:lı:ri 
basanı;ıklara ayı raı~ık lıölüııılt:r lıalindl" 

lıallı:rıııı:k, zaııı:ııılı planlama ı~•pıııak n· 
bunu y:ıp:ırh·ıı gı:rçı:kı.;i olıııak, gcn-k
tiğ.iııdc ı·ardıııı ı~ı da daııı~111aıılık İstt'

ırn.:k \ "C.: lıir ,onııı içiıı tt'k Lıir ~öziiıne 

bJğlanıp blıııadaıı diğer sı.:ı;ı.:ııı.:klı:ıi de 
giiz iiııüııdı: lııılum l ıınııak sın:s :ız;ıhKı 

ıl:ı\Taııı~lar,lır, 

Her çeşit bedensel f(llıpna, sı;qr yapmak, 
lwbiler ip'ıı :ıaınaıı aymnal,, stresten w 
olum.ruz etkilerinden uzakl/Jfarak giif 
l:aummak için yararlıdır. Baun sadece bir 
arl:ada.j ya da yakıma kı.mUf'll(lk. onıın 

tarajindan an/.a§,ldığıııı gmıule bile bireyin 
yii/ıüııii fQk lıafijkı.ebüir. 
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