
Bir tavşan güçlü bir clü"şmanı kendisine 
saldırdığında ne yapar? Çoğumuzun aklı
na gelen ilk seçenek: Kaçmak. Eğer çare
siz bir durumda, ölümle burun burunaysa 
ve kaçacak hiçbir delik yoksa bu kez ikinci 
eçeneğe yönelir: Savaşmak. Bazı durum

larda ise mücadele etmek anlamsız, ölüm 
kaçınılmaz göıünür. Ve zavallı tavşan son 
çareye ba~-vurur: Teslim olma.le. Kimi hay
vanlar teslimiyet ırasında sırtüstü yatarlar 
ve boğazlarını rakiplerine açarlar. Bu, "ha
yatım senin ellerinde, sana teslimim, canı
mı bağışla" mesajı taşır. 

Biz insanlar da problemlerle kru'§ıla§tığı
ınızda kaçma, saYa§nıa ya da boyun eğip 
teslim olma yoluna gideriz. Bunlar mutlu
luğumuzu çalan, alıp götün:n 3 mutluluk 
hırsızı olar...ık tanımlanır. Bu hır.ıızlara kar
§I gözlerini dört açmak, kapılan sı kı sıkı 

kapamak gerek:i r. 

Kaçma, savaşma ve teslim oLnayla so

nuçlanan yanlış hareket ve tutumların dü
zeltilmesini sağlayan insana özgü bir yeti 
vardır: Analitik:düşünoe. Analitik düşünce 
problemi tanıma/öğrenme aşamasıyla ba§
lar. Öncelik.le onun diğer problemlere ben
zer ve farklı yanlarıyla iyi tanınması ve ta
nımlanması gerekir. Kişi, çeşitli çözüm yol
lan bulur ve bunlar ar.ısında sentezlemeler 
yapar. Bu süreçte özgür bir bilinç akışı söz
konusudur. Analitik düşünce, en doğru ve 
en uygun çözüme yönelik ara~tır. Bu dü
şünce şekli problemin kendisine değil çö
züme yöneliktir. 

Diğer deyi~lc çözüm odaklıdır. Analitik 
dü ünmek için lıerşeyi bilmeniz gerekmez 
anıa bilgiye en kısa yoldan nasıl ve nerede 
ul~acağınızı biliııek önemlidir. Analitik 
düşünceyle beynimizin rasyonel bölümünü 
etkin kullanarak işlevselleştiririz. Onu kul
lanmayı seçmediğimiz sürece, mutluluğu
muzu çalan hırsızlara kru'§ı savunma ız ka
lırız. Analitik düşünceye kapılarımızı ka
pattığınuz sürece 4. mutluluk hırsızına ka
pı1anıruz açmış oluruz. ~Ntuııon ıv,ızı1,,,,; 
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mutluluk katsayınızı adınr 
Şimdi de mutluluğun hırsızlanndan bir üreliğinc uzaklaşıp mutluluğun arka

da lanna göz ataltm. 

Kaçmak, teslim oLnak ve savaşmak korkudan doğar. Cesaret iı;c: korku, kaygı ve 
umutı;uzluğu nötralize eder. Korku bizi hareketsiz kılar, cesaret ise bize hareket ka
zandım: Panik ve endişeden uzak tutarak sakin kafayla ve objektif düşünmemizi 
sağlar. Cesur ki§iler, kişisel bir sorunla karşılaştıklarında ondan kaçmaz, saklan
maz ya da boş çırpınışlarla onunla boğuşmazlar. 

Bunun yerine, analitik düşünceye ba§vururlar. Durumu analiz ederek kendile
rine şu sorulan sorarlar: "Bu durumda olabilecek en kötü şey ne, gerçekleşmesi 
muhtemel şey ne, seçcncklerinı neler, içinde bulunduğum durumu gdi.şti.rmek için 
ne yapabilirim? Bu sorulan cevaplayarak bir aksiyon planı geliştirirler ve bu doğ
rultuda hareket ederler. Tecrübelerinden yola çıkarak korkunun insanın ayaklan
na dolanan bağlarından kurtulma yolunun analitik düşünmek olduğunu bilirler. 
Rüzgara ~ koyamayan narin yapraklar gibi değil, onu kontrol etmeyi bilen bir 
planör gibi davranırlar. 

Yaşamımızı ürdürmek için insanlara ihtiyaç duyarız. Hepimiz birbirimize 
muhtacız. Bir oyun yazarının oyunculara, oyuncuların ise izleyiciye ihtiyacı var
dır. Y-.tn.i hepimiz bir diğerinin varoluşu ıçin bir amaç ve bir değer ifade ederiz. 
Hissedilen en büyük mutluluk çevremizdekilerle etkileşimimizin içinde gizlidir. 
Aşık oluruz, evleniriz, bir aile kuranz, kariyer yaparız, yeni arkadaşlıklar kurarız. 
Mutluluğun özü bunlarda saklı değil midir? 

Kör ve sağır olarak doğduğunuzu hayal edin. Bu durumda ne Mozart'ı ve Be
etlıoven 'i dinleyebilecek, ne de Da Vınci ya da Hcasso'nun resimlerini görebile
cektik. aoat, yaşamı sürdürmek için bir zorunluluk olmasa da onun mutluluğu
muzu güçlendiren bir etkinlik olduğu inkar edilmez. Bu, varoluşumuzun ruhsal 
boyutuna işaret eder. Kendimizi zanatın güzelliğe teslim ettiğimizde mutluluğun 
da yeni bir köşesini keşfetmiş olacağız. 

Şu an ihtiyacımız olan, korkudan u:ı:akl~mak ve dik durmak ... Bu, beynimizin 
olağanü, tü potansiyelini ve gücünü kullanmak anlamına geliyor. Dürtülerinizle 
ve acele hareket etmeyin, önce düşünün! 

Mutluluğun 4 Hırsızı . 
1- Kaçmak.: Hayvanlar gerçek tdılikderden-cıld+[eOrfbıAWıli-

kelerden de kaçarlar bazen. Örneğin, dilşcn yıpraldaniı lir lıayvaııÜı 
kaçmasına neden olabilir; çünkü bu sesi yalda§an bir _,. atgılar; 

2- Teslim Olmak: Bebekler yapmlannı ~~~ ~ 
halde ya§2rlar. Annenin koruyuculuğuna muhtaç dduklarıiçiıı ~ ~ 
ona boyun eğerler. 

3- Sava§mak: Dürtü ve isteklerin yanlq yönde JmDanıiıJa. ioatııoiluoım ız.. 
dırabırun önemli sebeplerinden biridir. Bum bu.dürtillJ . savaı, ;&tet, öfb, 
zorbalık, kin gütme, düşmanlık ve nefiet beslemek ~ gösterir kmdisioi 

4- Elqtircl dQşılııccdcn uzaklı§mık: · ve dürtülaimize ~ do;>ome-
den, durwnu enine boyuna analiz etmeden cevap venncyc çalışmak mutsuzluğun 
kapısını aralamış oluruz. 
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