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Başarı-Mutluluk ve Kontrolıçin 

Bir Gelişim Yolculuğu: 
Aşağıda bulunan her bir söz ve açılım; yaşama ve yaşamaya dair 
tutumlarınizı tekrar gözden geçirmenizi sağlayacak ; hayat denen 

sahnede, senaryo kararınızı değiştirmenize sebep olacak 

"Eğer yürüdüğünüz yolda hiç 
engel yoksa o yol sizi hiçbir 

yere götürmez." 

George Bernard Show 

Ulaşılmak istenen nokta. Işte hepi· 

mizin yaşantısındaki anahtar kelimeler 

belki bunlar. Hepimizin yaşama dair 

öyle çok amaçları var ki. Kimisi küçük 

kimisi büyük. Kimisi de ulaşılana kadar 

büyük. Hepimiz küreklerimizi çekiyo· 

ruz. Daha fazla mutluluğa, sevgiye, hu

zura, başarıya , güce, cesarete doğru ... 

fakat hayatın karmaşası içinde bazen 

rotamızdan şaşıyor ve doğru koordinat· 

ları bulmaya çalıştıkça daha da savrulu

yor kayığımız. 

En temel sorun· 

larımızdan biri 

zaman. Zaman 

aslında kendi 

akşında yoluna 

devam ederken biz 

ona ayak uyduramı· 

yoruz. Neden ba· 

güçte... Birbirinden değerli üsta t lar, dünyaya 
damgasını vurmuş sözleriyle sizin için bu sayfada 

buluştular! Onlara kulak vermeye ne dersiniz? 

zen bir dakika bize bir saat gibi menin yolu bu NEDEN'leri NASIL aşaca· 

gelirken bazen de bir saat bir ğımızı bilmekten geçiyor. 

dakika gibi geliyor? Bazen neden Mutluluk hepimizin dünyasında ken· 

yenilikler bizi korkutuyor? Yüksel- dine özgü bir anlam taşıyor. Hepimiz 

mek, statü sahibi olmak, sorumluklar mutluluğa farklı anlamlar yükıüyoruz. 

neden kaygımızı arttırıyor? Neden aynı 

işi bazen başarı ile sonuçlandırırken, 

başka bir zaman aynı konuda kendimizi 

çaresiz ve başarısız hissediyoruz? Neden 

işbirliği içinde çalışmada zorluk yaşıyo· 

ruz? Neden saatlerimizi harcadığımız 

halde elde ettiğimiz sonuçlar bizi tat

min etmiyor? Neden risk almak ve daha 

fazlasını yapmak için yeterli cesareti 

bulamıyoruz? Neden emeğimizin karşılı

ğını alamadığımızdan şikayet ediyoruz? 

Neden mutluluk adına, kaliteli iletişim 

adına zaman zaman kayıplar yaşıyoruz? 

Neden aynı yöntemleri deneyerek 

farklı sonuçlar elde etmeyi bekliyoruz? 

NEDEN? 

Hiçbir şeyin, kolayelde edilmediğini 

ve elde edilenin korunma· 

sının da her şeyden zor 

olduğunun farkındayız. 

Başarıdan çok ka· 

zanılan başarının 

sürekliliğinin daha 

önemli olduğunu 

da biliyoruz. Bu amaçla 

kendi mücadelemizi verirken 

hepimizin kendince birçok 

nedenleri var. Ama yaşama 

dair isteklerimizi elde et· 

Kimimiz için bir aile kurmak, kimiz için 

bir kariyer sahibi olmak, kimimiz içinse 

hiç denenmemiş olanı yaparak başarı· 

ya ulaşmak. Bizim dünyamızda anlamı 

her ne olursa olsun hepimiz bir şeylerin 

olmasını istiyoruz. Daha önce yapmış 

olduğumuz, başarıya ulaştığımız konu

larda benzer başarılara imza atmak için 

bazen bir sesin bazen bir hissin bizi ha· 

rekete geçirmesini bekliyoruz. 

"Bir engelle bir fırsat ara
sındaki fark nedir? Ona karşı 
olan tutumunuz. Her fırsatın 

bir zorluğu ve her zorluğun bir 
fırsatı vardır." 

J.Sidlow Boxter 

Bu arayışlarımız arasında kimi zaman 
kazanıyor, kimi zaman kaybediyoruz. 

Peki daha çok kazanmak ve kayıpları 

bile çok geç olmadan kazanca dönüş

türmek hiç mi mümkün değil? 

Elbette ki mümkün. Zihnimizi ve onu 

nasıl kontrol edeceğimizi öğrenmekle 

başlıyor işte bu olasılık . Insanların olay

lar karşısında tepkilerindeki farklılığı 

yaratan aslında dı ş dünyada olandan çok 

kendi içlerinde olup bitenlerdir. Hayatı

mıza yön veren yaşadığımız olaylar de

ğil, bizim bu olaylara vermiş olduğumuz 



tepkilerdir. Eğitim hayatımız boyunca 

bize bırçok alanda birçok şey öğretti

ler. Fakat tüm bu bilgiler dış dünyaya 

ait olan bilgilerdi. Peki kendi içimizdeki 

kaynakları ortaya çıkarmak, zihnimizin 

kontrolünü ele almak, insan olarak ger· 

çekten ne olduğumuzu ve ne olabilece

ğimizi bulmak adına ne öğrendik? 

Bugün yaşadığımız toplumda eğitim 

gerçekten her şey demek. Ancak yapa· 

cağımız iş alanı hakkında bilgilerimizin 

yanı sıra kendi kendimizin antrenörü 

olmak, kendimizi tanımak ve yönetmek 

konusunda eğitilmek zorundayız . 

Elinizde bir yemek tarifi olduğunu dü

şünün . Bugüne kadar almış olduğunuz 

tüm diplomalar, bildiğiniz diller, tekno· 

loji bilginiz bu yemeği n içine koyaca

ğınız malzemeleri oluşturmakta. Ama 

hangi malzemeden ne kadar ve hangi 

sırayla koyacağınızı bilmeniz kendi bey· 

ninizi ne kadar tanıdığınız ve kontrol 

ettiğinize bağlı. Eğer beyninizin kullan· 

ma kılavuzuna sahipseniz, tepkilerinizi, 

ruh halinizi kendi istediğiniz doğrultuda 

kontrol edebiliyorsanız, içinizdeki kay

naklara istediğiniz zaman ulaşabiliyor· 

samz, usta bir iletişimciyseniz, kendi

nizi kolaylıkla motive edebiliyorsanız 

ve başarısızlıklarınızı ters yüz edilmiş 

başarılar olarak değerlendirebiliyorsa

nız harika bir yemek pişireceğinizi size 

garanti ederiz. Ama bunları yeteri ka

dar gerçekleştiremiyorsanız ya yemeği

niz çi ğ kalacak, ya yanacak ya da siz 

o yemeği nasıl yapacağınızı öğrenmek 

konusunda harekete geçeceksiniz. 

"Akıllı adam hem kitapları 
hem de doğrudan doğruya 

hayatı okur." 

Lin Yutang 

Işte bilgi çağında bilgi bombardıma

nından sıyrılıp daha seçici daha etkin ve 

ihtiyacın ız olana ulaşmak adına zihnini· 

zi ve bedeninizi daha yakından tanımak 

için bir şansınız var. Tüm sorularınıza 
cevap bulacağınız içinizde saklı olan 

yanıtları ortaya çıkaracağınız güzel bir 

sistemle karşı karşıyasınız. 

Başarılı insanların ortak noktası ken

dileri ile girdikler i rekabetten hep za

ferle çıkmalarıdır. Zafer kendinizi aş

maya çalıştığınız noktada bekliyor sizi. 

Bu konuda en büyük destekçiniz olacak 

olan NLP (Nöro Linguistik Programlama 

- Sinir Dili Programlaması) adı verilen 

bu sistem hem iş hayatında hem insan 

ilişkilerinde başarılı insanların model

lenmesi ile geliştirilmiş olan bir bilim ve 

sanattır. NLP 1970'lerin başında Dr. Ric· 

hard Bandler (Matematikçi , bilgisayar 

uzmanı, Gestalt terapistil ve Dr. John 

Grinder (Dilbilimci) tarafından A.B.D'de 

geliştirilmiş bir davranış bilimi ve tek

nolojisidir. 

"Cevizin kabuğunu kırıp 

özüne inmeyen cevizin 

hepsini kabuk sanır." 

Gazali 

NLP her zaman istediğiniz sonuçlara 

ulaşabilmek için gereken mükemmeııiği 

irdelemenize ve yeniden oluşturmanıza 

olanak sağlayan bir yöntemdir. NLP kişi· 

nin kendisiyle ve diğer insanlarla iletişi· 

midir, NLP bir davranış biçimidir, yaşam

da az rastlanan bir öğrenme fırsatıdır. 

Kısaca istediğiniz doğrultuda diliniz yo

luyla beyninizi programlamanızı sağla· 

yan bir "insan Davranışları Bilimidir." 

"Yüzünüzü güneşe 

döndüğünüz zaman gölgeler 
hep arkanızda kalır." 

He/en Keller 

Kişi kendine yeterince yatırım yaptı 

ğı taktirde her insan her şeyi yapabilir. 

Çünkü ilgi nereye odaklanırsa enerji 

oraya akar. Bir kişi yapmışsa herkes ya

pabilir. Size göre en mükemmel insanın 

portresini zihninizde oluşturun lütfen 

sonra da içinize dönüp bakın o orada 

bir yerlerde ... 

içinizde saklı olan sizi ortaya çıkar

mak için tek yapmanız gereken ihtiyacı

nız olan tüm kaynakların sizde bulundu

ğunu bilmeniz ve bu kaynakları ortaya 

çıkaracak gerekli bilgi ve beceriye sa

hip olmanızdır. NLP size bunun yönte

mini uygulamalı teknikleri ile öğretme

ye hazır. 

NLP size kayığınızın tüm dalgalara, 

fırtınalara rağmen rotasında kalmasını 

sağlayan bir pusu la sunuyor. Bu pusu la

yı yaşamınızın her alanında kuııanabilir 

ve oraya en kısa ve en güvenli yoldan 

ulaşabilirsiniz. Tabi bunun için ilk şart 

eğitimin her daim gerekli olduğunu bil

meniz ve gelişim e açık olmanızdır. 

Ralph Waldo Emerson'un dediği gibi 

"Nereye gittiğini bilen insana bütün 

dünya yol verir. 

Hayatımıza yön veren yaşadığımız olaylar değil, bizim bu olaylara 
vermiş olduğumuz tepkilerdir. " 
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