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Cemal KONDU

Yazarýmýz yaklaþýk 14 yýldýr davranýþ bilimleri, bireysel geliþim, insan
mühendisliði, trans, meditasyon, kariyer geliþtirme, iletiþim, duygusal ze-
ka, takým çalýþmasý, giriþimcilik, üretken ve yenilikçi zeka, baþarý, liderlik,
psiko-drama ve örgütsel psikoloji alanýnda birçok özel araþtýrma ve çalýþ-
malar gerçekleþtirmiþtir.

INLPTA The International NLP Trainers Association'dan uluslarara-
sý sertifikalý uzman NLP eðitimcisi olan Cemal KONDU 1996 yýlýndan
bu yana ise NLP alanýnda araþtýrma ve çalýþmalarýna devam etmektedir.
Avrupa'nýn bilinen en genç NLP Trainer'larýndandýr.

INLPTA The International NLP Trainers Association'dan uluslara-
rasý sertifikalý uzman NLP eðitimcisi olan Cemal KONDU, 1996 yýlýn-
dan bu yana ise NLP alanýnda araþtýrma ve çalýþmalarýna devam et-
mektedir. NLP eðitimlerini Uluslararasý NLP Eðitmenleri Birliði olan
INLPTA bünyesinde tamamlamýþtýr. Avrupa'nýn bilinen en genç NLP
Trainer'larýndandýr.

Cemal KONDU halen eðitim kurumlarýna, iþ dünyasýna, gruplara, bi-
reylere, NLP uzman eðitimcisi ve danýþmaný olarak hizmet vermeye de-
vam etmektedir. Çeþitli konularda seminerler vermektedir. Kamu kuru-
luþlarýnda, Þirketlerde, Okullarda ve Dershanelerde "Anlayarak Çok
Hýzlý Okuma", "NLP Practitioner ve Master Practitioner sertifikalý eðit-
men yetiþtirme", "Eðitim Mentörlüðü-Öðrenci Koçluðu"", "Temel Hafýza
Eðitimi ve Hafýza Teknikleriyle Ýngilizce","Beden Dili"…vb. konularýnda
seminerler vermektedir. Ayný zamanda bir Ýnsan Kaynaklarý Uzmaný da
olan Cemal KONDU, halen eðitmenliðin yaný sýra yönetici ve yaþam
koçluðu, kiþisel ve profesyonel geliþim danýþmanlýðý, futbol mentörlüðü,
hizmetleri vermektedir. 



Yazarýmýzýn þu anda "NLP ile Hýzlý Okuma" , "NLP Coþkulu Yaþam"
ve "Anlayarak Hýzlý Okuma" adlý üç kitabý vardýr ve ilerleyen günlerde
daha çok fazla kitabý da raflarda yerlerini alacaktýr. 

Ares kitaptan çýkan "NLP ile Anlayarak Hýzlý Okuma", "NLP ile Coþ-
kulu Yaþam" adlý iki kitabý vardýr. Ve de Akis kitap çýkan "NLP ile Anlaya-
rak Hýzlý Okuma" kitabý vardýr. ilerleyen günlerde daha çok fazla kitabý da
raflarda yerlerini alacaktýr.
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Ýnsan bir þeyi ciddi olarak isteyince 
hiçbir þey eriþilemeyecek kadar yüksekte deðildir.

H. C. ANDERSEN

GÝRÝÞ

Bahar, doðanýn yeni bir giysiye büründüðü, her þeyi taze, temiz ve gü-
zel gördüðümüz zamandýr. Ýþte bu kitabýn da amacý, okuyucularýn yaþa-
mlarýnda baharda görünen böyle bir deðiþimle karþýlaþmalarýný saðlamak-
týr. Okuyucunun yaþamýnýn niteliðini geliþtirmek ve okuyucunun bakýþ
açýsýnda hýzlý deðiþimler yaratmaktýr doðada olduðu gibi...

Bu kitap boyunca þoförün ben olduðumu asla düþünmeyin. Direksi-
yonda siz varsýnýz. Ben sadece dikkatinizi anayolun net bir þekilde iþaret-
li olduðu haritanýn üstündeki güvenli yola çekiyorum. Bu yolculuðunuz-
da yollar düzleþir ve böylece de yolculuðunuz daha sarsýntýsýz bir hal alýr.
Sonucunda ise baþarý kaçýnýlmaz olur.

Bir insan hayatta baþarýlý veya baþarýsýz olabilir. Bunu birçok þey etki-
ler. Peki, bir insaný baþarýlý ya da baþarýsýz yapan nedir?

Kimi insanlar gözle görülür bir çaba göstermeksizin yaþamlarýnda he-
defledikleri yere, istedikleri noktaya gelebilmektedirler. Hepiniz bu tür
insanlarý görmüþsünüzdür. Bir de diðerleri vardýr, onlarý da bilirsiniz. Ne
kadar yardým ve destek alýrlarsa alsýnlar yaþamlarýnda istedikleri yere bir
türlü gelemezler. Kendi kendilerinin düþmaný olabilir ve ilerlemeleri ge-
reken yola engeller koyabilirler.

Hepimiz kazanmak için doðarýz; ama yýllar geçtikçe karþýlaþtýðýmýz ba-
þarýsýzlýklar ve hayal kýrýklýklarý baþarýlý olmamýza engel olur, heyecanýmý-
zý kýrarak bizi engellemekten baþka bir þey yapmaz. 



Eðer hayallerinizdeki gibi bir hayat yaþýyorsanýz, eðer her þey mükem-
melse, eðer zenginseniz, maddi yönden baðýmsýzlýðýnýz, mükemmel bir sað-
lýðýnýz, iyi ve sevgi dolu bir aileniz, çevrenizdeki insanlarla harika bir uyu-
munuz, þahane bir iþiniz varsa, eðer dünyanýn tepesindeyseniz ve geliþmiþ
bir ruhsal hayatýnýz varsa, yatýrdýðýnýz para için size teþekkür ederim; fakat
þimdi bu kitabý bir yana koyabilir ya da en iyi arkadaþýnýza bir armaðan o-
larak verebilirsiniz. Yani artýk kitabý okumayý býrakabilirsiniz. Belki de de-
ðiþim sizin için gerekli olmayabilir. Deðiþmek istemeyebilirsiniz. Neden mi?

* Hayatýnýzdan memnunsunuzdur.

* Geçmiþi unutmuþsunuzdur.

* Gelecekten korkuyorsunuzdur.

Ya da çok þey bildiðinizi düþünerek deðiþime ihtiyacýnýz olmadýðýný
söylüyorsunuzdur. Öte yandan J. R. Cowell’in dediði gibi “Ancak aptallar
ve ölüler düþüncelerini hiç deðiþtirmezler” ve dünyada deðiþmeyen tek
þey deðiþimdir. Tamam, deðiþmek istiyorsunuz. Yapabileceðiniz, sizin için
yazdýklarýmý uygulamaya çalýþmak ve HEMEN ÞÝMDÝ eyleme geçirmek.
Göreceksiniz, o kadar kolay olacak ki...

Ýstediðiniz þeyi gerçekleþtirmekte göstereceðiniz baþarýnýn en kritik
deðiþkeni sizsiniz. Kendiniz deðiþtiðinizde çevrenizdeki insanlar da deði-
þeceklerdir; ama ilk önce siz deðiþin ki çevrenizdeki insanlar bundan o-
lumlu etkilensinler. Ýnsanlar bunu pek de yapmazlar, sadece çevreleriyle
uðraþýrlar. Diðerlerini deðiþtirmeyi çalýþarak vakit kaybederler. Eðer siz
gerçekten kaliteli insanlar ile yaþamak ya da bu tür insanlarýn çevreniz-
de olmasýný istiyorsanýz önce kendi kalitenizi artýrmalýsýnýz.

Yaþam durmaz. Eðer siz durmak istiyor, biraz kenarýnda durayým diyorsa-
nýz, deðiþimi yakalayýp baþarýya ya da zirveye ulaþamazsýnýz. Yaþam, büyümek,
geliþmek, deðiþmek, hedeflere ulaþmaya devam etmektir. Bakýn, ancak ölün-
ce dururuz. Ölüler bir yere konur, konduklarý yerde dururlar. Ýþte bunun far-
kýndalýðýyla o zamana kadar ilerlemeli, büyümeye devam etmeliyiz.

Deðiþebilirsiniz, her þeyi yapabilirsiniz. Ýstediðiniz, hedeflediðiniz her
þeye eriþebilirsiniz. 
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“Yalnýzca kendini deðiþtirebilirsin.
Kendini deðiþtirdiðinde, tüm evreni de deðiþtirmiþ olursun.”

ANONÝM

BAÞLARKEN

ZAFER ÝLK ADIMLA BAÞLAR

Bizler insanoðlu olarak doðar, büyür, çiftleþir ve ölürüz! Dünyaya ka-
famýz boþ olarak geliriz ve yaþamda tesadüfî olarak oradan oraya sürük-
leniriz. Ancak pek azýmýz dolu bir kafa ile yaþamý sonlandýrýrýz. Çok azý-
mýz gerimizde bir iz býrakýr. Pek çoðumuz sýnýrsýz potansiyelini boþ yere
israf eder.

Hepimizin bilinçli ya da bilinçsiz hedefleri vardýr. Nöro Linguistik
Programlama bilinçli hedefler ile yaþamanýn önemini vurgular. Hedefle-
rinizin bir deðil on olmasýný önemser. Hepimiz daha fazla zamanýmýzýn ol-
masýný ya da bir yerlerden zaman kazanmayý isteriz. Bu yüzden isteðimizi
devamlý erteleriz. Yaþamdan daima bir þey bekleriz.

Yeni ev, yeni bir araba isteriz; ama bunun için yeterli cesaretimiz yok-
tur. Erteleriz, sürekli bekleriz. Daha iyi bir ortamýn, daha iyi þartlarýn ol-
masýný bekleriz. O fýrsatý bir türlü bulamayýz! Bir türlü gerekenleri yap-
mayýz. Bekleriz, sürekli bekleriz.

Kabuðundan ayrýlamayan sümüklü böcekler gibi kafalarýmýzý uzatýp
dýþarý çýkamayýz. Bir türlü harekete geçemeyiz... 

Bir gemi düþünün. Herhangi bir zamanda gemi kaptaný emir verir. Pu-
sulasýný denize atar ve gemi yýldýzlara bakarak gider. Limana girseniz ve
bu yýllarca devam etse... Bu durum kaptan üzerinde nasýl bir etki yapar?



Ýþte biz de böyle bir zavallý durumdayýz. Ömrünün büyük kýsmýnýzý
beklemekle geçiremezsiniz. 

Felâket o derece ki durumu göremiyoruz. Bir türlü ilk adýmý ata-
mýyoruz. Ne zamana kadar böyle sürecek? Ýlk adýmý atmak için zamaný-
mýz var mý ki?

Zamaný gelinceye kadar, diye bir þey söylediðinizi duyar gibi oluyorum.
Ýþte bu bir intihar sistemidir.

Zamaný gelince yaparým. Bu durumda yaþamýmýzý büyük bir fýrsatý
bekleyerek geçiririz ve o fýrsat ortaya çýktýðý zamanda da yararlanacak ka-
dar güce sahip olamayýz. O fýrsat kim bilir ne zaman ortaya çýkacaktýr.
Doðru zamaný bekler ve “Ýþte þimdi tam zamaný” derseniz, bir bakarsýnýz
çok geç olmuþ. Artýk iyice tembel, miskin ve zavallý bir haldesinizdir. Siz
öldükten sonra insanlarýn sizi hatýrlamasýný saðlayacak ne yaptýnýz?

Baþarý süreçtir; ama bu yolculuða bir kere çýkmanýz yeterli olur. Ýste-
diðiniz hedeflere ulaþmanýz kolaylaþýr ve ilk adýmý atmýþ olursunuz. Zaten
bu da en önemlisidir. Baþlamak için büyük olmanýz gerekmez; fakat bü-
yük olmak için baþlamanýz þarttýr. Zafer ilk adýmla baþlar... Bütün büyük
iþler, küçük baþlangýçlarla olur. Kucaklamaya kollarýnýn yetmeyeceði bir
aðaç, bir tohumla baþlar. En uzun yolculuklar bir adýmla baþlar. Bu yolcu-
luk kötü bile baþlasa... Unutmamak gerekir ki yarýþa kötü baþlayan çok
atlet yarýþý þampiyon bitirmiþtir. Bugün yapamadýðýnýzý yarýn yapabilirsi-
niz. Siz yarýn baþka bir insan olmayý baþarýrsanýz, yarýn da dünden farklý
bir gün olacaktýr. Yapmanýz gereken ilk adýmý atmaktýr.
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1. BÖLÜM

POTANSÝYELÝNÝZ

KÝM BU?
Dünyadaki herkes ortak özelliklere sahiptir. Bill Gates ile bile ara-

mýzda bir benzerlik vardýr. Bir Çinli ile benzer özelliklere sahip olabiliriz.
Kim bu? Bu sensin. Ýnsanlar fiziksel yapýlarý açýsýndan ayný özelliklere
sahipler... 

Her birimizin kalbi yýlda 36.000.000 kez çarpar ve 60 ile 70 defa atar.

Vücutta motor görevini görür. 

96.560 km’lik bir damar aðýna kan pompalar. 

Kanýmýzda 22.000.000.000.000 kan hücresi vardýr.

Ýnsan vücudunda yaklaþýk 100 trilyon hücre vardýr. 

Her dakikada bunlardan 300 milyonu ölür. 

Eðer sürekli olarak yenilenmeselerdi, bütün hücreler 230 gün içinde
ölürdü.

Bir kalemi kaldýrýrken en az 12 çift kas görev yapar. Kaþlarýmýzý çatar-
ken 43 kasý, tebessüm ederken 17 kasýmýzý kullanýrýz. Vücutta 600’den
fazla kas vardýr ve bunlar insan vücudunun aðýrlýðýnýn %40’ýný oluþturur.
Ýnsan derisinin her bir 2,5 cm2’lik bölümünde 19 milyon hücre, 60 kýl, 90
gr. yað bezi, 570 cm uzunluðunda damar, 625 ter bezi ve 19.000 duyu
hücresi bulunur. Ortalama bir insan, hayatý boyunca 18 kg. deri döker.

Beynimizde 13 milyar sinir hücresi mevcuttur. Bu sinirler aracýlýðý ile vücut-
ta olup bitenden anýnda haberdar edilir. Bugüne kadar yapýlan araþtýrmalar,



beynin sýnýrlarý ile ilgili bir ipucu veremediði için beynimiz “sýnýrsýz” ka-
bul edilmektedir. Kafanýzda sinir hücrelerinin sayýsý dünyadaki insanlarýn
2,5 katý kadardýr. 

Vücudumuzda 4 milyon acýya duyarlý yaklaþýk 500 bin dokuma detek-
törü ve ýsýyý kaydeden 200.000 sinir vardýr. 

Bir insan hayatý boyunca fiziksel enerjisi ile 200.000 nüfuslu bir yer-
leþim yeri kuracak ve ayný zamanda oraya güç saðlayacak potansiyele sa-
hiptir. Ýnsan yýlda 1,5- 2 ton yiyecek ve içecek tüketiyor ve ortalama 500
gram ile 1 kilo alýyor.

Bu bilgiler sizi anlatýyor. Ýnsanýn mükemmelliðinin en iyi göstergesi...
Yukarýda sizden bahsediliyor. Bütün bunlar sizin içinizde ve bunlar bile si-
zi mükemmel kýlýyor. Her insan ayný özelliklere sahiptir, erkek veya ba-
yan olmasý fark etmez. Fiziksel olarak herkes birbirine benzer. 

Siz mükemmel tasarlanmýþ bir þahesersiniz. 

Ýnsan karmaþýk bir yapýya sahip... 206 tane kemik mevcut olmasýna
raðmen, birbiriyle beraber çalýþan 500 kas grubunuz var. Gözlerimizin
her birinin arkasýnda 150 milyon ayrý ýþýk algýlayýcý vardýr. Bu ýþýk algýla-
yýcýlarý bir saniyede milyarlarca ýþýk enerji birimlerini (foton) iþlemden
geçirirler. Eðer insan gözünü kopya etmek mümkün olsaydý, gözlerimizin
harika ötesi özelliklerine eþ deðer bir makine yapabilmek için 68 milyon
dolar harcanmasý gerektiðini; bu mekanik gözün ise küçük bir ev büyük-
lüðünde olabileceðini belirtiyorlar. Bu sizin eþsiz ve mükemmel olduðu-
nuz anlamýna gelir! Bunu herkes söylüyor; ama bunun farkýnda olmayan
tek kiþi siziniz...

Bu kadar mükemmel özelliklere sahip iken siz bu hayatta NE YAPI-
YORSUNUZ? Hayatta kalmak için müthiþ bir motivasyon harcýyorsu-
nuz. Oysa hala ortada bir þey yok gibi...
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POTANSÝYELÝMÝZ

Ýnsanoðlu olarak bizler sýnýrlarýmýzýn ne olduðunu bilmiyoruz. Testle-
rin, kronometrelerin, varýþ noktalarýnýn insan potansiyelini ölçme imkâ-
ný yoktur. Kiþiler hayallerini izlerken sýnýrlý gibi gözüken potansiyellerinin
çok ötesine gidebilirler. Ýçimizdeki potansiyelin sýnýrý yok. Ýnsanoðlunun
içinde uyuyan güçler var. Buna kendisi bile þaþýrýr insan; çünkü bu güç-
lere sahip olduðu aklýndan geçmez. Bu güçleri uyandýrýp eyleme geçebi-
lirse, o kiþinin hayatýnda büyük bir DEÐÝÞÝM olur...

Kendimizle ilgili olumlu veya olumsuz kanaatlerimizin niteliði potan-
siyelinizin merkezini oluþturuyor. Ýnsanlar olumsuz düþündüklerinde
kendi sýnýrlarýný kendileri oluþturlar.

Potansiyel olarak kocaman bir otobüse sahibiz; ama biz bu otobüsün
büyüklüðünün farkýnda deðiliz ve direksiyona adeta bir zincirle baðlý ol-
duðumuz halde kontrolü hep baþkalarýna býrakýyoruz. Bu tavýrla kurban
rolünü oynuyoruz. Kurban rolünü kimler oynar? 2- 3 yaþýndaki küçük ço-
cuklar. Neden mi? Çocukken gücümüz olmadýðý için hep büyüklerimizin
sözünü dinler, kontrolü ve sorumluðu büyüklere býrakýrdýk. Kurban rolü-
nü baþka kimler oynar? Kurban bayramýnda kesilecek koyunlar oynar. Biz
de bu hayatta kurban rolünü oynuyoruz.

Temelde kontrol sizde ve artýk þu kurban rolünü oynamayý býrakýp
kontrolün sizde olduðunun, kurban deðil kasap olduðunuzun ne zaman
farkýna varacaksýnýz? Zaten NLP bunun yanýtýný çok iyi vermektedir. Ýn-
sanlara kendi otobüslerinin sürücü koltuðunu en etkin ve bilinçli olarak
nasýl kullanacaklarýný öðretmektedir. Bu bölümde NLP’nin bazý varsa-
yýmlarýyla kendi otobüslerini el yordamýyla çok iyi kullanan insanlarýn
hayatlarýndan bazý kesitler vereceðiz. Biz NLP’de bu otobüsün kontrolü-
nü bir sistem çerçevesinde gerçekleþtirmekteyiz. 

Asla gerekenlere sahip olmadýðýnýzý düþünmeyin. Þu an karanlýk bir
odada ampulün altýnda okuyor olabilirsiniz. Dünyaya ampulü bulanýn
Thomas Edison olduðunu bilirsiniz. Peki, öðretmenlerinin Edison’un sa-
lak, geri zekâlý, hiçbir iþe yaramaz birisi olduðunu düþündüðünü biliyor
musunuz? Hayatýnýn ilk yýllarýnda bu yüzden okuldan atýldýðýný ve resmi
bir eðitim almadýðýný... 
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Erken gelen sýkýntý sayesinde Edison, resmi okul eðitiminde asla öðre-
nemeyeceði þeyleri keþfetti. Önce istediði her hedefe yönlendirebileceði
ve kontrol edebileceði bir potansiyelinin olduðunu; daha sonra, baþka bir
insanýn teknik bilgisini kullanabileceðini ve kendisi hiç bilim eðitimi
almamýþ olmasýna raðmen bilimsel bir araþtýrmayý baþarýyla yürütebilece-
ðini keþfetti. O kendi potansiyelini etkin bir þekilde kullandý. Sadece am-
pulü bulmakla kalmayarak büyük keþifler yaptý. Kendi potansiyelini etki-
li olarak kullandý, hem kendi hayatýnýn hem de baþkalarýnýn hayatýný de-
ðiþmesini saðladý. Siz de neden böyle olmayasýnýz?

14 Herkes Ýçin NLP

Bir insan, günde ortalama 65.000 farklý þey
düþünür. Bu düþüncelerin yüzde doksan beþi bir
gün önceki düþüncelerle aynýdýr. 

Deepak Chopra



2. BÖLÜM

ÝÞTE SÝHÝRLÝ YOLCULUK
BAÞLIYOR

NÖRO LÝNGUÝSTÝK
PROGRAMLAMA (NLP)

NLP nedir? NLP’nin mucizesi nereden geliyor? Niçin herkes sihirli bir
deðnek gibi ona sarýlýyor? NLP, bir düþünce sistemidir. NLP, önce kiþinin
kendini anlamasýný, kendi iç çeliþkilerinden, endiþe ve korkularýndan
kurtulmasýný, genel olarak dünyayý daha iyi anlamasýný, yaptýðý hareket-
lere bu gözle bakmasýný ve davranýþlarýný buna göre düzenlemesini saðla-
yan bir sistemdir. 

NLP, bilimsel temeli olan bir sistemdir. Kýsaca söylemek gerekirse
NLP, insan davranýþlarýnýn modellenmesi üzerine kurulmuþtur. Amacý,
etkili iletiþim kurmak ve sürekli geliþmektir. Nöro Linguistik Programla-
ma hýzlý ve etkili bir þekilde davranýþ deðiþikliði yaratmaya yönelik çok
güçlü tekniklerden ve bunlarýn nasýl kullanýldýklarýný açýklayan uygula-
ma felsefesinden oluþmaktadýr. NLP etkili iletiþim kurmak için size ge-
rekli araçlar saðlar. Her davranýþýn bir yapýsý olduðu görüþüyle yola çýkar.
Bu yapý, öðrenilebilir, deðiþtirilebilir ve modellenebilir. Hangi davranýþla-
rýn faydalý ve etkili olduðunu anlamak, algýlama yeteneklerimize baðlýdýr.

NLP 1970’li yýllarýn baþýnda dilbilimci John Grinder ile matematikçi, bil-
gisayarcý ve Gestalt terapisti Richard Bandler’in belirli becerilere sahip insan-
lar ile bu becerilerle mükemmele ulaþmýþ insanlar arasýndaki farklýlýklarý



ortaya koyma çalýþmalarý ile Kaliforniya’da doðmuþtur. Grinder ve Band-
ler, dikkatli ve detaylý bir gözlem sayesinde üç olaðanüstü terapistin dav-
ranýþlarýný modellediler; modern aile terapisinin kurucusu Virginia Satir,
Gestalt terapisinin kurucusu Fritz Perls ve modern hipnoterapinin kuru-
cusu Milton Erickson. Çalýþmalarý sýrasýnda bu bireylerin çok farklý tarz-
larý olmasýna karþýn þaþýrtýcý benzerlikte kalýplar kullandýklarýný keþfettiler. 

Grinder ve Bandler bu ilk çalýþmanýn ardýndan, mükemmel perfor-
mansa sahip baþka insanlarýn modellerini çýkardýktan sonra, insanlarýn
performansýný geliþtirmek, mükemmel iletiþimci haline gelmelerini saðla-
mak ve olumlu kiþisel deðiþimlerden geçmelerini mümkün kýlmak yönün-
de baþkalarý tarafýndan da kullanýlabilecek yararlý bir model hazýrladýlar.
Modelleme, NLP’nin geliþtirilmesinde merkez niteliðini hep korumuþtur. 

Bu soruya yanýt aranýrken dallarýnda üstün performans sergileyen bazý
kiþiler seçilerek (Fritz Perls-Gestalt terapinin kurucusu, Virginia Satir-aile
terapisti ve Milton Erickson-psikiyatrist, American Society of Clinical
Hypnosis’in kurucusu) bu kiþilerin sözel ve davranýþsal yaklaþýmlarý incelen-
di. Amaç, mükemmelliðe nasýl eriþildiðinin belirlenerek bunun herkes tara-
fýndan öðrenilebilir, uygulanabilir hale getirilmesiydi. Yani modellemekti.

Grinder ve Bandler kullandýklarý modelleme teknikleri ve kiþisel katký-
larýný, beyin-dil-vücut arasýndaki iliþkiyi sembolize etmek icin ‘Nöro-Lin-
guistik Programlama’ olarak isimlendirdiler. Günümüze kadar NLP kapsa-
mýnda, psikoterapi, eðitim, saðlýk, iþ hayatý, yaratýcýlýk, yöneticilik, satýþ, li-
derlik gibi çok geniþ bir yelpazeye yayýlan çeþitli iletiþim-deðiþim becerileri
ve etkin yöntemler geliþtirildi. NLP, çýkýþ noktasýnýn da etkisiyle, birçok
kaynakta ‘mükemmelliðin bilimi’, ‘deðiþimin sanatý’, ‘mükemmellik yapýsý
üzerine çalýþma’, ‘performans teknolojisi’, ‘istediðiniz sonuçlarý elde etme
yöntemi’ gibi tanýmlar kullanýldý. Davranýþ düzeyine aðýrlýk vererek kestir-
me sonuçlarý öne çýkarmak, NLP’yi eksik tanýmlamak olacaktýr. Davranýþ-
larýn ve görünen sonuçlarýn arkasýnda, aslýnda çok katmanlý bir yapý var-
dýr. Daha üst düzeyde NLP, kiþisel inanç, misyon ve vizyona odaklanmaya,
sadece birey olarak deðil, daha büyük sistemlerin (aile, toplum, evren) bir
elemaný olarak insaný anlamaya yönelik bir çerçeve sunar. 

NLP’ nin geliþiminde baþka insanlarýn da katkýlarý olmuþtur. Ýlk çalýþ-
malar davranýþsal yaklaþým olarak tanýmlanýrken, son zamanlarda odak
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noktasý, davranýþlarýn ardýnda yatan kimlik, inançlar ve deðerlere kay-
mýþtýr. Bilinçli ve bilinçdýþý zihinler arasýndaki iliþki ve dengenin anlaþýl-
masý son dönemlerde NLP eðitiminin merkezini oluþturmaktadýr. 

ÝSÝMLENDÝRME!!!

Grinder ve Bandler 36 saatlik bir çalýþmayla ilk kitaplarýný tamam-
ladýktan sonra þöyle bir soruyla karþý karþýya kaldýlar: Buna ne isim ve-
receðiz?

Nöro: Vücudumuzun fiziksel fonksiyonlarýný nasýl yerine getirdiði ve
beþ duyu organýmýzdan gelen bilgileri iþleme tarzý ile ilgilidir; çünkü keþ-
fettikleri kalýplar nörolojik düþünme süreçlerimiz düzeyindedir.

Linguistik: Dili kullanma þeklimizi, nörolojimizi yansýtýr. Yani dil (as-
lýnda iletiþim), bu mükemmel yapýnýn kendi içinde ve çevresiyle olan i-
letiþimini, sinirsel temsillerin kodlandýðý, sýralandýðý ve anlama kavuþtu-
ðu dil ve sözsüz iletiþim sistemleridir. 

Programlama: Eðer istersek programlandýðýmýz þekilden kurtulup dü-
þünce ve eylemlerimizi istediðimiz gibi düzenlemektir. Bir plan dahilinde
hedeflere ulaþmak için iletiþimimizi ve sinir sistemimizi organize etmektir.

NLP’NÝN DAYANDIÐI DÖRT TEMEL
UYGULAMA ÝLKESÝ VARDIR

1. Ne istediðinizi bilmek,

2. Hemen harekete geçmek,

3. Hedefe yaklaþýp yaklaþmadýðýnýzý anlayýp sonuçlarý deðerlendirmek,

4. Hedefe ulaþýncaya kadar davranýþýnýzý deðiþtirebilmek, yani peþin-
den gittiðiniz hedefler için esnekliðe sahip olmak.

Spesifik hedeflere sahip olmanýn önemi ne kadar vurgulansa azdýr. Ýn-
sanlarýn genelde bilinçli hedefleri yoktur ve yaþamda tesadüfi olarak ora-
dan oraya sürüklenirler. Nöro Linguistik Programlama bilinçli bir amaç i-
le yaþamanýn önemini vurgular. Hedeflere ulaþmak için belirli þekillerde
davranmak ve konuþmak gerekir.
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Eðer yapýlan davranýþ iþe yaramýyorsa, baþka bir davranýþta bulunmak
önemlidir. Ýstenen sonuç elde edilinceye kadar davranýþý deðiþtirmeye de-
vam edilmelidir. Davranýþ deðiþikliði tesadüfen ortaya çýkmaz.

Ayný zamanda hedefleriniz için harekete geçmek de önemlidir;
çünkü kiþi herhangi bir giriþimde bulunmadýðý sürece hiçbir þey ger-
çekleþmez. Düþünsenize duþ alýrken aklýmýza bir sürü fikir gelir. Belki
de o fikirler sizi milyarder yapacak deðerdedir; ama harekete geçmedi-
ðiniz için hiçbir anlamý yoktur. Duþtan çýktýktan sonra o fikirler için
harekete geçmezsiniz. Kýsacasý, Nöro Linguistik Programlama yaþam-
dan istenilenlerin elde edilmesi için düþünme, gözlem ve eylem üzerine
kuruludur.

Hedefi bilmek çok önemlidir. Ýnsanlarýn çoðu bilinçli hedeflere sahip

deðildir. Bazýlarý ise ne istediklerini deðil, sadece ne istemediklerini bilirler.

Yarýn at yarýþlarýna gittiðinizi ve bir ata 10 TL. yatýrdýðýnýzý ve kazan-
mak için gittiðinizi varsayalým. 

Tahmin yürütürsek siz yarýþtaki en hýzlý atý seçmeye çalýþýrsýnýz. Bu sa-
dece bir tahmin, atlardan (bu konuda hiçbir bilgiye de sahip olmadýðýmý-
zý varsayalým) anlayan birilerinden bilgi alýr; kriterleri, yüzdeleri, önceki
yarýþ sonuçlarýný, sonuçta elimize geçirdiðiniz her bilgi kýrýntýsýný deðer-
lendirirsiniz. Paranýzý sokaða atmýþ olacaksýnýz. Bu farklý konuda bunu
yaparken ufak bir olasýlýk bile olsa sokaða attýðýnýz paranýn bir getirisi ol-
masýný saðlamaya çalýþýrsýnýz. Ne dersiniz? Haksýz mýyým? 

Bu arada ne yapmayacaðýnýzý söyleyeyim.

Oradaki giþeye gidip parmaklýklarýn arkasýndaki adama gidip de “Ben
çok merhametli biriyim. Bildiðiniz zavallý bir at var mý? Hiç kazanma þan-
sý olmayan bir at. O atýn üzerine 10 TL. yatýracaðým. O ata para yatýrýp
atýn moralini yüksek tutmak istiyorum. Zavallý atýn kendisini iyi hisset-
mesini yardýmcý olmak istiyorum. Sadece ata, birisinin ona inandýðýný
göstermek istiyorum” demezsiniz. Size de þaþýrtýcý gelmiyor mu?

Burada at yarýþýyla ilgili bir öykü anlatýyoruz. Bu kitabý okuyan her in-
san, hangi þapþal, kaybedecek zavallý bir at üzerine para yatýrabilir ki, diye
düþünür. 
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En yavaþ ata para yatýrmak kadar saçma bir fikir olabilir mi? Ýnsanlar bu-
nu hayatlarýnda hep yapýyorlar. Hedeflerimize giderken hepimiz bunu yapý-
yoruz. Hep kazanmama üzerine oynamak... Hedefimiz için gereken bedeli
ödediðimiz halde hala ‘ya olmazsa’nýn hesabýný yapýyoruz hep.

Nöro Linguistik Programlama bireyin istekleri yönünde ilerlemesinin
önemini vurgular. Hedefler olmadýðý zaman yaþam amaçsýz bir þekilde o-
radan oraya sürüklenmeye dönüþür. Hedef saptandýktan sonra ise insan
o hedefe ulaþmaya odaklanýr.

HEDEFE ULAÞMAK ÝÇÝN ÝYÝ
BÝÇÝMLENMÝÞ KOÞULLAR

1. Hedefinizi pozitif olarak ifade edin 

Ýnsanlara hayattan ne istediklerini sorduðunuzda onlar ne istediklerini de-
ðil, sadece ne istemedikleri konusunda upuzun bir liste yapmaya baþlarlar. “Bu-
nu istemiyorum, þunu istemiyorum, orada yaþamak istemiyorum...” Ýnsan beyni
negatif emirler kabul etmez. ‘Sakýn düþme’ diye bir çocuðu uyarýrsanýz beyni o-
nu düþmek olarak algýlar ve çocuk düþer. Kendinize vereceðiniz her negatif emri
beyniniz pozitif olarak algýlar. Dikkat! Hedefinizi pozitif kelimeler ile ifade edin. 

Kýsacasý nereye gitmek istiyorsak ona odaklanmalýyýz. Tam olarak ne
istiyorsunuz? (“Ne istemiyorsunuz?” deðil)

Kendinize sorun; bu kitaptan gerçekten ne istiyorsunuz?
Eðer bir çocuða sütünü dökmemesini söylerseniz dökecektir. ‘Süte dikkat

et’ diyen biri ise pozitif bir mesaj verirseniz dökmeyecektir. ‘Bir arabanýn altýn-
da kalmamaya dikkat et’ uyarýsý bir kaza ihtimalini artýrýr; ama ‘Caddeye git-
meden önce etrafýna dikkat et’ derseniz çocuða daha iyi bir odak saðlarsýnýz.

2. Hedefinize ulaþtýðýnýz an, duyusal açýdan özel olmalýdýr.

Hedefinizi belirtin. Ulaþtýðýnýz zaman ne görecek, duyacak, hissede-
ceksiniz? Hedefinize ulaþtýðýnýz zamanýn resmi mutlaka zihninizde can-
landýrýn. (Sanki þimdi oluyormuþ gibi...)

3. Hedefinizi düzgün bir þekilde baðlama yerleþtirin.

Nerede, ne zaman, nasýl ve kiminle bu sonucu elde etmek istiyorsunuz?
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4. Hedefiniz sizin tarafýnýzdan baþlatýlýp sürdürülebil-
melidir.

Ýstediðiniz hedefe ulaþmanýz için her þey kontrolünüzde ve sorumlu-
luðunuzda olmalýdýr. Hedefinizi gerçekleþtirmek için ne yapmalýsýnýz?
Hedefine ulaþmak için hangi kaynaklara ihtiyacýnýz var?

5. Hedef, uygun ve net biçimde bir baðlama dayandýrýl-
malýdýr.

Hedefinizi kesin ve açýk bir þekilde ifade edin. Yani, hedefiniz genelle-
me olarak ifade edilmemelidir. Ne istediðinizi kesin olarak bilmeden onu
elde etmek için çok fazla þansýnýz olmaz, nereye gitmek istediðinizi bilmi-
yorsanýz istediðiniz yere ulaþtýðýnýzý hiçbir zaman bilmezsiniz.

6. Arzulanan hedef, mevcut durumun olumlu yanlarýný
korumalýdýr.

Eðer bu yapýlmazsa, bir olumsuzluðun yerini baþka bir olumsuzluk alabilir.

7. Hedef veya arzulanan durumun daha geniþ kapsam-
lý sonuçlarýna dikkat edin.

Kendiniz ve baþkalarý açýsýndan ortaya çýkacak sonuçlarý düþünmeli
ve kendinize ya da baþkalarýna zarar verecek hedefler peþinde koþmama-
lýsýnýz?

NLP VE BAÞARI

Baþarý nedir? Sözlük anlamýyla baþarma iþi veya baþarýlan iþ, muvaffakiyet.

Baþarý neye benzer? Ýnsanlar baþarýyý tanýmlamakta zorlanýrlar. Baþa-
rý tanýmýnýz yoksa baþarýlý olma sansýnýz yoktur. Baþarý deyince aklýmýza
farklý þeyler gelir. Baþarý herkese göre farklý bir anlam taþýr. Kendi baþarý
tanýmýnýzý sadece siz yapabilirsiniz. Ýnsanlarýn baþarý kriterleri genelde i-
yi maddi gelir getiren bir kariyere, büyük bir eve ya da lüks bir arabaya
endekslidir. Baþarý hakkýndaki en yaygýn yanlýþ ifade, onun parayla eþ tu-
tulmasýdýr. Ýnsanlar, para biriktirdikleri zaman baþarýlý olacaklarýna inanýr.
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Oysa zenginlik, kendiliðinden mutluluk ya da baþarý getirmez. Eðer baþa-
rýyý mutlulukla ölçüyorsak, o zaman bariz bir þekilde sahip olduðumuz
mal varlýklarýyla ilgisi yoktur baþarýnýn. Baþarý bir yaklaþýmdýr. Baþarý ki-
misine göre sadece para kazanmak deðildir. Ona göre baþarý ayný zaman-
da kiþinin, yapmayý kafasýna koyduðu þeyleri yapabileceðini ve gerçekten
fark yaratan bazý þeyleri yaratabileceðini kendine ve baþkalarýna kanýtla-
masýdýr. Kýsaca sahip olduklarýmýzýn deðerini bilip, sahip olamadýklarýmýz
için üzülmediðimiz zaman baþarýlý oluruz.

Ralph Waldo Emerson’un
baþarý tanýmýný inceleyelim

* Sýk sýk gülmek ve çok sevmektir. 

* Akýllý insanlarýn saygýsýný ve çocuklarýn sevgisini kazanmaktýr.

* Dürüst eleþtirmenlerin onayýný almak; sahte dostlarýn arkadan vur-
malarýna dayanmaktýr.

* Güzeli sevmektir; herkesteki en iyiyi bulmaktýr.

* Karþýlýk beklemeyi hiç düþünmeden kendiliðinden vermektir.

* Geride ister saðlýklý bir çocuk, ister kurtarýlmýþ bir ruh, ister bir par-
ça yeþil bahçe, ister iyileþtirilen bir sosyal durum býrakarak dünya-
nýn güzelleþmesine katkýda bulunmaktýr. 

* Gönlünce eðlenmek ve gülmektir.

* Kendinden geçerek þarký söylemektir.

* Tek bir kiþi bile olsa, birinin sizin varlýðýnýzdan ötürü daha rahat ne-
fes aldýðýný bilmektir. 

Ýþte bu baþarýlý olmaktýr. Eðer halen bir baþarý tarifiniz yoksa bunu dü-
þünmelisiniz. Tabi ki baþarýya ihtiyaç duymayabilirsiniz de. 

Bazýlarý kendilerini hiçbir zaman baþarýlý saymaz. Ne kadar çok kazanýr-
larsa kazansýnlar ya da ne kadar yüksek unvanlarý olursa olsun baþarýnýn
kendileri için ne ifade ettiðini açýklamaya vakit ayýramazlar.
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Sonuçta herkes baþarýlý olmak istiyor. Kiþiler baþarýyý ihtiyaç olarak
görüyorlar. Baþarý arkasýndan geliþim, geliþimin arkasýndan da deðiþim
doðuyor zaten. “Baþarýya, ben kesin ihtiyaç duyarým” diyebilirsiniz. Gü-
nümüz insaný, geliþmeye ve baþarmaya, geçmiþe oranla çok daha ihtiyaç
duyuyor. Koþullar artýk çok hýzlý deðiþiyor. Deðiþime ayak uyduramayan-
lara karþý acýmasý olmayan günlerde yaþýyoruz. Yarýn bugünden daha zor
olacak. Baþarma yolunda mazeretlerin ardýna saklanmak bizi kurtarma-
yacak. Mazeretlere sýðýnmanýn, aðlamanýn bir faydasý olmadýðýný da acý
tecrübelerle birçok kez yaþadýk.

NLP BÝR YÖNTEMDÝR

Her davranýþýn bir yapýsý vardýr. Bu yapýyý öðrenebilir, deðiþtirebilir ve
modelleyebiliriz. Algýlarýmýzla da hangi davranýþýn yararlý ve etkili oldu-
ðunu anlayabiliriz. NLP dünyanýn bizim ve baþkalarý tarafýndan nasýl al-
gýlandýðýný açýklar. Þu an dünyadaki en geliþmiþ yöntemdir.

NLP BÝR DAVRANIÞ BÝÇÝMÝDÝR

Merak ve macera duygularý tarafýndan biçimlendirilmiþtir. Hayata, az
rastlanan bir öðrenme fýrsatý olarak bakar. Öðrenmeyi etkin kýlar. Ýnsan-
larý etkileyen iletiþim biçimleri ve nelerin öðrenmeye deðer olduðu konu-
larýnda ustalaþmayý amaçlar.

NLP BÝR TEKNOLOJÝDÝR

NLP istenen sonuçlarý gerçekleþtirecek düþünceleri, sistemleri ve
teknikleri sunar. NLP kiþinin algýlarýný ve bilgilerini arzu edilen noktaya
ulaþmak için organize eder.

NLP BÝLÝMDÝR

Çünkü NLP’yi oluþturan birçok çalýþma, uzun süren araþtýrmalar so-
nucunda ortaya konmuþtur.

NLP BÝR SANATTIR

Mükemmeli yakalamýþ, konusunda dahi insanlarýn o sonuçlara nasýl
vardýðýný modelleyen bir ustalýk iþidir.
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Beynimizi etkin ve bilinçli bir biçimde kullanamýyoruz. Beyin, kapama
düðmesi olmayan bir makine gibi... Ýnsanlarýn çoðu beyinlerinin esiridir.
Sanki otobüsün sürücü koltuðuna zincirle baðlanmýþlardýr ve direksiyon
baþkasýndadýr. Beynimize yön vermezsek, ya kontrolden çýkmýþ bir halde bir
yere çarpýp duracak ya da bizim adýmýza kontrolü baþkalarý ele geçirecektir. 

NLP, baþarýya ulaþmamýz için yapmak istediðimiz þeyleri nasýl yapaca-
ðýmýzý, nelere ihtiyacýmýz olduðunu anlatýr.

Baþarýsýzlýk, daha zekice baþlama fýrsatýndan
baþka bir þey deðildir.

Henry FORD

NLP VE BAÞARISIZLIK

Baþarýsýzlýk nedir? Sözlük anlamýyla baþarýsýz olma durumu, muvaffa-
kiyetsizliktir.

Peki, baþarýsýzlýk neye benzer? Çoðumuzun hayatýnda bir karabasan
gibi gördüðümüz baþarýsýzlýðýn tanýmý var mýdýr? Hayat boyunca ondan
kaçarýz; keçinin sevmediði ot burnunun dibinde biter ya, iþte biz de bir
þekilde çevremizde buluveririz onu.

Baþarýya birçok yoldan gidilir; ama baþarýsýzlýða giden yol çok açýktýr.
Baþarýsýz olduðunuz zaman iki seçeneðiniz vardýr. Durumu yok saymak ki
bu durumda zaten bir þey yapmak istemediðiniz için endiþelenmeye de
gerek duymazsýnýz, ya da bir þey yapmaya gayret göstermez; yani bir çö-
züm bulunmasý konusunda hemfikir olmazsýnýz. 

Baþarýsýzlýk hayatýn bir parçasýdýr. Hatta geliþmemiz için ona ihtiyacý-
mýz var. Burada önemli olan, o baþarýsýz durumdan baþarýlý olmak için ne
öðrendiðinizdir. Ayaða kalkýp devam etmeniz ve mücadele etmenizdir.
Bütün baþarýlý insanlar baþarýsýzlýk ile tanýþmýþlardýr. 

Hayatýmýzýn her döneminde baþarýsýzlýkla karþýlaþýrýz. 
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Ýþte bazýlarý... 

Emeklemeden yürümediniz. 

Ýlk adýmý atmadan önce, defalarca düþtünüz. 

Öðrencilik hayatýnýzda bir sürü sýnavdan geçtiniz. Bunlardan kötü-
leri de oldu.

Her yarýþmanýn veya maçýn bir kazananý ve bir kaybedeni vardýr.

Bir öðrendiniz beceri öncesi birçok kez iyi sonuç almadýnýz. (Bisik-
let kullanmayý öðrenirken, araba kullanmayý öðrenirken...)

Bilmediðimiz bir iþ girdiðimizde o iþi öðreninceye kadar birçok kez
baþarýsýzlýkla karþý karþýya kalýrýz.

Bütün baþarýlý insanlar hayatlarýnda baþarýsýzlýklar yaþadýlar. Ýnsanlýk
tarihine çok fazla katkýsý olan kiþilerin yaþamlarýný okursanýz farkýna va-
rabilirsiniz. Bu kiþilerin hayatlarýndaki deðiþmez gerçeði baþarýlarýný yap-
týklarý baþarýsýzlýklara borçlu olmalarýdýr. 

Michael Jordan lisedeyken okul takýmýndan atýlmýþtýr. Micheal Jor-
dan, okul basketbol takýmýndan atýldýðý için basketbolu býrakmýþtý.
Daha sonra dünyanýn en iyi basketbolcularýndan birisi oldu.

Churchill, ortaokulda sýnýfta kalmýþtý. Daha sonra Ýngiltere’nin en
sevilen baþkanlarýndan biri oldu.

Ford 40 yaþýnda beþ parasýzdý. Henry Ford ilk arabasýna bir geri vi-
tes koymayý unutmuþtu. Ýlk arabasýný satýp, þirketini batmaktan
kurtarmadan önce Henry Ford’un cebinde kendine ait sadece
223,65 dolarý vardý.

Walt Disney, bir gazetenin yazý iþleri müdürü tarafýndan; “Ýþe yarar
fikirleri olmadýðý” gerekçesi ile kovulmuþtu. Walt Disney, film ve
eðlence endüstrisinde devrimler yapmýþtýr. Walt Disney “Dünyanýn
en mutlu yeri” eserini gerçekleþtirebilmek için 302 kez reddedildi.
Walt Disney birkaç defa iflas etmiþ ve baþarýya ulaþmadan önce bü-
yük bir sinirsel rahatsýz geçirmiþtir.

Abraham Lincoln’ün hayatý bir baþarýsýzlýklar kitabýdýr. Ýlk siyasî mü-
cadelesinde maðlup olmuþtu. Bir süre iktisadî sahada çalýþtý. Yine
baþarýsýz oldu. Sevdiði kýz öldü. O’na kavuþamadý. Evlendiði kadýn
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hayatý boyunca Lincoln’e kederden baþka bir þey vermedi. Devlet
memuru olmak istedi, fakat bunu da baþaramadý. Senato üyesi ol-
mak istedi, olamadý. Baþkan yardýmcýlýðý için adaylýðýný koydu, kaza-
namadý. Fakat bütün bu baþarýsýzlýklar sonunda o, yine Amerika’ya
Baþkan oldu. Bugün Amerikan kahramaný olarak hatýrlanmaktadýr.

Abraham Lincoln baþarýsýzlýklarýyla ün salmýþ olmasýna karþýn kimse
onu baþarýsýz biri olarak görmez. 

Abraham Lincoln’ün yaþamý

- Zor geçen bir çocukluk

- Bir yýldan az süren okul eðitimi

- 1831’de iþ hayatýnda baþarýsýz oldu.

- 1832’de milletvekili seçilemedi.

- 1833’de iþ hayatýnda baþarýsýz oldu.

- 1834’de milletvekili seçildi.

- 1835’de niþanlýsý öldü.

- 1838’de meclis baþkaný seçilemedi.

- 1838’de yerel temsilci seçilemedi.

- 1842’de evlendi, eþi baþýna dertler açtý.

- Dört oðlundan üçü on dokuz yaþýna gelmeden öldü.

- 1843’te Kongreye seçilemedi.

- 1846’da Kongreye seçildi.

- 1848’de Kongreye seçilemedi.

- 1855’de senatoya seçilemedi.

- 1856’da baþkan yardýmcýsý seçilemedi.

- 1858’de senatoya seçilemedi.

- 1860’da ABD baþkaný seçildi.

Thomas Edison’un öðretmeni ona aptal derdi. Tarihteki büyük ba-
þarýlý insanlardan birisi... Öðretmenleri Edison’u, hiçbir þey öðrene-
meyecek kadar aptal bulurlardý. 
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Einstein, dört yaþýna kadar konuþamamýþtý. Matematik dersinden
çok baþarýsýz olduðu için ilkokuldan atýlmýþtý. Oysa biz onu þimdi,
yüzyýlýmýzýn en büyük kiþilerinde birisi olarak biliyoruz.

Charles Dickens, yüzlerce kapýdan “Sen yazar olamazsýn.” denile-
rek geri çevrilmiþti. Daha sonra kitaplarý birçok dilde yayýnlanmýþ
ve milyonlarca satmýþtýr.

Müzik yapýmcýlarý Elvis Presley’e þöyle demiþlerdi; “Hiçbir iþe yara-
mazsýn, en iyisi kamyon sürücülüðüne geri dönmen.” Elvis Presley
yaptýðý müziklerle milyonlarý coþturmuþtur.

Müzik öðretmeni Beethoven’a; “Besteci olmasý imkânsýz!” demiþti.
Oysa o, insanlýk tarihinin en büyük bestecilerinden birisi oldu.
Meþhur Dokuzuncu Senfonisi’ni yazdýðýnda Beethoven tamamen
saðýrdý.

Barýþ Manço müzik dersinden ikmale kalmýþtý. Günümüzde ölümü-
nün ardýndan bile tüm çocuklarýn Barýþ Manço ve þarkýlarý hala dil-
lerde ve yüreklerde.

Norveçli bir göçmen olan Knut Hamsun, bu ülkede denediði her þey-
de baþarýsýz oldu. Çaresizlik içinde mücadelesinin öyküsünü yazmaya
karar verdi. Açlýk adýný verdiði kitabý Nobel Edebiyat ödülünü aldý.
Hamsun’un korkunç deneyimleri onu zengin ve ünlü bir adam yaptý.

Gerçekte bu insanlarýn baþarýlý olmalarýnýn nedeni ýsrarla hedeflerine
doðru yürümeleridir.

Baþarýsýzlýðý kabul etmekten baþka her þeyi yaparýz. Kabul etmek der-
ken ona teslim olmayý veya kayýtsýz kalmayý kastetmiyorum. Baþarýsýzlý-
ðýn baþarý yolunda gerekli bir adým olduðunu anlamaktan söz ediyorum.
Hiç hata yapmamýþ olan kiþi hiçbir þey yapmamýþtýr.

Aslýnda çoðu baþarýya ulaþmadan önce çok fazla baþarýsýzlýk yaþamýþ-
týr. Ýlk seferde tam anlamýyla baþarýlan çok az þey vardýr. Yinelenen baþa-
rýsýzlýklar baþarý yolundaki pusula gibidir... Eðer kaybetmekten endiþe e-
diyorsanýz, denemeyebilirsiniz. Denemezseniz, baþaramazsýnýz. Denemek
her þeyin baþýdýr. Denemediðinizde baþarýsýzlýðý kaderiniz olduðunu ka-
bullenirsiniz.
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Birçok insan için baþarýsýzlýk konusunda dürüst olmak zordur; fakat
baþarýsýzlýk yaþamýn ve iþ hayatýnýn kaçýnýlmaz bir parçasýdýr ve aslýnda
çok kötü bir þey olmasý da gerekmez.

Eðer baþarýsýzlýktan korkarsanýz, deneyemezsiniz. Eðer deneyemezse-
niz, asla baþaramazsýnýz. Denemek, her þeyin baþlangýcýdýr. Denemediði-
nizde, bozguna uðramak kaderinizdir.

Baþarý, yolda baþarýsýzlýða da uðramalýdýr. Hiçbir baþarýlý insan baþarý-
sýz olmadan baþarýya ulaþmaz. 

NLP’de baþarýsýzlýk diye bir þey yoktur, sadece geri bildirim vardýr. De-
neyimleri baþarýsýzlýk çerçevesi yerine öðrenme çerçevesi açýsýndan de-
ðerlendirmek daha doðru olur. Eðer kiþi her hangi bir konuda baþarýlý ol-
muyorsa, bu baþarýsýz olduðu anlamýna gelmez. Sadece söz konusu þeyi
yapmamanýn bir yolunu keþfettiði anlamýna gelir. O zaman kiþi baþarma-
nýn yolunu buluncaya kadar davranýþýný deðiþtirmelidir.

NLP’ de ya kazanýrsýnýz ya da öðrenirsiniz. Yaþadýðýmýz olumlu veya olum-
suz her türlü olayý, ya bir daha baþarýsýzlýk yapmak için ya da bir dahaki sefe-
re daha mükemmel yapmak için öðrenmelisiniz. Eðer baþarýsýzlýklarýnýzdan bir
þey öðrenmiyorsanýz iþte o zaman baþarýsýz olursunuz. Asýl baþarýsýzlýk burada
baþlar.

Eðer karþýlaþtýðýmýz baþarýsýzlýklar veya hatalardan dolayý hemen vaz-
geçersek, hedefimize ulaþmak için mücadele göstermezsek o zaman baþa-
rýsýz olur ve kaybetmek bizim için gerçek seçenek haline gelir.

Þu bir gerçek “Baþarý son baþarýsýzlýðýnýzýn ardýndan gelir” Bu insan-
lardan hiçbiri son baþarýsýzlýklarýnýn ne zaman olacaðýný bilmiyorlardý; fa-
kat yine de vazgeçmediler. “Baþarmanýn %90’ý vazgeçmemektir.” Her ba-
þarýnýn bir bedeli vardýr. Baþarý bir insanýn hayatýna girmeden önce; insa-
nýn geçici yenilgiler ve belki de baþarýsýzlýklarla karþýlaþacaðý kesindir. Ba-
þarýsýzlýk bir insaný ele geçirdiðinde, en kolay ve mantýklý olaný vazgeç-
mek gibi görünür. Çoðu insanýn yaptýðý hata da budur. En baþarýlý insan-
lar; en büyük baþarýlarýnýn yenilgiyle karþýlaþtýklarý noktadan bir adým ö-
tede ortaya çýktýðýný söylemiþlerdir. Baþarýsýzlýk hiledir. Baþarý belki insa-
na çok þey öðretmez; fakat baþarýsýzlýk çok þey öðretir. 
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Ýnsan, yaþamýnýn dörtte üçünü
yapamayacaðý þeyleri istemekle geçirir.

GOETHE

NE ÝSTÝYORSUNUZ?

Þimdi sizin yanýnýzda olsaydým ve size bu hayattan gerçekten ne iste-
diðinizi soracak olsaydým, ne anlatýrdýnýz? 

Hayatta ne istediðimizden çok ne istemediðimize odaklandýðýmýzý
biliyoruz. Hepimiz baþarýlý olmak için dünyada yaþýyorsak ve bunu ger-
çekten istiyorsak, içimizdeki potansiyelden yararlanmasýný bilmeliyiz.

Baþarýnýn ilk þartý ne istediðini bilmektir. Emerson, “Dünya nereye
gittiðini bilen biri için yolu açar” demiþtir. Hedefi olan kiþi, kendi deðer-
lerini tayin eder ve onlara gerekenleri yaparlar. Sizce, nereye gittiðinizi
bilmenin ne demek olduðunu düþünün! Yalnýzca net bir þekilde belirlen-
miþ bir hedefimiz olduðu zaman görünürde geliþigüzel olan þanslardan ya-
rarlanabiliriz; çünkü ancak o zaman sunduklarý fýrsatlarý görebiliriz. Baþka
bir þekilde ifade edelim. Uzun vadede neyi baþarmak istediðinizi bilmeden
þans getirecek bir fýrsat arayarak hayatýnýzý sürdürüyorsanýz, bu durumda
karþýlaþtýðýnýz fýrsatlarý göremeyeceðiniz kesindir.

Fýrsatlar durmazlar, gelir ve geçerler. Baþarýlý insanlarýn ellerine daha
fazla fýrsat geçmez, onlar fýrsatlarý yaratýrlar. 

Phil Knight, ülkede herkesin giderek koþmaya merak sardýðýný fark et-
tiði noktada kendi geleceðini kontrol altýna aldý. Koçundan Amerikan
koþu ayakkabýlarýnýn baþka ülkelerde yapýlanlara göre daha dayanýksýz ol-
duðunu öðrenince Knight, burada kendine bir iþ imkâný gördü. Koçu ile
birlikte üç yüz çift Japon malý koþu ayakkabýsýna 500$ yatýrým yaptýlar ve
Nike firmasý böyle doðdu. 

Aksiliklerin arasýnda hedefinize doðru ilerlemek güçlü bir inanç ve net o-
larak belirlenmiþ bir hedeften daha fazlasýný gerektirir. Kendini adamak ister. 
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Hayatýnýzda özel hedeflere sahip olmalýsýnýz ve bunun kendi yaþamýnýz
için önemi ne kadar vurgulansa azdýr. Ýnsanlarýn genelde bilinçli hedefle-
ri yoktur ve yaþamda tesadüfî olarak oradan oraya sürüklenirler. Nöro
Linguistik Programlama bilinçli bir amaç ile hayatýn önemini vurgular.
Hedeflere ulaþmak için belirli þekillerde davranmak ve konuþmak gerekir. 

Yapýlan araþtýrmalar, insanlarýn ancak %3’ünün uzun süreli hedefleri
olduðunu göstermiþtir. Yine 1953 yýlýnda Yale Üniversitesi’nde yapýlan bir
araþtýrmada öðrencilere, yazýlý olacak verebilecekleri özel bir hedefleri ve u-
laþmak istedikleri bir planlarý olup olmadýðý sorulmuþtu. Sonuçta öðrenci-
lerin ancak %3’ü yazýlý bir hedef belirlediklerini söylemiþlerdi.

Yirmi yýl sonra bulunduklarý yer ve konumlarda yeniden araþtýrmaya
alýndý. Araþtýrma sonucunda daha önceden açýk ve net bir hedef belirle-
yen %3’lük grubun, diðer %97’lik gruba göre duygusal, sosyal ve ekono-
mik açýdan çok daha baþarýlý olduðu ortaya çýkmýþtýr.

Hedefi olmayan insanýn sahip olduðu mükemmel potansiyelin hiçbir
önemi yoktur. Barajý olmayan bir akarsuyun sularý akar gider; ancak izle-
necek bir yolumuz varsa, kafamýzda kiþisel baþarýmýzýn ne olduðuna dair
net bir resim vardýr. 

Kaderimiz büyük ölçüde koyduðumuz hedeflerle belirlenir. Büyük ha-
yaller kurup bunlarýn olacaðýný umut eder, kendinizi adarsanýz. Kaderi-
nizde büyük deðiþikliklere sebep olursunuz.

Ýster baþarabileceðinizi, ister baþaramayacaðýnýzý
düþünüyor olun,haklýsýnýzdýr!

Henry FORD

ÝNANMAK VE BAÞARMAK

Baþarýnýn en önemli anahtarlardan birisi nedir? Neden bazýlarý baþa-
rýlý olurken bazýlarý olamaz?

Ýnanç baþarýnýn en önemli adýmlarýndan birisi, peki inanç nedir?
Ýnanç bir þey konusunda emin olma durumudur. Kendinize ve içinizdeki
potansiyele inanýn. 
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Zihninizde baþarabileceðinize inandýktan sonra elde edemeyeceðiniz
hiçbir þey yoktur. Hayatýnýzda neye inanýrsanýz o baþýnýza gelir. Acaba di-
ye düþündüklerinizin hepsini yaþamadýnýz mý? Düþündüðünüz her þey
gerçek olmadý mý? Yapabileceðinize inanýrsanýz, yani içten bir þekilde i-
nanýrsanýz zihniniz bir kurt köpeði gibi hedefinizi bulur ve yapýlmasý için
yollarý oluþturmada çözümler oluþturur.

Ýnançlar, sinir sistemine doðrudan gönderilen emirlerdir. Bir hayalini-
zin gerçekleþeceðine ya da hedefinize inanýrsanýz, o inançlarýnýz, sizi he-
defleriniz ve hayalleriniz için tam olarak istediðiniz duruma ulaþtýrýr. 

Ýnanç kiþiler için harika bir güçtür. “Ölmeyi düþünün ve oturduðunuz
yerde sürekli öleceðinize yönelik telkinler verin kendinize. Bu telkinler
ile ölemezsiniz; ama inancýnýzý en üst düzeye ulaþtýrýn, emin olun bunu
da gerçekleþtirirsiniz.

Ýnanç, zihinde oluþur. Ýnanç sizin bir parçanýz haline gelir. Bundan
sonra bu inanç vücudunuzun faaliyetlerini deðiþtirebilir. (Kan dolaþýmý,
bedensel deðiþiklikler...) Bir inanç, zihin içinde güçlendiðinde istediðiniz
duruma ulaþmanýz kolaylaþacaktýr. Her büyük baþarýnýn arkasýnda kiþile-
rin zihinlerinde oluþturduklarý inançlar vardýr. Ýnanç sizin bir parçanýzdýr
ve sizin için harika bir güçtür; çünkü sadece inandýðýnýzý baþarabilirsiniz.

Hayatýnýzda bulunduðunuz yer inançlarýnýzýn eseridir. Gelecekte ulaþaca-
ðýnýz noktaya sizi ulaþtýracak olan da yine inançlarýnýzdýr. Kendinizle ilgili i-
nançlarýnýzýn farkýna varýn, yaþamýnýzý biçimlendirin. Ne olduðunuzu düþünü-
yorsanýz o olursunuz. Ýstediðiniz konuma inandýðýnýz ölçüde sahip olursunuz.

Bir hedefinizi gerçekleþtireceðinize inanmamýþsanýz, hedefinize gere-
ken bütün mücadeleyi ve bedeli ödemeye karar vermiþseniz, buna ulaþ-
mak için tüm insanlar ve þartlar sizi bir mýknatýs gibi kendine çekecektir. 

Hayallerinize ve hedeflerinize inanýn. Ýnandýðýnýzda hedefiniz için
“evrenin sizinle iþbirliði” ettiðini göreceksiniz. 

Kendinizle ilgili acabalarýnýz aklýnýzda dolaþtýðýnda zafer yerine yenil-
giyi çekmeye baþlarsýnýz.

Düþündüðünüz, inandýðýnýz ve olmasýný beklediðiniz hedefinize mut-
laka ulaþýrsýnýz. Eðer siz ona ulaþabileceðinize inanmýþsanýz hiçbir engel
sizi hedefinizden alýkoyamaz. Hiçbir þey de sizin için imkânsýz deðildir. 
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Mahatma Gandhi kendisine neredeyse imkânsýz bir hedef seçmiþti.
Fiziksel olarak çok þey baþaramayacaðý izlenimini uyandýran bu küçük a-
damýn gün gelip Hindistan’ýn Ýngiliz Ýmparatorluðu’nun hegemonyasýn-
dan kurtulmasýna öncü olacaðýný kim düþünebilirdi ki?

Onun hedefi baðýmsýz bir ulus yaratmaktý. Ne demek olduðunu düþü-
nün. Çaðlar boyunca Ýngiliz yönetimi altýndaki milyonlarla dolup taþan
eski Hindistan... Beþ parasýz, ordusuz, evsiz hatta tek bir pantolonu bile
olmayan Mahatma Gandhi... Yine de Ýngiliz Ýmparatorluðu’nun sahip ola-
bileceklerinden daha büyük bir kaynaða; kendi potansiyeline sahip olma
ve onu kendi seçimlerine göre yönlendirme kapasitesine sahipti. Hindis-
tan’ýn özgürlüðünü seçti ve amacýnýn gerçekleþtiðini görmek için yaþadý.

Hedefiniz her ne olursa olsun hayallerinizi izlerken sýnýrlý gibi gözüken
potansiyelinizin çok ötesine gidebilirsiniz. Ýçimizdeki potansiyelin sýnýrý yok... 

Kendine ve kendi potansiyeline inanan bir kiþinin dünyadaki en büyük
güce sahip olduðu kesindir. Bu durum güneþin doðmasý kadar kesindir. 

Düþündüðünüz, inandýðýnýz ve güvendiðiniz her þey mutlaka gerçekleþir.

Hayal gücünün kudretiyle baþarýlmasý olanaksýz bir hedef yoktur.

“Ýnsan hayalleri doðrultusunda güvenle ilerlerse
ve düþlediði yaþam için çok çalýþýrsa

hiç ummadýðý bir anda baþarýyla karþýlaþýr.”

Henry THOREAU

BAÞARININ BÝR GECEDE GELMESÝNÝ 
BEKLEMEYÝN

Bir hedefiniz var... Onun için olumlu düþünmeye baþladýnýz. Bu ta-
bii ki hedeflerinizi bir gecede gerçekleþtireceðiniz anlamýna gelmiyor.
Çok para kazanmayý düþündüðünüz zaman saban uyandýðýnýzda baþýný-
zýn ucunda bir çuval para bulamazsýnýz. Bu asla olmaz. Olmayacak da.
Baþarý bir süreçtir. Mücadele etmeniz ve bir bedel ödemeniz gerekir.
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Vazgeçmemeniz gerekir, sonuna kadar savaþmanýz... Kýsacasý hedefiniz i-
çin bir meydan savaþý gibi sürekli savaþmalýsýnýz. Ýlk maðlubiyetten kor-
karak bütün cesaret ve iradenizi kaybetmemelisiniz.

Nefes aldýðýnýz müddetçe, kalbiniz çarptýkça savaþý kazanmak için
yaþamalýsýnýz. Bu süreçte yaþadýðýnýz tecrübeler, darbeler bazýmýzý olgun-
laþtýrýr, bazýmýzý ise bitmiþ tükenmiþ bir hala getirir.

Her þeyin bir bedeli var. Baþarýnýn da bir bedeli var her þeyde olduðu
gibi. Baþarýya yan gelip yatarak sadece tavuklar ulaþýr. Hiçbir þey yapma-
dan baþarýlý olamazsýnýz. Hiçbir þey kendiliðinden olmaz, yokuþ aþaðýya
inmek haricinde... Baþarý kendiliðinden gelmez. Hele bir gecede gelece-
ðini düþünüyorsanýz kýsa sürede doktora baþvurmanýzý ve ruh saðlýnýz ko-
nusunda tedavi almanýzý öneririm. En azýndan bir kontrol þart...

Hayal edebilenler için hiçbir yer çok uzak deðildir. 

ANONÝM

HAYALLERÝNÝZ

Hayatýnýz sadece hayal gücünüzle sýnýrlýdýr. Ýnsanlar hayal ettikleri
kadar yaþar. 

Hayallerini ya da hedeflerini gerçekleþtiremeyen insanlar, beceri ek-
siklikleri yüzünden deðil, yeterli yatýrým yapamamýþ olduklarýndan dola-
yý bu duruma düþerler.

Bütün hayalperestler baþarýlý olamazlar; ama bütün baþarýlý kiþiler bir
hayalperesttir. Hayallerine hareket enerjisi verirler. Bütün baþarýlý kiþiler
hayallerini gerçekleþtirmek için gereken her þeyi yaparlar...

Bir iþi baþarýya götüren en büyük sermaye, hayallerinize karþý duydu-
ðunuz ulaþma arzudur. Harika bir hayal her zaman iþe yaramaz. Hedefle-
riniz için bir sermayeniz olmayabilir. Baþarý ayný zamanda kendini adama
ve çok çalýþma ister. 

Çok güzel bir örnek...
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William Hewlett ve David Packard Hewlett, Packard’ý sadece 538 do-
larla kurmuþlardý. Þimdi ise dünya çapýnda bilinen bir bilgisayar firmasý.

Kýstas ne olursa olsun, baþarýlý olmak, yeteneklerini artýrmak isteyen,
akýllarýný gerekli bilgilerle dolduran insanlar ulaþýyorlar hedeflerine.

Microsoft kurucusu ve yönetim kurulu baþkaný Bill Gates dünyanýn en
zengin adamlarýndan birisi. Kiþisel serveti 40 milyar dolara yaklaþmaktadýr.
Bill Gates þu an 50 yaþýnda ve mantýklý düþünürseniz 50 yýl boyunca da aile-
sinden hiçbir maddi destek gelmedi. Babasý avukat, annesi ise bir öðretmen-
di. Bill Gates’ in þu an ulaþmýþ olduðu konumu imkânsýz gibi görülmektedir;
ama onun bu konuma gelmesini saðlayan da hedefleriydi. Ýnsan hayal kur-
maya baþlayýp buna kendini adayýnca imkânsýz görünen her þeyi baþarabilir.

Hayalleriniz varsa ve onlar için ne gerekiyorsa yapmaya hazýr iseniz
hayalleriniz size çok ama çok yakýn... (Burada çevrenize zarar verme-
den elinizden geleni yapmanýz ifade ediliyor.) Bunun devamý ise karar-
lýlýktýr. Hedefinize ulaþýncaya kadar kararlýlýðýnýzý korumalýsýnýz. 

Henry Ford gerçekleþmesi imkânsýz gibi görünen hayallerini kararlýlý-
ðý sayesinde gerçekleþtirdi. Ýnsan zihni hayal ettiði ve inanabildiði her þe-
yi baþarabilir. Henry Ford çok iyi bir hayalperestti ve asla vazgeçmeden
hayallerine doðru ilerlemeyi tercih etti. Sonuç olarak da hayallerine ulaþ-
tý.Wright Kardeþler havada uçan bir makine hayal ettiler. Hayallerinin
gerçekleþtiðinden zaten herkes haberdar... 

Marconi havada gözle görünmeyen, elle tutulmayan güçlerin üstünde
bir sistem hayal etti. Radyo ve televizyon sistemlerini düþündüðümüzde
boþ hayaller kurmadýðýný görebiliriz. 

Ýnsanlýk tarihi, hayallerinin peþinde koþan ve dünyadaki insanlarýn
hayatýnda büyük deðiþiklik yapan çok sayýda hayalperestle dolu. Bunlara
hepimiz çok þey borçluyuz. Siz de o hayalperestlerden birisi olabilir, hem
kendi hayatýnýzý hem de baþkalarýn hayatýný deðiþtirebilirsiniz.
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Korkacaðýnýz tek þey korkunun kendisidir. 

GOETHE

KORKULAR

Korku insanýn hedeflerine ve hayallerine ulaþmasýnda önünde duran
en büyük engeldir. Korku; beynimizi felce uðratýr, özgüvenimizi yok eder,
coþkuyu öldürür, kontrolün kaybedilmesine neden olur. Hedef belirsizli-
ðine yol açar. Doðru düþünme ve doðru karar verme olasýlýðýný en aza in-
dirir. Ýrade gücünü yok eder, bizi baþarýsýzlýða davet eder. Hedeflerimize
ve hayallerimize ulaþmamýz çok kolayken bizim korkularla uðraþmamýz
ne kadar büyük bir zaman kaybý deðil mi? 

Korkunun kendinden baþka korkulacak bir tarafý yoktur. Korkuyla
mantýk yürütülmez. Korku bir duygudur. Gerçek bilindiði zaman korku
kalmaz. Korkular önyargýdan kaynaklanýr.

Ýnsanlar hayatlarýnda çoðu zaman NE istemediklerine odaklanýrlar. So-
nuç olarak istediðimiz NE ise ona odaklanmalýyýz. Korkularýmýzýn olmasýný
istemiyoruz. Burada istediklerimizi netleþtirip sadece ona odaklanmalýyýz.
Sonuç sizin kontrolünüzde þekillenecektir. Arabanýn kaptaný sizsiniz... Sonu-
cu þekillendirecek merkez yine sizsiniz. 

Korkunun yerine keyif koyabilirsiniz. Kendinize en doðru davranma-
nýn yolu budur. Herkes bunu yapabiliyorsa, siz de yapabilirsiniz. Zihnini-
zin bir seçeneði var.

Korkulardan arýnmak baþarý mý getirir? Birçok baþarýlý insanýn, baþka
insanlardan daha zeki olmadýðýný söylemiþtim. Yine de baþarýlarýna bakarak
bu adamlarýn “dahi” olduðunu söyleyebiliriz. Beyin güçlerini baþkalarýndan
daha büyük deðil; ama onlarý daha etkili kýlan hiç kuþkusuz onlarýn o-
lumlu zihinsel yaklaþýmlarýdýr.

Henry Ford, Thomas Edison gibi kiþileri düþündüðümüzde, hedefleri-
ni gerçekleþtirebilmek için herhangi bir korku taþýmayan zihinlere sahip
olduklarýný açýkça görebiliriz.
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Baþarýsýz insanlar hayatlarýný dolu dolu yaþayamazlar. Bütün hayatlarý bo-
yunca hep bir þeylerden korkarlar. Dolayýsýyla da isteklerinden uzak kalýrlar.

Yaþamýmýzda baþarýsýz olduðumuz þeylerden piþmanlýk duymayýz; ama
istediðimiz halde ulaþmak uðruna harekete geçmediðimiz þeylerden dolayý
piþmanlýk duyarýz. Bunun sebebi korkudur.

Korkularýnýzý kendiniz için yakýt haline çevirebilirsiniz.

Bir adam gece vardiyasýnýn ardýndan evine mezarlýðýn içinden geçen
kestirme yoldan gitmeye karar verdi. Saðanak yaðmur vardý, rüzgâr esiyor-
du. Birden gecenin karanlýðýnda yeni kazýlmýþ bir mezarýn içine düþtü. Ye-
re sert bir þekilde çarptý; ýslanmýþ, çamura bulanmýþtý. Talihsizliðine kýzdý.
Bununla birlikte kuvveti yerindeydi ve dýþarý çýkmaya kararlýydý, böylece
sýçramaya baþladý. Bunun faydasýnýn olmadýðý ortaya çýkýnca koþarak yuka-
rý çýkmayý denedi. Yine olmadý, bu yüzden þimdi týrmanmayý deneyecekti.
Ama toprak killiydi ve tutunamadý; böylece bir köþeye kývrýlýp kendini sý-
cak tutmaya ve sabah yardým istemeye karar verdi. Yerleþip uykuya daldý.

Nasýl olduysa 20 dakika sonra ayný vardiyadan olan ve mezarlýktan
geçen kestirme yolu seçen baþka bir adam da bu mezarýn içine yuvarlan-
dý. Bu adam birkaç tek atmýþtý. Ufak tefek ve oldukça güçsüzdü. Yine de
önce mezarýn kenarýna sýçramayý ve sonra týrmanmayý denedi ama baþa-
ramadý. Tam 15 dakika boyunca kurtulmaya çalýþtý ama boþuna. Tüken-
miþ bir þekilde karanlýk ve yaðmurda orada dururken aniden mezarýn kö-
þesinden bir ses duydu: “Asla buradan çýkamayacaksýn” dedi uðursuz ses.
Fakat o çýktý. Sesi duyar duymaz korkuyla fýrlayýp dýþarý atladý.

KENDÝ DUVARLARINIZ

Birçok insan hayatýnda kendisini sýnýrlayan düþünceleri, inançlarý he-
deflere ulaþma sürecinde bir duvar gibi önlerine koyuyor. Bu düþünceler,
inançlar bizi hep ayný yerde saymaya mahkûm ediyor. Bu düþüncelerin, i-
nançlarýn çoðuna bilinçsizce sahibiz ve potansiyelimizi sýnýrlayarak maze-
retler buluyoruz. Zig Ziglar diyor ki “Biz yetenek ve becerilerimizi inkâr
ederiz; çünkü kabullenmek, bizi onlarý kullanmak zorunda býrakýr.” Ýnkâr
etmek kolay olarak görünür. Bizler insanoðlunun sýnýrlarýnýn ne olduðunu
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bilmiyoruz; ama biz sadece buna inanmamak için her þeyi yapýyoruz. Ýçi-
mizdeki potansiyelin sýnýrý yok... Ýnsanlar kaderlerinin koyduðu her türlü
engeli aþma potansiyeline sahip; ama kendine koyduðu engelleri hiçbir
zaman aþamýyorlar. Ben bunu baþaramam, ben yapamam, diyerek baþara-
bileceklerinden uzak kalýyorlar. 

Bir fil, tonluk yükü hortumuyla kolayca kaldýrabilir; ama siz hiçbir
sirkte bu dev yaratýklarýn sessizce küçük bir kazýða baðlandýklarýný gördü-
nüz mü? 

Bir fil küçük ve güçsüzken aðýr bir zincirle hareketsiz bir demir kazýða
baðlanýr. Ne kadar çok zorlarsa zorlasýn zinciri kýramayýp kazýðý yerinden
oynatamadýðýný keþfeder.

Sonradan fil ne kadar büyük ve güçlü hale gelirse gelsin yerde yaný
baþýnda duran kazýðý gördüðü sürece hareket edemeyeceðine inanmaya
devam eder. Birçok akýllý yetiþkin de sirkteki fil gibi davranýr. Düþünce-
lere, hareketlere ve sonuçlara hapis olmuþlardýr. Asla kendi koyduklarý
sýnýrlarýn ötesine geçemezler. 

Beyniniz ile sýnýrsýz bir güce sahipsiniz. Siz de her þeyi yapabilirsiniz.
Arzuladýðýnýz yaþamý siz de yaþayabilirsiniz. 

Ýnsanlar bu potansiyele sahip olmalarýna raðmen maðlubiyeti kabul-
lenmeleri en büyük felakettir. Hiç kimse nefes aldýðý müddetçe kendisini
bitmiþ tükenmiþ görmemelidir. Kalp çarptýkça potansiyellerini kullanabi-
lirler. Bir elmanýn aðacýnda çürümesinde ne güneþin, ne yaðmurun bir so-
rumluluðu vardýr. Esas elmanýn kendisinin zayýf olmasý elma aðacýnýn çü-
rümesine neden olur.

Ýnsanlar da sanki elma aðacý gibi az bir potansiyele sahip gibi kendi-
sini istemedikleri durumlara sürüklüyorlar. 

Baþarmak için bütün potansiyelinizi kullanabilirsiniz. Baþarý isti-
yorsanýz iþini baþarýsýzlýk zamanýnda terk etmemelisiniz. Bütün zorluk-
larý aþabilecek kadar potansiyele sahipsiniz, yeter ki kendinize sýnýrlar
koymayýn.
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EN BÜYÜK RÝSK, RÝSK ALMAMAKTIR

Risk nedir? Kimi zaman risk, kimsenin cesaret edemediðini yapmak ve
tehlikeleri göze almaktýr. Kimi zaman da istediðini kazanmak için her þeyi
kaybetmeyi göze almaktýr. Hayatta her þeyin bir riski vardýr. Yaþamýmýzda
hayallerimizi gerçekleþtirmek, arzuladýðýmýz yaþamý yaþamak istiyorsak risk
almak zorundayýz. Daha baþarýlý olmak, geliþmek ve büyümek için... Hayal-
lerinize ve hedeflerinize ulaþmak istiyorsanýz, hayallerinize ve hedeflerinize
giderken risk almaktan çekinip riski almazsanýz bilin ki sonuç hüsran ola-
caktýr. Siz almazsanýz kimin risk almasýný bekliyorsunuz. Risk almazsanýz he-
defleriniz ve hayalleriniz yavaþ yavaþ sizden uzaklaþmaya baþlayacaktýr. 

Birçoðumuz riski göze alamaz. Cesaretimiz yoktur. Hayatta hedefleri-
miz için gerçekten riske giremeyiz. Tekrar söylüyorum, hayatta hedefleri-
mize ulaþmak için risk almak zorundayýz. 

Gülmek aptal görünme riskidir.

Aðlamak duygusal görünme riskidir.

Farklý bir yere ulaþmaya çalýþmak katýlým riskidir.

Duygularýný açýða vurmak gerçek benliðini açýða vurma riskidir.

Düþüncelerini, hayallerini herkesten önce ortaya atmak onlarý kay-
betme riskidir.

Sevmek, karþýlýðýnda sevilmeme riskidir.

Yaþamak ölme riskidir. 

Umut etmek ümitsizliðe kapýlma riskidir.

Denemek baþarýsýzlýk riskidir.

Hayatta risk almak zorundasýnýz.

Yaþamdaki en büyük risk, hiç risk almamaktýr. Hiç risk almamak hiçbir þeyin
olmamasýdýr. Geliþme olmaz, büyüme olmaz, deðiþemezsiniz... Sadece rahatlýk böl-
gesinde yaþarsýnýz ve bir gün yaþamýn sonu geldiðinde siz yine ayný yerdesinizdir. Hiç
kimse sizi bulmak için zorlanmaz. Risk alýrsanýz en iyiye ulaþma sansýnýz vardýr.

Her ne olursanýz olun mutlaka bir risk var. Risk almak doðru zamanda
çok önemlidir. 
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Antrenmanlarýn her dakikasýndan nefret ediyordum.
Fakat kendi kendime, “Vazgeçme!” dedim.

‘Þimdi sýkýntý çek ve hayatýnýn geri kalanýný
bir þampiyon olarak yaþa’

Muhammed Ali

VAZGEÇMEMEK

Yürümeyi öðrenen bir küçük çocuðu düþünün. Yapýlan araþtýrmalara
göre ortalama olarak, yürümeyi öðreninceye kadar en az 260 kez düþer.
Ona birileri vazgeçmemen gerekiyor; çünkü vazgeçtiðin zaman yalnýzca
yürüyememekle kalmayacaksýn, ayný zamanda baþarýsýz olacaksýn demiþ.
Küçük çocuk da sonuna kadar gelip yürümeyi baþarmýþ. Hepimiz bu sü-
reçten geçtik. Çocuk ne kadar düþerse düþsün, yürüyebileceðine inandýðý
sürece baþarýsýzlýk duygusuna kapýlmaz. Baþka bir konuda 260 kez baþarý-
sýz olsanýz büyük ihtimalle sonunda kendinizi aptal sanmaya baþlardýnýz.

O dönemde o kadar baþarýsýz olmanýzý baþarýsýzlýk olarak nitelendir-
mediniz; sonrasýnda kendinize olan güveniniz sarsýlmadý, hayal kýrýklýðý
yaþamadýnýz deðil mi? O yaþta olmanýza ve yeteri kadar güçlü olmamaný-
za raðmen istenilen sonuca ulaþtýnýz. Þimdi ise daha güçsüz gibi davraný-
yorsunuz. Hedeflerinize giderken ufak bir engelle karþýlaþtýðýnýzda baþarý-
sýz olduðunuzu düþünüyor, mücadele etmekten vazgeçiyoruz. Bu davra-
nýþý o yaþta bilinçsizce yapýyorsak þimdi neden yapmýyoruz?

Hedeflerinize giderken bir engelle karþýlaþtýðýnýzda baþarýsýz olduðunu
düþünmeyip bilinçli bir þekilde baþarýsýzlýklarýmýzdan ders aldýðýmýzda ba-
þarýya kesin ulaþma ihtimalimizi artýrmýþ oluruz.

Charles Goodyear aþýrý sýcaklýða karþý hava geçirmeyen lastik üretmeyi
hayal ediyordu. Bu hayaline kendisini adadý. Lastikler kükürtle sertleþti-
rilmeden önce yazýn, yumuþak ve yapýþkan, kýþýnsa, sert ve kolay çizilir o-
luyordu. Bunun çözümünü bulmalýydý. Bu konuda herhangi bir bilimsel e-
ðitimini almamýþ olmasýna ve lastikle karýþtýrdýðý kimyasallarýn özellikleri-
ni bilmemesine raðmen Goodyear çok deney yaptý. Her deneyde olabile-
cek engeller ve baþarýsýzlýklar ile karþýlaþtý. Hayaline ulaþmak üzereyken
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çok acý hayal kýrýklýklarý da yaþadý. Tüm bunlara raðmen yýkýlmadý ve
vazgeçmedi. Kendisini sadece bu konuya adamasý ve her þeyini bunun i-
çin harcamasý sonrasýnda borçlarý artmýþ ve bu yüzden çok kere hapse
girmiþti. Ailesi zengin deðildi ve onlar da zor günler yaþýyordu. Çevresin-
deki arkadaþlarýnýn alay konusu olmasýna ve eþinin onu terk etmekle
tehdit etmesine raðmen Goodyear vazgeçmedi. Her türlü zorlukla müca-
dele etti ve sadece hayaline nasýl ulaþabileceðine çözümü aradý. Vazgeç-
meden sonuna kadar devam etti.

Goodyear, bir parça lastiði kükürtle yoðururken karýsýnýn geldiðini
gördü. Yakalanacaðýný anlayýnca elindekini ocaða düþürdü. Sonra dön-
düðünde hatýrý sayýlýr bir deðiþim olduðunu gördü. Lastik ateþten ve
kükürtten kömürleþmiþ, sýcak ve soðukla karþýlaþtýðý halde elastikiyetini
kaybetmemiþti. Goodyear’ýn hayaline ulaþma hýrsý sonunda sonuç vermiþ
ve hayal ettiði o baþarýyý o da en sonunda yakalamýþtý.

Her baþarýlý kiþi bu hayaline giderken karþýlaþtýðý ister büyük ister kü-
çük olsun güdümlü bir füze misali hedefine kilitleniyor ve onu hiçbir þey
engelliyemiyor. Sonunda da istediði sonucu alýyor.

Güzel bir örnek de sizler için, kahve kralýnýn hikâyesi...

Jacobs, bakkal çýraklýðý ile baþladý. Hayalinin ilk adýmýný 28 yaþýnda
kendi biriktirdiði paralar ile baðýmsýz iþini kurarak gerçekleþtirdi. Kahve,
çay, kakao, çikolata ve bisküvi satýþý yapan küçük bir dükkân açtý; ama e-
linde yeterli parasý olmadýðýndan ucuz bir dükkân bulmuþtu. Bu dükkânýn
da yeri iyi deðildi. Ýþinde çok kötü günler geçirdi. Ýflasla yüz yüze geldi; a-
ma hayalleri ve hedefleri için hiç olumsuzluða kapýlmamýþtý. Bir yerlerden
bir miktar borç para bularak dükkâný daha iþlek bir yere taþýdý. Kýsa süre
sonra iþleri istediði düzeye doðru gitmeye baþlamýþtý.

Hedeflerine ve hayallerine emin adýmla giderken Birinci Dünya Savaþý sý-
rasýnda kýsa süreli bir hayal kýrýklýðýna uðradý. Devlet savaþ ekonomisi sebebiy-
le elindeki bütün kahve stoklarýna el koymaya karar verdi ve Jacobs 1916’da
iflas etti. Tekrar hayallerinin en baþýndaydý, hiçbir þey yapmamýþ gibi...

Jacobs hedefler ve hayallerinden vazgeçmeden kendini toparlamanýn
çözümünü arýyordu. Ýþini toparlamak için kýsa süre de olsa farklý iþlerle
uðraþtý. Kendisini kýsa sürede toparladý. 
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Jacobs bu sefer Ýkinci Dünya Savaþý’nýn çýkmasýyla týpký Birinci Dün-
ya Savaþý’ndaki gibi sorunlar ile karþý karþýya kaldý. Devlet yine savaþ eko-
nomisi nedeniyle her þeyine el koydu ve Jacobs tekrar iflas etti.

Savaþ sonrasýnda iþleri tekrar iyi gitti ve bir þirket kurdu, þirketinin is-
mi “Jacobs Kâffe” idi. 

Jacobs iki dünya savaþý yüzünden iki kez sýfýrdan baþlamak zorunda
kaldýðý halde, küçük bir kahve dükkâný ile iþe baþlayýp dünya çapýnda ta-
nýnan bir kahve kralý oldu. Hayalleri için vazgeçmeden mücadele eden
Jacobs hayallerine ulaþtý.

Bütün baþarýlý kiþiler hayatlarýnda çok baþarýsýzlýkla mücadele etmiþ
ve vazgeçmemiþlerdir. Mücadele insanlarý güçlendirir, tökezleten bir en-
gel deðildir! Her mücadele, eþdeðerli veya daha da yüksek bir kazancýn
tohumudur. Geçici baþarýsýzlýk ve yýlgýnlýk dönemleri olmaksýzýn dosdoð-
ru baþarýya giden çok az yol  vardýr. Yine de kiþi özgüvene sahipse, sizi ye-
re serecek bir þey yoktur. Nakavt olabilirsiniz; ama hemen ayaða kalkar-
sýnýz. Engebeli yollarda dolanabilirsiniz; ancak anayolu her zaman bulur-
sunuz. Vazgeçmeden ilerlersiniz...

ZÝHNÝN DÝLÝ

Siz zihninizde kendiniz için nasýl bir imaj yaratýyorsunuz? Ne olduðu-
nuzu düþünüyorsunuz? Ne olduðunuzu düþünüyorsanýz siz O’sunuz. Yani
düþündüðünüz kiþisiniz. Kendinizi baþarýsýz ve bir iþe yaramayan biri ola-
rak görüyorsanýz, o zaman öyle olursunuz. Eðer baþarýlý ve mükemmel bi-
ri olarak düþünüyorsanýz, yine öyle olursunuz. Pozitif ya da negatif her
neyi düþünürseniz öyle olursunuz. 

Baþarýlý insanlar, kendi zihinlerinde güçlü ve pozitif bir düþüncelere
sahiptirler. Yansýttýklarý tüm düþünce ve davranýþlarýnýn onlarý baþarýya
taþýyan temel kriterleri vardýr.

Zihnimiz, kiþiler kendileri hakkýnda ne düþünüyorsa onu kabul eder.
Baþka çaresi yoktur çünkü. Dolayýsýyla pozitif veya negatif düþündüðü-
müz her þey zihnimiz tarafýndan depolanýr ve bir sonraki deneyimde
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açýða çýkarýlýr. Eðer zihniniz kendinizin harika ve mutlu olduðunu düþü-
nürse o zaman o seçenek sizin için geçerli hale gelir. Baþka seçenek yok-
tur, olmayacaktýr da. Düþünceleriniz, kendinizin baþarýlý, mutlu, bomba
gibi olduðunu söylüyorsa ve siz de böyle olduðunuzu düþünüyorsanýz öy-
le olursunuz. Baþka çareniz yoktur; çünkü tüm sinyalleri beyninize ver-
miþsinizdir. Zihniniz sizin için o durumu oluþturur ve yapýlmasý gereken
neyse onu yapmak için bir sonuç ortaya çýkarýr. 

Zihninize hangi mesajlarý gönderirseniz, o onlarý yapýyor. Sizin sözünüz-
den çýkmýyor. Bu sizin kendi seçiminizdir. Zihnimiz bizim için 7 gün 24 saat
hizmet veriyor. Zihninize kendinizle ve yaþamýnýzla ilgili pozitif ve mükem-
mel sonuçlar almaya yönelik sinyaller göndererek zihninizi harekete geçire-
bilirsiniz, eðer isterseniz...

Zihninizin tek bir görevi vardýr, talimatlarýnýzý yerine getirmek. Ne
söylerseniz o olur. Eðer kendinize hata yapmamaya dikkat edeceðim der-
seniz hata yapma olasýlýðýnýzý artýrýrsýnýz.

Siz zihninize ne mesaj gönderirseniz, onu yapýyor. Fazlasýný ya da azý-
ný deðil. Bu sizin seçiminizdir. Eðer kendinize bunu yapamam diye söylü-
yorsanýz, zihniniz bunu yapmamanýz için birçok sebep bulacaktýr. Ancak
ben bunu yapabilirim derseniz zihniniz bu sefer bunu yapmanýz için bir-
çok sebep bulacaktýr. Hangisini tercih ediyorsunuz?

Zihnimiz sizin için 7 gün 24 saat sizin hizmetinizde. Modern bankacý-
lýk sistemindeki gibi. Zihninize kendinizle ve hayatýnýzla ilgili pozitif ve
harika sonuçlar almaya yönelik sinyaller göndererek onu harekete geçiren
sinyaller verebilirsiniz. Bunu istediðiniz zaman sadece siz yapabilirsiniz.

Eðer zayýflamak istiyorsanýz ve “yemek yemeyeceðim” diyorsanýz zayýf-
layamazsýnýz; çünkü zihnimizi (negatif emir kabul etmemesi haricinde)
itaatkâr bir askere benzetebilirisiniz. Fakat kendinize “zayýflamak istiyo-
rum” derseniz zihniniz zayýflama hakkýndaki doðru mesajý alýr. Yaþam ken-
di düþüncelerimizi bize geri yansýtýr. Düþünce, bir aynadýr. Düþünceler ger-
çekten kendilerine özgü bir varoluþa sahiptirler. Ýnsan kendi kaderinin
efendisidir. Olumlu yönlendirilmiþ düþünceler gönderdiðinizde zihniniz gi-
derek artan bir dalga halinde etkisini çevrenize yayarak size geri yansýtýr.

Bu da sizin istediklerinize ulaþmanýzda iþinizi daha kolaylaþtýracaktýr. 
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HAYATINIZIN KONTROLÜ

Siz kendi geminizin kaptanýsýnýz, nereden gelirseniz gelin ve nereye
giderseniz gidin... Hayatýnýzýn rotasýný siz belirliyorsunuz. Geleceðinizi siz
çiziyorsunuz. Kaderiniz olduðunu düþünerek önünüze çýkan engellere ba-
ðýmlý kalmak zorunda deðilsiniz. Geçmiþe dönüp baktýðýnýzda yaþadýðýnýz
baþarýsýzlýklar hep kendi davranýþýnýzýn bir sonucu gibi gelir. Þunu söyle-
meliyim ki mazeretlerin arkasýna saklanabilirsiniz. Hedeflerinizi siz seçti-
niz ve hayallerinize doðru ilerlemek için hiçbir engel yok.

Sürekli olarak bir hedefe ulaþmayý ya da vazgeçmeyi seçiyorsunuz.
Her aldýðýnýz karar sizi farklý yere götürüyor. 

Bazen hedefinize giderken engeller ile karþýlaþýyorsunuz. Yine de he-
definize gidiyorsunuz. Rotayý siz tayin ediyorsunuz. Bazen de ilk engelle
karþýlaþtýðýnýzda vazgeçiyorsunuz. Unutmayýn hatta bunu altýný çizin
renkli kalemle iþaretleyin. Baþarýnýn yüzde doksaný vazgeçmemektir. Eðer
bu kararlýlýða sahipseniz, ulaþamayacaðýnýz hedef yoktur. Artýk engeller
sizden korkar duruma gelecektir.

Ýki bisiklet tamircisi, Orville ve Wilbur Wright dünyaya ilk uçaðý sundu.
Dünyanýn ilk rüzgâr tünelini yapmalarýný ve kanatlarýn denetim dýþý hare-
ketini baþka hiç kimsenin düþünmediði þekilde kontrol edebilen bir alet bul-
malarýný saðlayan þey neydi? Ýlk uçuþu günümüz açýsýndan bile imkânsýz ký-
lan malzeme ve güç yetersizliðinin üstesinde gelmelerine neden olan þey
neydi? Önce akýllarýnýn ve hayatlarýnýn kontrolünü ele aldýlar, sonrasýnda
her zaman gelen baþarý bilinci tarafýndan yönlendirildiler.

Hayatta öðreneceðiniz en önemli þey budur, hayatýnýz sizin elinizde ve
bunu sadece siz þekillendirebilirsiniz. 

Hayatýnýzý kadere teslim ederek karþýlaþtýðýnýz güçlüklerden sýyrýlma-
ya çalýþamazsýnýz. Bu, durumu kabullenmek demektir. “Hayat beni ora-
dan oraya sürükledi” diyen insanlara sýk sýk rastlarýz. Þikâyet etmekten
hiçbir iþe yaramazlar. Sýk sýk da bunlar baþýma niye geldi diye sorup du-
rurlar. Baþlarýna geleni sürekli kötü kaderlerine baðlarlar. “Hiçbir iþim yo-
lunda gitmiyor artýk” yorumu da baþka bir kaderci anlayýþýn ürünüdür.

Tekrar hatýrlatýyorum, hayatýnýzýn kontrolü sizin elinizde ve bunu
sadece SÝZ þekillendirebilirsiniz. 
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NE SÖYLERSENÝZ O’SUNUZ

Ýnsanlar yaþadýklarý sürece iki çeþit iletiþim halindedirler. Bunlardan
birisi iç iletiþim, diðeri ise dýþ iletiþimdir. Nöro Linguistik Programla-
ma’nýn temel varsayýmlarýndan birisi þudur: “Zihin ve beden ayný siber-
netik sistemin ayrýlmaz parçalarýdýr ve birbirlerini etkilerler.” Ýnsanlar
kendileri ile iç iletiþim halindeyken kendileri hakkýnda ne söylüyorlarsa,
kendilerini nasýl görüyorlarsa ya da kendilerini nasýl hissediyorlarsa bunu
yaþarlar. Bunlar yaþamlarýnýn içinde büyük bir önem taþýr. Kýsacasý kiþile-
rin güçlü ya da aciz olmasýný belirler. 

Kiþiler hayatta baþarýlý olmak istiyor; ama kendileri için negatif þeyler
düþünüyorlarsa hayatta onlar için en iyi seçenek baþarýsýzlýk olur. Beyni-
nizi bir kehanet oluþturmayacak þekilde programlarsanýz “bunu yapmalý-
yým” dersiniz. Sinir sisteminiz, beyninize göndereceði mesajla istediðiniz
sonucu almanýzý saðlayacaktýr. 

Kendiniz ile iç iletiþimdeyken pozitif bir iç iletiþim kullanmaya baþlar-
sanýz ve bu sizin bir parçanýz olursa otomatik olarak pozitif davranýþlarda
bulunursunuz. Zihninizin bilgisayarý size zihninizin yolunu ýþýk hýzý kadar
hýzlý gösterir ve bu þekilde istenilen sonuçlarý yaratacak mükemmel dav-
ranýþý ortaya çýkartýr. Fakat bu, her gün pozitif ve keyifli olmanýz gerekti-
ði anlamýna gelmez. Ara sýra negatif ruh haline kapýlabilirsiniz; fakat
NLP size belli bir anda ruh durumunuza karar verme seçimi veriyor. Ken-
dinizi kontrol altýna almanýzý saðlýyor.

Yaþam içinde birçok kiþiden bu soruyu duyarsýnýz. Kiþiler kendileriyle
pozitif bir iletiþime sahip deðillerse genelde verdikleri cevap hep öylesine
bir cevaptýr. Nasýlsýnýz sorusunu; kötüyüm, berbat hissediyorum, günüm-
de deðilim, hiç sorma, iyiyim, fena deðil, hep ayný, eh þeklinde yanýtlayan-
lar sýrf bir þeyler söylemek zorunda olduklarý için söylerler. Ruh hallerini
tarif etmek çok zor gelir çünkü onlara. Hiç kimse böyle bir insanla vakit
geçirmeyi gerçekten istemez. Siz ister misiniz? Bu sözleri kullandýðýmýzda
enerjimizi kaybederiz. Sýrtý dik bir þekilde ve coþkuyla, daha kötü olabilir-
dim diyen birini düþünebiliyor musunuz? Tabii ki hayýr. Bu insanlar çevre-
de dolaþmaya devam ediyor. Bunlardan daha fazla bahsetmeye gerek yok;
onlardan zaten çok fazla var ve ancak orta seviye sonuçlar ile yetinirler.
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Çevremizde küçük bir kesim de vardýr ki onlarla nadiren karþýlaþýrsý-
nýz. Onlarýn iç iletiþimleri pozitiftir ve pozitif cevaplar verirler. Onlara
nasýlsýnýz diye sorarsanýz coþkulu bir þekilde size gülümseyerek “Muhte-
þem”, “Harika”, “Çok iyi”, “Mükemmel”, “Daha iyi olamazdým”, “Bomba
gibiyim” gibi yanýtlar verirler. Bu kiþiler pozitif ifadeleriyle ilk önce ken-
dilerini sonra da çevresindekileri etkiler ve siz de kendinizi daha iyi his-
sedersiniz. Dürüst olun. Bir de diðer insanlar düþünerek kendinizi kim-
lerin yanýnda daha rahat hissettiðinizi anlamaya çalýþýn. 

Eski bir söz vardýr: Bazýlarý odaya girdiklerinde, bazýlarý da odayý terk
ettiklerinde ýþýk saçarlar. Siz odaya girdiðinizde ýþýk saçanlardan olmak is-
temez misiniz?

Bana biri “Nasýlsýnýz?” diye sorduðunda, genellikle “Bomba gibiyim.”
diye yanýtlarým. Bu karþýmdaki insana pozitif bir yaklaþým aþýladýðý gibi,
benim de kendimi daha mükemmel hissetmeme neden olur.

“Nasýlsýnýz?” diye sorulduðunda “Berbatým” veya “Fena deðilim” diye
yanýtlýyorsanýz, bundan fizyolojiniz de olumsuz etkilenir. Omuzlarýnýzý
düþürüp bedeninize çökkün ve depresif bir görünüm verirsiniz. Kýsacasý
aðzýnýzdan çýkan neyse beyniniz kendinizi o fizyolojiye sokmak için elin-
den geleni yapar ve bütün gücünüzü harcar.

Ya duygularýnýz? Kötüyüm dedikten sonra kendini daha mý iyi hisse-
dersiniz? Tabi ki hayýr. Aksine daha kötü hissedersiniz; çünkü olumsuz
kelimeler ve düþünceler, olumsuz duygulara ve sonunda da olumsuz so-
nuçlara yol açar.

Hayat þartlarý size “Kötüyüm” dedirtse bile negatif iç iletiþiminiz bu
durumu düzeltmez. Daha kötü, daha olumsuz sonuçlar alýr ve kendinizi
ve baþkalarýný da kötü etkiler.

Tüm bu olumsuz sonuçlar sizin iç iletiþimizden kaynaklanýyor, neden
kendinizle böyle bir iç iletiþim halinde olmaya devam ediyorsunuz ki?

Kendi iç iletiþiminizde kendinize söyledikleriniz, sonunda kendi ken-
dini tamamlayan bir kehanet haline gelir, Eðer “Her þey çok kötü” derse-
niz, beyniniz bunu gerçeðe dönüþtürecek kiþilere ve þartlara yönelir. Di-
ðer yandan, eðer hayatýnýzýn mükemmel olduðunu tekrar ederseniz, bey-
niniz sizi pozitif bir yöne doðru çekmeye baþlar.
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Örneðin, ‘nasýlsýnýz?’ sorusuna ‘muhteþem’ veya ‘harika’ diye yanýt
verdiðinizde neler olacaðýný bir düþünün. Bu kelimelerden sonra fizyolo-
jiniz olumlu dilinize uyum göstermeye baþlayacaktýr. Sýrtýnýz dikleþecek,
çevrenizdekiler enerjinize ve canlýlýðýnýza dikkat edecektir. Ýç iletiþi-
minizde ne varsa, dýþarýdaki iletiþimiz de ona paralel olacaktýr.

Ýyi bir yaþantýyla yetinmemeyi öðrendim. Yanýtýmý ‘harika’ya çevir-
dim. Bunu enerjik bir þekilde söylüyordum. Baþta biraz rahatsýz edici ol-
duðunu kabul ediyorum. Bazý insanlar bana garip garip bakýyordu. Bir
hafta kadar sonra bu yanýt doðal gelmeye baþladý. Ne kadar iyi hissettiði-
mi ve insanlarýn benimle konuþurken ne kadar ilgili olduðunu görmek
beni çok þaþýrtmýþtý. Ýnanýn bu zor bir þey deðil. Ýyi bir iç iletiþim için ka-
biliyete, paraya veya iyi görünüþe gerek yoktur. Yüksek enerjinizi kullan-
mayý ve olumlu cevaplar vermeyi bir alýþkanlýk haline getirdiðinizde, siz
de benim gibi heyecan verici sonuçlar elde edeceksiniz!

Birisi size nasýlsýnýz diye sorduðunda iyimser bir yanýt vermenizi öne-
ririm. Sonra biri gelir ve der ki: “Peki gerçekten harika hissetmiyorsam ne
olacak? Her þey mükemmel deðilken öyleymiþ gibi davranarak iþ arkadaþ-
larýma ve dostlarýma yalan söylemiþ olmaz mýyým?

Baþlangýçta bu sözleri söylemekten rahatsýzlýk duyarsanýz, bundan çekin-
meyin. Bir süre uygulayýnca zaten gerçekten iyi hissetmeye baþlayacaksýnýz.
Ýnsanlar sizin çevrenizde olmaktan zevk alacak ve olumlu sonuçlar elde et-
meye baþlayacaksýnýz. Yeri gelmiþken, nasýlsýnýz?

B-O-M-B-A  G-Ý-B-Ý-Y-Ý-M dediðinizi duyar gibi oluyorum...

DEÐÝÞÝME DÝRENMEK

Yaþam beklentidir, ölüm ise deðiþmezlik. Deðiþim hayatýmýzýn tam kal-
binde... Deðiþime direnmeye çalýþýrsanýz, deðiþimi istemezseniz, deðiþim si-
zi yok eder. Hayatta her zaman beklenti vardýr. Deðiþime direnirseniz ot gi-
bi bir yaþam sürersiniz. Ben deðiþmeyeceðim derseniz, bunun için bir çaba
harcamazsanýz, geleceðinizin baþkalarýnýn ellerinde olmasý kaçýnýlmazdýr.

1917 yýlýnda 100 büyük þirketten bugün sadece 15’i ayakta kalabilmiþtir. Bun-
lar, 6 petrol, 2 oto üretim, Kodak, AT&T, General Electric, Johnson-Johnson,
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CitiCorp, Practer-Gamble... Deðiþime direnmedikleri için þu an ayaktalar
ve dünya markasý diðer 85 þirket ise deðiþime ayak uyduramadýklarý için if-
las etmiþ, terk edilmiþ ya da satýlmýþlardýr. Bizler kendi hayatýmýzý deðiþtir-
memek için direnirken diðer taraftan sürekli mazeretler buluyoruz...

Joseph Wilson, Xerox Corporation’da iyi bir planlamacý olma ve deðiþi-
me ayak uydurma konusunda çok iyiydi. Diðer üreticilerin pek çoðu karlarý-
nýn %85’ini malzeme satýþýndan, %15’ini ekipman satýþýndan kazanýyordu.

Xerox’un hedefi, makinelerinden para kazanýp basit kâðýt kullanmaktý. Ma-
kineler oldukça pahalýydý, böylece Wilson leasing fikrini ortaya attý. Makineleri
kiralayacak ve çýkarýlan kopyalardan para alacaktý. Miktar büyüdükçe, kopya
baþýna alýnan para da küçülecekti. 1960 yýlýnda otomatik fotokopi makinesi pi-
yasaya çýktýðýnda, yangýn söndürücü ile birlikte satýlýyordu; çünkü bazen kâðýt-
lar tutuþabiliyordu. Ýnsanlar, fotokopi makinelerinden korkuyorlardý. Bu yüz-
den, Wilson Xerox fotokopi makinelerini bir maymunun bile kullanýlabileceði-
ni vurgulayan reklâm yaptýlar. Artýk bu harika makinalardan kimse korkmuyor. 

Dünyada deðiþmeyen tek þey deðiþim. Her þey deðiþiyor ve deðiþimi ki-
mi insanlar çabuk kabullenirken kimisi inat etmeye devam ediyor.

Levi Strauss, 1853 yýlýnda San Francisco’da bir kuru gýda dükkâný aç-
mýþ. Müþterilerinin çoðu, altýna hücum eden madencilermiþ. Bir yerel al-
týn arayýcýsý, bu zorlu görevi yaparken darbelere dayanýklý pantolona ne
kadar çok ihtiyaç olduðunu anlatýnca, Strauss, çuval kumaþýndan panto-
lon üretmiþ. Bu dayanýklý pantolon, anýnda tutulmuþ. Bir zaman sonra
Strauss, kot kumaþ kullanmaya, bunlarý maviye boyamaya ve bakýr zým-
balarla saðlamlaþtýrmaya baþlamýþ.

1873 yýlýnda, patenti alýnmýþ ilk 501 tipi, bele kadar çýkan tulumlarý ü-
retmiþ. Bu tulum, kýsa sürede oduncularýn, sýðýr çobanlarýnýn, demiryolu
iþçilerinin, petrol sondajcýlarýnýn ve çiftçilerin standart kýlýðý haline gel-
miþ. 1950’li yýllarda, James Dean de bunlarý giydiðinden, Amerikan genç-
liðinin standart kýyafeti olmuþ. Þimdi ise tüm dünyada bütün gençlerin
giydiði vazgeçilmez kýyafetlerden biri oldu. Çuval kumaþlarý ile baþlayan o-
duncularýn, sýðýr çobanlarýnýn, demiryolu iþçilerinin, petrol sondajcýlarý-
nýn ve çiftçilerin standart kýlýðý artýk tüm gençlerin üzerinde...
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BÜYÜK DÜÞÜNÜN

Her þey bir düþünce ile baþlar, bu yüzden büyük düþünün. Yaþam ken-
di düþüncelerimizi bize geri yansýtýr. Düþünce, bir aynadýr. Düþünceler
gerçekten kendilerine özgü bir varoluþa sahiptirler. Kocaman bir aðaç bi-
le bir tohumla baþlar yaþama. Hayat düþüncede baþlar. 

Bizler sürekli düþünürüz. Sonra düþüncelerimiz davranýþlarýmýzý etkiler.
Davranýþlar zamanla alýþkanlýða dönüþür. Alýþkanlýklar da karakterimizi
belirler. Karakterimiz ise kaderimizin akýþýný belirleyen en önemli nedendir.
Sonuçta nasýl düþünüyorsak kaderimizi bu þekilde biçimlendiriyoruz. 

Büyük sonuçlar almak istiyorsanýz büyük düþünmelisiniz. Kader koy-
duðunuz büyük hedefler ile þekillenir. Büyük düþünürseniz sergileyeceði-
niz davranýþlar ve bu davranýþlarýnýzla üreteceðiniz sonuçlar da büyüye-
cektir. Büyük düþüncenin büyüklüðü davranýþlarýmýzý deðiþtirmesinden
bellidir. Eðer düþüncemiz davranýþlarýmýzdan okunuyorsa sahip olduðu-
muz düþüncenin hayatýmýzý deðiþtirmesini bekleyebiliriz.

Ýki öðrenci 1998 yýlýnda garajda kurulan þirketle, küresel internet aðýnda-
ki ve dünyadaki bilgi selini organize etmek gibi büyük bir hedefle yola çýktýlar.

Ýki öðrencinin garajda kurduklarý þirket, 7 sene içinde dünyanýn en
köklü firmalarýný geride býrakarak 71 milyar dolarlýk bir deðere ulaþtý. Þu
an sekiz milyardan fazla internet sayfasý üzerinde arama yapmaya imkân
tanýyan geliþmiþ sistemiyle, internetin en baþarýlý arama motoru olan Go-
ogle, sadece 7 yýldýr faaliyet göstermesine raðmen, modern çaðýn en kök-
lü firmalarýndan bile daha deðerli hale geldi. 

Dünya’nýn en deðerli 3 þirketi durumuna geldi. Yaklaþýk 2 bin kiþinin
çalýþtýðý Google halka açýk bir þirket. GOOGLE’ýn sürekli kullanýcý sayý-
sýnýn 75 milyonun üzerinde olduðu belirtiliyor. Her yýl sürekli kullanýcý
sayýsýný %25 oranýnda arttýran Google’ý kullananlarýn toplam sayýsýnýn
100 milyonun üzerinde olduðu tahmin ediliyor. Büyük düþünülerek çýký-
lan bir hedef ve büyük sonuçlar... 

Büyük düþünün, kendinizi aciz görmeyin, cesaretli olun. Dünyada nice
kabiliyetli insanlar var ki cesaretleri olmadýðý için sýradan bir insan olarak
yaþamakta ve kalabalýklarda kaybolup gitmektedirler. Siz de yapabilirsiniz.
Ama büyük düþünmek ve bedelini ödemek þartýyla... Unutmayýn hiç kim-
se baþarý merdivenlerine elleri cebinde týrmanmamýþtýr. 
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POZÝTÝF DÜÞÜNÜN POZÝTÝF YAÞAYIN

Huzur ve mutlulukla yaþanan bolluk pozitif yaklaþýmýn eseridir. Hedef-
lerinizi netleþtirerek zihinsel yaklaþýmýnýzýn pozitif olmasý size büyük bir güç
verir ve iyi belirlenmiþ hedefinize doðru ilerleyiþinizi çok daha kolaylaþtýrýr.

Her þey orada baþlýyor. Ýnsanlarýn baþarýsýnda ya da baþarýsýzlýðýnda,
mutluluðunda ya da mutsuzluðunda, huzurunda ya da huzursuzluðunda,
saðlýklý olma ya da hasta olmasýnda en büyük etken zihindir. Her þeyi bu-
rasý belirler. Eðer hayatýnýzda iyi ve güzel þeyler olmasýný istiyorsanýz zi-
hinsel yaklaþýmýnýz pozitif olmalýdýr.

Ýnsan zihni mükemmel, harika dizayn edilmiþ bir sistemdir. Hayatýn
görerek, duyarak ve diðer duyularla beyninize gönderilen sinyallerini fark
eder ve iþler. Bakýþ açýsý olumsuz olan biri kendi olumsuzluklarý arasýnda
kaybolup gidecek, iyi olan çoðu þeyi kaçýracak, çoðu acý ve zarar veren
þeyleri yaþayacaktýr.

Hayatta hepimizin rüyalarýný süsleyen ve büyük bir arzu ile istediðimiz
þey baþarýlý olmaktýr. 

Hayatta baþarýlý olanlar genellikle pozitif düþünceye sahip, iyimser ve bü-
yük düþünen insanlardýr. Baþarý, tutumunuza ve düþünce biçiminize baðlýdýr.

Ýnsanlar arasýndaki fark ufaktýr; ancak bu ufak fark büyük farklýlýða
neden olur. Ufak fark tutumlardýr. Büyük farklýlýk ise bu yaklaþýmlarýn
pozitif veya negatif olduðudur.

Doðada, evrende her þey karþýlýklý etkileþim halindedir. Zihinle beden a-
rasýnda da böyle bir etkileþim vardýr. Zihindeki pozitif düþünceler bedende
bir takým pozitif sonuçlar yaratýr. Her koþulda yapabilecek iyi bir þeyin oldu-
ðuna inanan insanýn hayatýný pozitif düþünce sistemi belirler. Baþarýnýn yo-
lu pozitif düþünmekten geçiyor. Pozitif düþünmeyi yaþam tarzý olarak benim-
seyen insanlar; umudunu, güvenini, iyimserliðini kaybetmeden kendine gü-
venen, cesur ve üstünlük sahibi kiþiler olduklarýný herkese göstermektedir.

HER ÞEY SÝZ’LE BAÞLAR

Baþarýlý olacaðýnýzý kesinlikle bilseydiniz ya da güneþin doðmasý kadar
emin olsaydýnýz ve istediðinizi duruma ulaþacaðýnýza garanti verebilseydiniz
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ne yapardýnýz? Hayatýnýzdan memnun musunuz, yoksa hayalleriniz ve is-
tekleriniz doðrultusunda deðiþiklikler yapmayý istiyor musunuz? Kaderi-
niz mi sizi yönlendiriyor, yoksa baþkalarýnýn elinde oyuncak mýsýnýz? Ha-
yatýnýzýn kurallarýný koyan ve oyun alanýný belli eden, bunu yöneten siz-
siniz. Baþarýsýz olmanýz mümkün deðil. Hedeflerinizi gerçekleþtirebilirsi-
niz. Hayal ettiðiniz yaþamý yaþayabilirsiniz. Her þey siz’le baþlar.

Dünyanýn en önemli varlýðý sizsiniz. Nerede olduðunuz, ne olduðu-
nuz, hayatýnýzýn ne denli büyük ya da küçük olduðu önemli deðil; kendi
dünyanýzýn odak noktasý sizsiniz ve daima da öyle olacaksýnýz. 

Yalnýz bir insan dünyada ne yapabilir ki? Her þeyi yapabilir. Büyük
hedeflere ulaþabilir. Ýstediðiniz, hayal ettiðiniz her þeyi yapabilirsiniz.
Kendi gerçek gücünüzün farkýna varýn ve sizin için olanaksýz denen þe-
yi baþarmak için cesaretli olun.

Ýnsan bilinçli olarak düþünebildiði, güvenle beklediði ve mümkün ol-
duðuna inandýðý her þeyi yapabilir. Bütün dünya sizsiniz, yine de baþka bir
þey var sanmaya devam ediyorsanýz kendi sýnýrýnýz kendiniz koyuyorsu-
nuz demektir...

Ýnsanlar kendi yeteneklerini yok sayarlar. Bu yüzden kendilerini ucu-
za satma, yeteneklerini ve potansiyelini küçümse eðilimleri vardýr. Bazen
amaçlarýmýzý, neleri baþarabileceðimizi daha iyi bilen birisinin belirleme-
sine gereksinim duyarýz. 

‘Düþün ve Zengin Ol’ adlý kitabýnda Napoleon Hill þöyle yazar: Yal-
nýzca düþünceleriniz üzerinde mutlak bir kontrole sahipsiniz. Bu, insan i-
çin en önemli ve heyecan verici gerçektir. Bu, insanýn yüce doðasýný yan-
sýtýr. Yazgýnýzý bu ilahi ayrýcalýk sayesinde yönlendirebilirsiniz. Kendi dü-
þüncelerini yönetemeyen kiþi, baþka hiçbir þeyi yönetemez kuþkusuz. Sa-
hip olduklarýnýza ilgisiz kalmanýz gerekiyorsa, bunlar maddi þeyler olsun.
Düþünceleriniz sizin ruhsal varlýðýnýzdýr! Onu dikkatle koruyun ve kulla-
nýn. Ýrade gücü size bunun için verilmiþtir. 

Eðer kendinize gerekli olan saygýyý göstermezseniz, zaman içinde ken-
di hayatýnýzý deðil, çevrenizdeki insanlarýn beklentileri doðrultusunda
olan bir hayatý yaþarsýnýz.
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Hiç kimse izniniz olmadan sizi deðersiz hissettiremez.

O zaman zorluklara ve engellere karþý ruhunuz incinmez. Siz kendini-
ze deðer verdiðiniz sürece etrafýnýzdakilerin de size verdiði deðerin arttý-
ðýný göreceksiniz.

KARARLARIMIZ

Olmak ya da olmamak... Bu soru yanýtlanýncaya kadar kazanmak is-
tediklerimiz beklemede kalýr. Kendinize gerçekten bu hayatta ne yapmak
istediðinizi sorun.

Gerçekten bütün engellere raðmen gereken her þeyi yapmaya karar
verdiniz mi?

Bu her alanda karþýnýza çýkar. Bu, zayýflamaktan iþinizde baþarýlý ol-
maya kadar her þey olabilir. Karar verip bir þeyi kesinlikle gerçekten yap-
mayý seçtiðinizde bunu tamamlayan irade devreye girer. Kararlýlýk, insan
iradesini uyandýrma zilidir. Ýradeniz yön verilmeyi bekleyen büyük bir
güçtür... Seçtiðiniz yön ne kadar belirginse iradenizin gücü o kadar bü-
yüktür. Karar vermemiþ insanlar iradesinin gücünden yararlanamazlar. 

Eðer hayatýmýzý ve kendimizi kontrol etmek istiyorsak davranýþlarýmýzýn
kontrolünü elimize almak zorundayýz. Bütün hayatýnýzý ve eylemlerimizin,
hareket ve davranýþlarýmýzýn rotasýný belirleyen temel nokta, hayatýmýz bo-
yunca verdiðimiz kararlardýr.

En küçüðünden en büyüðüne kadar hayatýmýz boyunca yaptýðýmýz her
þey bir kararla baþlar. Hayatýnýzýn akýþýný deðiþtirmek, daha güzel sonuç-
lar üretmek, sizi sýnýrlayan koþullarý deðiþtirmek ve daha çok þeye sahip
olmak istiyorsanýz ilk yapmanýz gereken iþ karar vermektir. Karar gücü-
nün en güzel tarafý zaten bizim içimizde oluþudur. 

Eðer gerekli cesareti toplayabilir ve içinizdeki gücü hissedebilirseniz
hemen þimdi sizin geleceðinizde hayat kalitenizi artýracak bir karar vere-
bilirsiniz. Gerçek bir karar vermek, insanýn kendini diðer bütün ihtimal-
lerden kopararak hedefine adamasýdýr. 

Eski zamanlarýn birinde bir otlakta öküz sürüsü yaþarmýþ. Ama civar-
daki aslanlar bir türlü rahat býrakmazlarmýþ onlarý.
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Hemen her gün saldýrýrlarmýþ bu sürüye. Öküz dediðin öyle yabana a-
týlýr bir hayvan deðil ki, bir araya toplandýlar mý kolayca defetmesini bilir-
lermiþ o koca aslanlarý. Gerçi bir iki sýyrýk alýrlarmýþ; ama yine de boyun
eðmezlermiþ aslanlarýn bu zorbalýðýna. Gün geçtikçe aslanlarý almýþ bir
kaygý. Tavþan, fare gibi küçük hayvancýklarla beslenir olmuþlar aslanlar.

Gitgide güçten düþmüþler. Eee, aslan bu, hiç fareyle doyar mý?

- Herhalde bize bu otlaðý terk etmek düþüyor, demiþ aslanlardan birisi.

- Evet, diye tasdik etmiþ diðerleri. Nereye gideriz diye düþünürlerken
‘bir dakika’ diye bir ses duymuþlar gerilerden. Herkes dönüp bakmýþ se-
sin geldiði tarafa. Sürünün en çelimsiz ama kurnaz mý kurnaz bir ferdi o-
lan Topal Aslan’mýþ söze atýlan.

- Hayýr. Hiç bir yere gitmiyoruz. Siz bana býrakýn, ben hallederim bu
iþi, demiþ.

Ýnanmamýþ kimse ona ama haydi bir þans verelim diye düþünmüþler.
O da almýþ yanýna bir iki aslan, gitmiþ öküzlerin yanýna.

Beyaz bayrak çekmeyi de unutmamýþ. Öküzlerin lideri olan Boz Ö-
küz baþta olmak üzere beþ iri kýyým öküz yaklaþmýþ onlara. Sormuþlar ne
istediklerini. Topal aslan baþlamýþ konuþmaya. Bir yandan da Boz Öküz’ün
sivri ve kocaman boynuzlarýna bakýp ürperiyormuþ.

- Saygýdeðer öküz efendiler, diye baþlamýþ lafa. Bugün buraya sizden
özür dilemek için geldik. Biliyorum sizleri çok defa incittik, kim bilir ka-
çýnýzda su pençemin izi vardýr. Ama inanýnýz bunlarýn hiç birini isteyerek
yapmadýk. Biliniz ki biz aslanlar barýþçý bir milletiz. Hele öküzlerle hiç bir
alýp vermediðimiz olamaz. Evet, size kaç defa atla saldýrdýk; ama niye bi-
liyor musunuz? Hep o sizin aranýzdaki Sarý Öküz yüzünden. Onun rengi
öyle sizinkiler gibi deðil ki! 

Gözümüzü kamaþtýrýyor, aklýmýzý baþýmýzdan alýyor. Onu gördük mü
ne kadar barýþsever olduðumuzu unutup size saldýrýyoruz ve sürünüze za-
rar veriyoruz. Yoksa bizim sizinle hiç bir alýp veremediðimiz yok. Onun
yüzünden hepiniz zarar görüyorsunuz. Bir türlü hayatýnýzdan emin ra-
hat rahat yaþayamýyorsunuz, belki geceleri bile bizim kükrememiz sizin
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uykunuzu kaçýrýyor. Bunlarýn hepsi Sarý Öküz’ün suçu. Verin onu bize, siz
kurtulun, biz de barýþ içinde yaþayalým, demiþ.

Boz Öküz, diðer önde gelenlerle görüþmek üzere geri çekilmiþ.

Hepsi de sýcak bakmýþlar bu teklife. Bir tek yaþlý Benekli Öküz olmaz
demiþ ama kimseye dinletememiþ sesini. Zavallý Sarý Öküz kurban edil-
miþ aslanlara. Hepsi birden saldýrmýþlar zavallý öküzün üzerine. Bir ikisi-
ni fýrlatmýþ üstünden; ama bitkin düþmüþ az sonra. Çýrpýnmýþ, haykýrmýþ,
yardým istemiþ, yalvarmýþ; ama yokmuþ onu iþiten. Diðerleri üzülmüþler
üzülmesine; ama elden ne gelir ki! Bütün sürünün selameti için bir ö-
küz... Gerekliymiþ bu kavganýn sona ermesi için.

Gerçekten de günlerce sürüye hiçbir saldýran olmamýþ. Huzur içinde
geçer olmuþ günleri; ama aslan milleti bu, ne kadar sabreder ki? Hele ö-
küz etinin tadýný aldýktan sonra... Acýktýk, demiþler Topal Aslan’a daha
birkaç hafta bile geçmemiþken. O da yine almýþ yanýna bir kaçýný, bir de-
fa daha gitmiþ Boz Öküz’ün yanýna.

- Selam, diye girmiþ söze. Gördünüz ya biz aslanlar ne denli uysal bir
milletiz. Doðru kararýnýz için sizi bir daha kutlamak isterim. Siz de huzur
içindesiniz, biz de. Ne mutlu. Yalnýz buraya bunlarý söylemek için gelme-
dim. Büyük bir problemimiz var. 

- Nedir? demiþ Boz Öküz merakla...

- Þu sizin Uzun Kuyruk, demiþ Topal Aslan. Öyle uzun bir kuyruðu
var ki nereden baksak görünüyor. O kuyruðunu salladýkça bizim de aklý-
mýz baþýmýzdan gidiyor. Gözümüz dönüyor, sürüye saldýrmamak için ken-
dimizi zor tutuyoruz. Hâlbuki siz normal kuyruklusunuz. Bir onun suçu
yüzünden korkarým hepiniz zarar göreceksiniz.

Gelin verin onu bize bu konuyu burada kapatalým. Eskisi gibi barýþ ve
sevgi içinde iki taraf da hayatýný sürdürsün. Boz Öküz yine istiþare yap-
mýþ sürünün ulularýyla. Yine sadece Benekli Öküz olmuþ karþý çýkan.
Hepsi de verelim gitsin demiþler. Ýstiþare daha da kýsa sürmüþ bu defa.
Dýþlamýþlar Uzun Kuyruk’u sürüden. Saatler sürmüþ zavallýnýn çýrpýnýþlarý;
ama sonunda o da yenik düþmüþ aslanlara.
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Tekrar tekrar yinelenmiþ bu olanlar. Her geçen gün daha da semirmiþ
aslanlar. Alabildiðince güçlenmiþler. Öküzlerse her geçen gün daha da
zayýflamýþlar, seyreldikçe seyrelmiþler. Aslanlar küstahlaþtýkça küstahlaþý-
yorlarmýþ. Artýk bir sebep bile söyleme gereði duymuyorlarmýþ.

‘Verin bize þu öküzü yoksa karýþmayýz’ demeye baþlamýþlar sadece. Za-
vallý öküzlerin hayýr diyebilecek güçleri kalmamýþ. Hepsi birer birer can
veriyorlarmýþ aslanlarýn pençesinde. Boz Öküz de aralarýnda olmak üze-
re birkaçý kalmýþ en sona. Ne oldu bize, ne zaman kaybettik bu harbi as-
lanlara karþý, oysa ne kadar da güçlüydük? diye sormuþ biri Boz Öküz’e.

‘Biz’ demiþ Boz Öküz gözleri nemli ve sesi piþmanlýkla titreyerek.
‘Sarý Öküzü verdiðimiz gün kaybettik bu harbi...’

Yaþamýmýzý deðiþtirmenin tek yolu gerçek bir karar vermektir. Yaþam-
daki harbi kaybetmek istemiyorsanýz doðru zamanda doðru kararlar ver-
melisiniz. 

Hedeflerinize ve hayallerinize ulaþmak için güçlü bir silaha sahip ola-
bilirsiniz. Kendinize olan güveni böyle kolay bir hedefle yükseltebilirsiniz.
Sonuna kadar pes etmeden gereken bedeli ödeyerek becerinizi faaliyete
geçirebilirsiniz. Ben size inanýyorum. Siz de yapabilirsiniz... 

BÝLÝNÇALTINIZI YÖNETÝN

Vücudumuzun idaresini önemli ölçüde kontrol eden bilinçaltýnýn se-
kizde yedisi denizin altýna, sekizde biri ise denizin üzerinde olan aysberg-
lere (buzdaðý) benzetebiliriz. Bilinçdýþý zihnimiz, bütün davranýþlarýmýzý
kontrol eder. Gün boyu sergilediðimiz davranýþlarýn yaþadýðýmýz duygula-
rýn, içinde bulunduðumuz durumlarýn sekizde yedisi bilinçaltýnýn kontro-
lünde bulunmaktadýr. Bilinçli zihin bütün düþünce, duygu ve davranýþla-
rýmýzý kontrol eden, yöneten bilinç dýþý zihnimizi etkiler. Bilinçli zihnimi-
zi askere, bilinç dýþý zihnimizi komutana benzetebiliriz. 

Bilinçaltýnýza yalnýzca siz emir verebilirsiniz. Bilinçaltýný etkilemek i-
çin bilinçli olarak emirler vermelisiniz. Bilinçaltýnýz, zihninizde oluþan i-
nançlarý alýr ve vücudunuza programlar. Bilinçaltý mükemmel geliþmiþ bir
bellek sistemine sahiptir. Sahip olduðunuz her inanç ve benimsediðiniz
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her düþünce bilinçaltýna ait bellek sisteminin bir parçasý olur. Kaydedilen
her inanç ve her düþünce de vücudun yeniden yapýlanmasýnda ve yön-
lendirilmesinde önemli bir etkiye sahip olur.

Her zaman sürekli kendinize olumlu telkinler verip baþarý odaklý i-
nançlara sahip olursanýz, bilinçaltýnýz da zamanla sizi sahip olduðunuz bu
inançlar için çalýþtýrmaya baþlar; çünkü bilinçaltý otomatik bir pilot gibi
çalýþýr. Gelen emirleri hiçbir þekilde yargýlamaz.

Sadece beyinizdeki inançlarýnýzý alýr ve sizi onlara göre þekillendirir.
Bilinçaltýnýzýn size hizmet etmesini saðlayabilirsiniz. 

Zihnimizde sürekli tekrar edilip yeterli duygusal yoðunluk ile hayal e-
dilen þeyleri sinir sistemimiz gerçek olarak algýlar. Örneðin, zihninizde sü-
rekli “Ben beceriksizim, her zaman baþarýsýzým, hiç sempatik deðilim, sa-
karýn tekiyim” gibi olumsuz inançlar besleyen biri iseniz, bilinçaltýnýz bey-
ninizdeki bu inançlarla yönlenir ve sizi bu inançlarýnýza uygun hale getir-
meye baþlar. Kýsa zamanda baþarýsýz, çevrenizdeki herkesi þaþýrtacak ka-
dar da beceriksiz ve sakar olmaya baþlarsýnýz.

BAÞARINIZI ÖNCE ZÝHNÝNÝZDE
CANLANDIRIN

Yaþamýnýzý istediðiniz an deðiþtirebilirsiniz. Yaþamýnýzý hayal ettiðiniz
hale getirebilecek deðiþiklikleri yapabilirsiniz. Bunu yapmanýn en kolay
yolu kazanma isteðinizi harekete geçirmektir. Hayatýnýzýn her alanýnda
karþýnýza çýkar... Bu, zayýflamaktan iþinizde baþarýlý olmaya kadar her þey-
de olabilir. Baþarýlý insanlar istedikleri hedeflerini ve hayallerini baþar-
mak için öncelikle yaþamak istediklerini zihinlerinde canlandýrmaktadýr. 

Sporcular zihinlerinde kazanacaklarýný canlandýrarak en iyi perfor-
manslarýna ulaþýrlar. Futbolcular ve basketbolcular topla kusursuz bir te-
mas saðladýklarýný hayallerinde canlandýrýrlar. Bayanlar zihinsel uygula-
malar yaparak diyet yoluyla bedenlerini ince ve saðlýklý tutabilirler. Öð-
renciler sýnavlarýnýn istediklerinden iyi geçmesi için zihinlerinde canlan-
dýrabilirler. Bunun gibi daha birçok örnek verilebilir. Bunlarýn hepsi ger-
çek olamayacak kadar iyi görünebilir; fakat çok iþe yarayan yöntemler.
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Zaten sonuçlarýný aldýðýnýzda da bu farký rahatlýkla fark edebilirsiniz. Beþ
duyunuzu harekete geçirerek güçlü bir zihinsel canlandýrma yapabilirsiniz.

Yeni bir yere baktýðýnýz zaman saniyenin yüzde birinden çok daha kýsa bir
sürede bütün vücudunuzun kimyasý deðiþir. Beynimiz, bilinçaltý ve sinir sis-
temi de canlandýrdýðýnýz iþi sanki baþarmýþ gibi algýlar ve vücudunu ona uy-
gun hale getirir. Güzel bir manzarayý seyrederken, bedeniniz endorfin üretir.
Endorfin kendinizi rahat, sakin ve huzurlu hissetmenizi saðlayan hormondur. 

Beynimiz, bilinçaltý ve sinir sistemi o iþi sanki baþarmýþ gibi algýlar ve
vücudu ona uygun hale getirir. Zihninizde neyi canlandýrýrsanýz onu ya-
þarsýnýz. Ýstediðiniz þeyler zihninizi odakladýðýnýzda gerçekleþir. Ýsteme-
diklerinizin olmasýný odaklanmaya son vererek engelleyebilirsiniz ve bir
daha gelmezler...

Ýstenilenleri zihninizde canlandýrarak, onlara odaklanarak hayal gü-
cünüzü kullanmanýz, yaþamýnýzýn standartlarýný belirler. Bu ayný zaman-
da hayallerinizi “dilek” olmaktan çýkarýp gerçekliðe dönüþtürme yolunda
ilk adýmdýr. Bu durumu Roger Bannister örneðinde çok iyi görüyoruz.

1950’li yýllarda birçok uzman, insan fizyolojisinin bir mili dört dakika-
nýn altýnda koþmasýnýn asla mümkün olmadýðýný kabul etmiþlerdi. Bu uz-
manlarýn görüþü sporcular tarafýndan da kabul edilmiþti. Dolayýsýyla bu
uzaklýðý dört dakikanýn altýnda geçme gibi bir hedefleri de yoktu. Bu ya-
rýþ yapýlýrken herkesin düþündüðü tek bir þey vardý: birinci olmak.

Ancak uzmanlara söylediklerinin tersini düþünen tek kiþi çýktý ve bir
mili dört dakikanýn altýnda koþabileceðini düþünüyordu. Bu atlet Roger
Bannister’dý. 1954’te yapýlacak olan yarýþa bir yýl vardý. Roger Bannister bu
yarýþa bir yýl boyunca hazýrlandý. Diðer atletlerin yaptýðý fiziksel antren-
manlarý uyguladý ve ayný zamanda her gün zihinsel antrenmanlar da yaptý. 

Her gün yaptýðý zihinsel antrenmanlarda ise sürekli yarýþý zihninde
canlandýrýyor ve yaþýyordu. Bir yýl boyunca her yerde düþündüðü tek bir
þey vardý. O da bir mili dört dakikanýn altýnda koþmaktý.

Her yerde sadece bunu düþünüyordu. Yarýþ baþladý ve on binlerce insan
stadyumu doldurmuþ, milyonlarca insan radyodan dinliyor ve start verili-
yor. Koþmaya baþladý. Tek hedefi bir mili dört dakikanýn altýnda koþmak.
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Nihayet ipi göðüslüyor ve o an dönüp skorborda bakýyor, orada yazan sonuç
þu: 3.59. Bütün tribünler ayakta, Roger Bannister bir inanýlmazý baþarýyor.
Herkes onu alkýþlýyor ve dünya spor tarihine ismi altýn harflerle yazýlýyor.

Roger Bannister bir yýl boyunca zihninde bu yarýþý canlandýrdý ve yaþa-
dý, 1954 yýlýnda yarýþ baþladý. Roger Bannister tam bir yýl boyunca zihnin-
de canlandýrdýðý ve yaþadýðý hayal ettiði gibi baþladý yarýþa. Rakipleri birin-
ci olmak için koþuyorlardý; ama o bir yýldýr hayal ettiði görüntüleri görmek,
sesleri duymak ve duygularý hissetmek için koþuyordu. Ýpi göðüslediði an-
da bütün tribünler ayaktaydý; çünkü skorbordda yazan  süre  3.59’du.

Roger Bannister uzmanlarýn imkânsýz dediði þeyi önce zihninde can-
landýrdý ve sonra da aynýsýný yaþadý.

Ýstediðiniz þeyi hayalinizde bir an için bile olsa gördüðünüzde o görün-
tüyü zihniniz gerçek gibi algýlar; çünkü zihniniz gerçek bir olayla, yoðun
bir þekilde beþ duyunuzu kullanarak kurduðumuz bir hayal arasýndaki far-
ký ayýt edemez. Biz de bunu rahatlýkla deðerlendirebiliriz. O andan itiba-
ren artýk ayný insan deðilsinizdir. Ýstediðinizi zihninizde ne kadar çok can-
landýrýrsanýz, istedikleriniz o kadar gerçek haline gelir ve bu kararlýlýk is-
tediðiniz fýrsatlarý karþýnýza çýkarýr. Kiþiler hayallerini zihinlerinde canlan-
dýrýrken 5 duyularýný ne kadar etkin kullanýrlarsa bu onlarýn, hayallerine
o kadar çabuk yakýnlaþmalarýný saðlar. Hayallerine ve hedeflerine ulaþ-
malarý çok daha kolay olacaktýr. Örneðin, bir de kiþiler hayallerine ulaþtýk-
larýnda ne hissettiklerin farkýndalarsa... Bu, kiþinin zihnini sokak ortasýnda
birinin size doðru “imdat” çýðlýklarýyla koþmasý gibi etkileyecektir. Böyle
bir durumda, derhal her þeyi býrakýp yardýma koþarsýnýz deðil mi? Zihni-
niz de ayný þeyi yapar. Zihninizde güçlü duygular oluþturduðunuzda, zih-
ninize istediðinize kavuþmak için bütün engelleri yoldan çekmesi için a-
cil bir çaðrýda bulunmuþ olursunuz.

Zihniniz olaylarý birleþtirme kapasitesine sahiptir. Belirli bir hedefi zih-
ninizde canlandýrdýðýnýz zaman, bilinciniz deðiþim yaratan derin bir katma-
na baðlanmýþ olur. Ýþte bu sizin bilinçaltýnýzdýr. Bilinçaltýnýz doðruyu ya da
yanlýþý ayýrt etmez. Yalnýzca hedefinin yönünü bilir. Yani bir kurt köpeði gi-
bidir. Ne isterseniz onu alýr gelir. Belirli bir hedefe ulaþmaya odaklandýðýný-
zý canlandýrarak zihninizi kazanma yönüne çevirdiðinizde, pek çok hayal
içerse de zihninizi o belirli hedefe ulaþma yönünde etkilemiþ olursunuz. 
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Zihinde canlandýrma, kalbinize gider. Yaþam, dünya ve çevrenizdeki
insanlarla ilgili duygularýnýzý deðiþtirir. En önemlisi kendinizle ilgili görüþ-
lerinizi deðiþtirerek her þeyin en iyisini hak ettiðinizi fark etmenize yar-
dýmcý olur. Zihinde canlandýrma size sunulmuþ sýnýrsýz potansiyelinizin
farkýna varmanýzý saðlayacaktýr. 

Hayallerinizi ve hedefleriniz bir kere zihninizde canlandýrmaya baþla-
dýðýnýzda, bunun için evrenin sizinle iþbirliðine girdiðini göreceksiniz ve
bunlarý yaparsanýz çevrenizdeki insanlarýn size yardýmcý olmak için nasýl
çaba harcadýklarýna görüp hayrete düþeceksiniz. Tek yapmanýz gereken,
baþarmayý hedeflediðiniz bir þeyi önceden hayalinizde gerçekleþtirmek.
Hayalini kurmadýðýnýz hiçbir þey gerçek olmaz...

YAÞAM BÝR YOLCULUKTUR

Yaþam bir yolculuktur... Baþarý, bir süreç sonrasý gelir. Bu yolculukta
bir kez baþarýnýn tadýna vardýðýz zaman bu yolculuk sizin için daha zevk-
li olur. Bu yolculukta yaþamda her þeyi biliyorum diyebileceðimiz bir se-
viye yok... Otomatik pilota baðladým diyebileceðimiz bir seviye de yok...
Otomatik pilot düðmesine bastýðýnýz an, uçak en üst noktasýndadýr ve
tam ters yöne gitmeye baþlar. 

Kimi insanlar az bir çabayla bir þeyler öðrendiklerini sanabilirler.
Týpký ilkokula giden küçük bir kýz çocuðu gibi... Çarpým tablosunu on i-
kilere kadar öðrenir. Bir gün çarpým tablosunu dedesine bir solukta söy-
ler. Dedesi alkýþlar ve tebrik eder.

Sonra 13 kere 13 kaç eder, diye sorar dede. Ufaklýk ise “Öyle bir þey
yok ki” diye yanýtlar.

Ben benzer çok insan tanýyorum; eminim ki sizin de etrafýnýzda böy-
le insanlar vardýr. Bunlar gibi olmak istiyorsanýz seçim sizin. Bir de size
çocukken nasýl top oynadýðýmýzý anlatayým. En iyi top oynayan oyuncu
ortaya çýkar, takýmlarýný seçerdi. Siz de yapardýnýz deðil mi? Bizim mahal-
lede genelde benden büyük aðabeyler ile oynardým. Onun için ilk seçi-
lenler arasýnda olmazdým. (Fýndýk fýstýk yerine sayýlýrdým.)
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Takým seçen aðabeylerden birisi daima kendi yakýn arkadaþlarýný seç-
me eðilimindeydi. En iyi olaný deðil kendi arkadaþlarýný seçiyordu. Ýstedi-
ði, oyunu kazanmak deðil bir çevre edinmekti. Ben yaþamlarýnýn diðer
kýsmýný da ayný þeyleri yapan birçok insan biliyorum. Hayatta kazanmak
için en iyi seçenekleri tercih etmeleri gerektiðini anlamýyorlar. Bir araya
gelip þarkýlar söylemek ve el tutuþmak çok güzel de, þarkýlar bittiðinde bir
hedefe gitmek için bu yetmeyebilir. Kýsacasý bu çalýþma süresince el ele
tutuþma veya þarký söyleme gibi bir lüksümüz yok. Yaþamda yapabilece-
ðiniz en iyi sonuçlar ile uðraþmalýsýnýz. 

Hey millet dinleyin... Kendinizi mikrodalgaya koyamazsýnýz, siz hazýr
yemek deðilsiniz. Yaþamda hiçbir þey yapmadan kazanmayý beklemeyin.
Mikrodalga fýrýnýn üç düðmesine basýp hazýr olmayý bekleyemezsiniz.
Kendinize hazýr yemek muamelesi yapamazsýnýz. Çim yetiþtirmek istiyor-
sanýz birkaç günde büyürler. Çinliler bambu aðacýný þöyle yetiþtirir: 

Önce aðacýnýn tohumu ekiliyor, sulanýyor ve gübreleniyor.

Birinci yýl tohumda herhangi bir deðiþiklik olmaz. Tohum alta kök salar.
Tohum yeniden sulanýp gübrelenir.

Bambu aðacý ikinci yýlda da topraðýn dýþýna filiz vermez. Tohum alta
kök salmaya devam eder.

Üçüncü ve dördüncü yýllarda her yýl yapýlan iþlem tekrar edilerek bam-
bu tohumu sulanýr ve gübrelenir; fakat inatçý tohum bu yýlda da filiz vermez.

Çinliler büyük bir sabýrla beþinci yýlýn sonlarýna doðru bambu yeþermeye
baþlar ve altý hafta gibi kýsa sürede yaklaþýk 27 metre boyuna ulaþýr.

Burada baþarý da bambu aðacýnýn yetiþtirmek gibidir. Yaþamda baþarý-
lý olmak için bir yolculuða çýkarsýnýz ve bu baþarý yolunda bedel ödemek
zorundasýnýz. Bu yolculukta büyümek, geliþmek, deðiþmek, hedeflere u-
laþmalýsýnýz; yolculuk ancak ölünce biter. O zamana kadar ilerlemeli, bü-
yümeli ve baþarýlý olmaya devam etmelisiniz.
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3. BÖLÜM

BAÞARI HÝKÂYELERÝYLE
BAÞLAYAN BÝR YOLCULUK

HAYATA SIFIRIN ALTINDAN
BAÞLAMAK

Bir duvarcý ustasýnýn 23 çocuðundan birisiydi. 5 Haziran 1932’de
doðduðunda beyin felci teþhisi konmuþtu. Yirmi iki kardeþinden on yedi-
si yaþadý, bunlarýn dördü de bebekken öldü. Beyin felci kurbaný olduðu i-
çin konuþamýyor ve hareketlerini kontrol edemiyordu, sol ayaðý hariç.
Fakat bu aciz, dili dýþarý sarkan bebekten ne olabilirdi ki? 

Bebekte bir acayiplik olduðunu ilk annesi fark etti. O zaman dört ay-
lýktý. Bebeði beslemeye çalýþtýðýnda kafasýnýn arkaya düþtüðünü gördü.
Boynunun arkasýna elini koyup kafasýný sabit tutarak bunu düzeltmeye
çalýþtý. Fakat elini çektiði anda bebeðin baþý tekrar arkaya düþüyordu. Bu
ilk uyarý iþaretiydi. Bebek büyüdükçe diðer eksikliklerin de farkýna vardý.
Ellerinin neredeyse sürekli olarak sýmsýký kapalý olduðunu ve arkaya doð-
ru büküldüðünü gördü. Çenesi o küçük yaþta bile sýmsýký kapalý olduðun-
dan ve biberonun aðzýný kavrayamadýðýndan, aðzýný açmak onun için im-
kânsýzdý. Aniden yumuþayýp gevþeyen aðzý bir tarafa kayýyordu. Altý ay-
lýkken etrafýnda bir yastýk daðý olmadan oturamýyordu. Bundan çok en-
diþelenen annesi korkularýný babasýna açtý ve daha fazla gecikmeden týb-
bi yardým almaya karar verdiler. Bebeði hastanelere ve kliniklere taþýma-
ya baþladýklarýnda bir yaþýný geçmiþti. Onda bir gariplik olduðundan



emindiler, anlayamadýklarý bir gariplik... Bebeði gören ve muayene eden
doktorlar, onu çok ilginç ve ümitsiz bir vaka olarak deðerlendirdiler. Ço-
ðu nazik bir biçimde anneye çocuðunun beyinsel olarak özürlü olduðunu
ve öyle kalacaðýný söyledi. Beþ saðlýklý çocuk büyüten genç bir anne için
bu çok aðýr bir darbeydi. Doktorlar kendilerinden o kadar emindiler ki,
annenin inancý onlara küstahlýk gibi geliyordu. Bebek için hiçbir þey
yapýlamayacaðýný söylediler. Tedavi edilemez ve umutsuz olduðu gerçeði-
ni anne kabul etmemiþti. Doktorlarýn söylediði gibi bir embesil olduðuna
inanmamýþtý. Vücudunun özürlü olmasýna raðmen zekâsýnýn normal ol-
duðuna dair inancýný destekleyecek en ufak bir kanýt da yoktu. Bundan
sonra onu bir insan olduðunu unutarak besleyip, yýkayýp bir kenara kal-
dýrýlacak bir þey olarak algýlanmasý gerektiði vurgulanýnca, anne olayla-
rýn kontrolünü ele aldý. Bebek ailenin bir parçasýydý. Her ne kadar aptal
ve aciz olarak büyüse de, ona diðerlerine davrandýðý gibi davranmaya,
misafir geldiðinde arka odada kalan ve adý geçmeyen “acayip bir þey” o-
larak deðerlendirmemeye karar verdi. Bu annenin yapacaðý bütün savaþ-
larda ona destek olacaðý ve yenildiðinde ona güç vereceði anlamýna geli-
yordu. Vee... “Sol ayaðýn keþfediliþi”

Bir köþede kardeþleri, önlerinde yýrtýk pýrtýk okul kitaplarýyla oturu-
yorlardý. Parlak sarý bir tebeþirle bir tahtaya yazýyorlardý. Onu öylesine
çeken þey bir tebeþirdi... Kardeþinin yaptýðý þeyi yapmak için aniden çok
büyük bir istek duydu. Derken ne yaptýðýný düþünmeden uzandý ve te-
beþiri kýz kardeþinin elinden sol ayaðýyla aldý. Bunu yaparken neden sol
ayaðýný kullandýðýný bilmiyordu. Kardeþinin elinden sol ayaðý ile kaba-
ca alýþý ve tahtaya karalayýþýyla evdeki herkesin bakýþlarý onun üzerin-
de yoðunlaþtý. 

Anne her zaman yaptýðý gibi önüne gelerek eðildi. “Sana bununla ne
yapýlacaðýný göstereceðim Chris” dedi. Kardeþinden yeni bir tebeþir aldý
ve yere “A” harfi çizdi ve Chris’ten bunu kopya etmesini istedi. Ancak o
yapamadý. Etrafýnda ona dönük, donmuþ, gergin, sabýrsýz mucize bekle-
yen yüzler vardý. Bir deneme daha yapamadý. Vazgeçmek istedi. “Siz ol-
sanýz ne yapardýnýz?” Anne elini çocuðunun omzuna koydu, yine denedi
ve sonunda biraz þekilsizdi; ama yapmýþtý, bu “A” harfiydi. Kafasýný çevir-
di. Annenin yanaklarýndan süzülen yaþlar... Baþarmýþtý... 
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Zihninde kendisini ifade etme þansýný verecek olay baþlamýþtý. Doðru,
dudaklarýyla konuþamýyordu; fakat yazarak iletiþim kuruyordu. Ayakkabý
veya baþka bir þey yoktu ayaðýnda. Ne zaman ayaðýna bir þeyler giydirilse,
ayný hýzla çýkarýyordu. Annesi, çorap veya ayakkabý giydirdiðinde normal
bir insanýn elleri arkasýnda baðlandýðýnda duyduklarýný hissediyordu. 

Anne, onun diðerleri gibi okula göndermesinin imkânsýz olduðunu bi-
liyor, ona nasýl yardýmcý olacaðý konusunda endiþeleniyordu. Çünkü zi-
hinsel durumunun normal olduðundan emin olmasýna raðmen, cahil o-
larak büyümesinden, fiziksel dezavantajýna bir de zihinsel dezavantajýn
ekleneceðinden korkuyordu. Büyüdüðünde ona getireceði þeyleri düþü-
nüyordu sadece. Okula gidemediði için de eksikliklerinin sonuçlarýný a-
zaltmak için elinden geleni yapýyordu... 

Bütün çabalarý sonucu önemli bir aþama kaydetmiþti, annesi ona dön-
dü ve elini baþýna koyarak gülümsedi. Yazmayý öðrendiði kelime þuydu:
A-N-N-E.

Hayat, acý vermeye baþlamýþtý. Þimdi tam on yaþýnda, yürüyemeyen,
konuþamayan, kendi baþýna yemek yiyemeyen veya giyinemeyen bir ço-
cuktu. Acizdi; ama ne kadar aciz olduðunu þimdi anlamaya baþlamýþtý.
Kendisi hakkýnda hala hiçbir þey bilmiyordu. Onu diðerlerinden farklý ya-
pan þeyin ne olduðunu ve nedenini anlayamýyordu. Bildiði tek þey; konu-
þamadýðý, futbol oynayamadýðý, aðaca çýkamadýðý veya baþkalarýnýn yap-
týðý hiçbir þeyi kendi baþýna yapamadýðý idi. Sadece hissediyordu.

Ellerine baktý. Bükülmüþ, yamuk parmaklý, eðri, garip ellerdi. Hiçbir
zaman sabit durmayan, sürekli kýpýrdayýp titreyen, insan elinden çok kýv-
rýlmýþ iki yýlana benzer eller. O ellerin görüntüsünden, aynada gördüðü o
sallanan kafadan ve bir kenarý sarkmýþ aðýzdan nefret etmeye, böylece ay-
nadan da nefret etmeye ve korkmaya baþladý. Yabancý biri yanýndan geç-
tiðinde yüzünü saklýyordu. Fakat önce yüzüne, sonra ellerine bakýp göz-
den kaybolana kadar kendisine dönüp bakmalarý gözünden kaçmýyordu. 

Annesinin inancý, onun da kendisine inanmasý saðladý. Sonuçta oku-
mayý, yazmayý, resim yapmayý ve nihayet sol ayaðýnýn parmaðý ile daktilo
yazmayý öðrendi. Yýllar sonra Ýrlanda edebiyatýnýn devleri arasýnda yer ala-
cak bir yazardý o. Christy Brown... Günlerin Ýçinden isimli bir otobiyografik
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romanýn; Parlak Meslek, Yaz Üzerinde Gölge ve Vahþi Zambaklar isimli
kitaplarýn sahibi. Þiirlerini de Toplu Þiirler’de derledi.

Umudunuzun tükendiðini zannettiðinizde CHRISTY BROWN’un
hayatýný hatýrlayabilir ve hayatýnýzda yepyeni bir ýþýk ortaya çýkarabiliriz.
Nöro Linguistik Programlama’nýn önemli varsayýmlarýndan birisi þudur:
“Ýnsanlar istedikleri deðiþiklikleri gerçekleþtirmek için gereken bütün
kaynaklara sahiptir.” Yapýlmasý gereken, bu kaynaklarýn yerini bulmak
veya bunlara eriþmektir. Christy Brown, normal þartlarda normal bir in-
sandan çok sýnýrlý gibi görünen kaynaklarý olmasýna raðmen kendisinde
istediði deðiþiklikleri gerçekleþtirmeyi baþarmýþtýr.

DÜNYADA MÜMKÜN OLAN HER ÞEYÝ
SÝZ DE BAÞARABÝLÝRSÝNÝZ!!!

Eðer bir insan belli bir davranýþ sergileyebiliyorsa, o zaman benim i-
çin de bunu yapmak mümkündür. Bunun “NASIL” yapýldýðýný saptama
iþlemine “modelleme” denir. Nöro Linguistik Programlama ilk olarak bu
iþleme dayanarak ortaya çýkmýþtýr. Eðer bu hedefi gerçekleþtiren birileri
varsa siz de baþarabilirsiniz.

Bir avukatýn on dört yaþýndaki oðlu bilgisayara merak sarar ve kendi
programlarýný yazmaya baþlar. On beþindeyken bir arkadaþýyla beraber tra-
fik düzenlemelerini analiz edebilen bir yazýlým programý hazýrlar ve ilk yý-
lýnda 20.000 $’lýk satýþ yaparlar. On yedi yaþýndayken liseyi yarýda býrakýp
Washington’daki þehir elektriðini kontrol eden santralýn bilgisayar ortamý-
na geçirilmesini gerçekleþtirir. Ýki yýl sonra üniversitenin ikinci sýnýfýnda,
dünyanýn ilk kiþisel bilgisayarýnýn icadý hakkýnda bilgi sahibi olur ve bu-
nun için geliþtirilmiþ herhangi bir yazýlým programý olmadýðýný öðrenir.

Genç adam ve arkadaþý bir bilgisayar üreticisine giderek gerekli yazý-
lýmý hazýrlamayý önerirler. Üç hafta boyunca ucuz bir motel odasýnda þir-
ketin bilgisayarýna program yazarlar. Bill Gates, üniversiteye geri dönmek
yerine arkadaþý ile Microsoft Þirketi’ni kurar. Bugün dünyanýn en zengin
adamlarýndan biridir. Eðer böyle bir hedefi gerçekleþtiren birisi varsa siz
de bunu kesinlikle yapabilirsiniz. 
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Baþka bir örnek daha...

SONY yenilmiþ ve harap edilmiþ 1945 Japonya’sýnýn enkazýnýn içinde
Masaru Ibuka Sony’i Tokya’da kurduðunda, bombalanmýþ ve yakýlýp yýkýlmýþ
eski bir maðazanýn kalýntýlarý içinde terk edilmiþ telefon santral odasýný
kiraladý. Elinde kiþisel birikimleri olan 1600 dolarý ve yedi çalýþaný vardý.
Ýlk önceleri ne olmalýydý? Nakit akýþý mý oluþturmak gerekiyordu? Yapaca-
ðý iþi belirlemek mi? Ürünleri piyasaya sürmek mi? Yeni müþteriler edin-
mek mi? 

Sony “muhteþem fikir” ile baþlamadý. Masaru Ibuka, Aðustos 1945’te
þirketini kurduðunda, hiçbir özel ürün düþüncesi yoktu. Dahasý Ibuka ve
ilk yedi çalýþaný þirket kurulduktan sonra ne üreteceklerine karar vermek
için bir beyin fýrtýnasý yaptýlar. Kuruluþundan kýsa bir süre sonra þirkete
katýlan Akio Morita’ya göre küçük grup toplantýya oturdu... Ve haftalar
boyu þirketin iþlemesi için gerekli parayý kazanmak konusunda ne çeþit bir
ürün yapýlacaðýný þekillendirmeye çalýþtýlar. Tatlý fasulye ezme çorbasýn-
dan, minyatür golf ekipmanlarý ve sürmeli hesap cetveline kadar uzanan... 

Yapabilecekleri bir sürü ürün üzerine düþündüler. Bununla da kalma-
dý, Sony’nin ilk ürün teþebbüsü (basit bir pirinç piþiriciydi) düzgün çalýþ-
madý; ilk dikkat çekici ürünü olan bir teypte pazarda baþarýsýz oldu. Þirket
ilk günlerinde, basit fakat kolay satýlan kumaþ üzerine telle tutturulan vü-
cut ýsýtýcý keçeleri yaparak varlýðýný sürdürmeye devam etti. Yine de her
gün yenilenen hayatta kalma mücadelesinin problemleri ile boðuþan bir
giriþimci olarak dikkate deðer baþka bir þeyler daha yaptý: Yeni kurulan þir-
keti için bir hedef belirledi. 7 Mayýs 1946’da Tokyo’ya taþýnmasýndan yak-
laþýk 10 ay sonra, fakat þirketin kara geçmesinden çok uzun zaman önce,
þirket için Sony ruhu diye isimlendirdiði hedefini ortaya koydu.

Sony bir öncüdür ve asla baþkalarýnýn peþinden gitmek niyetinde de-
ðildir. Ýlerleme boyunca, Sony tüm dünyaya hizmet etmek istiyor. Her za-
man bilinmeyenin arayýcýsý olacak... Her zaman insanýn yeteneðine saygý
duymak ve cesaretlendirmek Sony’nin ilkesi olacak. Ve her zaman bir in-
sandaki en iyiyi ortaya çýkarmaya çalýþacak. Bu, Sony’nin yaþamsal gücüdür.
Ve “Japon kültürü” nün yükselmesine neden olan teknolojik yeniliklerin
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katýksýz keyfini taþýmak öz hedefinin peþinden koþmaktan vazgeçmeye-
cektir. 1950’lerde Japon malýný düþük kaliteli deðersiz ucuz anlamýna gel-
mekteydi. Sony’nin temel amacý sadece baþarýlý olmak deðildi. Ayný za-
manda Japon tüketim ürünlerinin düþük kaliteli olduðunu deðiþtirme ko-
nusunda en bilinen þirket olmaktý hedefleri.

Firma araþtýrma ve geliþtirmeye çok önem veriyordu. 1993’te araþtýr-
ma-geliþtirmeye ayrýlan yatýrýmýn maliyeti 2 milyar dolarý bulmuþtu. Fir-
manýn yeni ürünler geliþtirmesi sayesinde 1992’de Japonya’da halkýn
%80’inde video, %60’ýnda disk çalar bulunuyordu. 

SONY þirketi ilk günden beri örnek olacak bir azimle, elektronik ve
eðlence sektöründe birçok yeniliklere imza atýp baþarýlý pazarlama meto-
duyla Sony’ i bir dünya devi yaptý. 

1945’te baþlayan ve 50 yýl sonra milyar dolarlar kazanan dev bir dün-
ya markasý kurabileceðinize dair bir hedefiniz olabilir miydi? IBUKA ve
MORITA hayalleri ve hedefleri sayesinde baþardýlar. Hiçbir hedef ne ya-
kýn ne de uzak... Hayal ettiðiniz, düþlediðiniz, olmasýný dileðiniz, arzuyla
beklediðiniz ve inandýðýnýz hayatý siz de yaþayabilirsiniz. 

ÝNSANLAR HAYALLERÝ KADAR YAÞAR...

Olimpiyat Þampiyonu ve üç kez de Profesyonel Aðýr Sýklet Boks Þam-
piyonu olan Muhammed Ali hayallerinde kurduðu hayatýn çok ötesine
gitmiþtir. Sonuç olarak insanlar hayallerini kurduðu yaþamý yaþarlar. Ha-
yaller hareket enerjisi verir. Bütün baþarýlý kiþiler hayallerini gerçekleþtir-
mek için gereken her þeyi yapanlardan oluþur...

Muhammet Ali yaþamýnýn en baþlarýnda hayallerini on iki yaþýnday-
ken, komþularýnýn kapýlarýnýn zillerini çalýp böbürlenerek ve kendini ö-
verek boks maçýný nasýl kazanacaðýný anlatýrdý. Komþular bundan çok
hoþlanýr ve neler olacaðýný görmek için maça giderlerdi.

Aynanýn önünde saatlerce prova yapar veya okul otobüsünün arka-
sýndan koþardý. Yarýþ pistine girmesi yasaklanana kadar, yarýþ atlarýyla
bile yarýþýrdý.
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Her dakika antrenman yapmaktan nefret etmesine raðmen, çektikle-
rinin karþýlýðýný bir gün göreceðini ve hayatýný kalan kýsmýný bir þampiyon
gibi yaþayacaðýný düþünüyordu. Öyle de oldu. Muhammed Ali Olimpiyat
Þampiyonu ve üç kez de Profesyonel Aðýr Sýklet Boks Þampiyonu oldu.

Kimse sizi sizin kendinizi bildiðiniz gibi tanýyamaz. Yaþamda önemli o-
lan kendinizi, isteklerinizi, hayallerinizi, hedeflerinizi analiz etmeniz ve
kendinizi bu yolda adamanýzdýr. 

Adolf Dassler 1900’da Almanya’da doðdu. Babasý bir iþçiydi. Çok yok-
sullardý. Hayali zengin bir adam olmaktý. Ayakkabý tamircisinde çalýþýrken
iþini iyi yapýyor, mesleðini kavramaya çalýþýyordu. Adidas’ýn kurucusu A-
dolf Dassler, ilk spor ayakkabýsýný tasarladýðýnda 20 yaþýndaydý. Hayali,
her sporcuya kendi disiplini için en uygun ayakkabýyý tasarlamaktý.

Adi Dass 28 yaþýndaydý ve o zamana kadar biriktirdiði az miktardaki parasý
ile kardeþi Rudolf’la birlikte evlerinin bir köþesine kendi atölyelerini kurdular.

Evlerindeki kurduklarý atölyede kramponlu ayakkabýlarý üretmeye
baþladýlar. Adi Dass ve kardeþi uzun süre iþlerinde büyük bir büyüme ya-
þamadý. 7 yýl sonra bir anda çok hýzlý bir þekilde büyüme yaþadýlar. Bu se-
nelerde tasarýmlarý tamamen kendilerine ait ayakkabýlar ürettiler. Adi
Dass’ýn ürettiði bu ayakkabýlar, spor dünyasýnda çok fazla talep gördü.
Çok kýsa sürede büyük bir servet kazandýlar. 

20 yýl sonra yaþadýklarý bir sorun sonucu Adi Dass ve Rudolf ayrýldý-
lar. Rudolf Puma’yý kurdu. Adi Dass’da “Adidas” adý ile ürünlerini sun-
maya devam etti. Kardeþi ise Puma markasý altýnda kendi ürettiði ürün-
leri satmaya baþladý. Adidas’ýn sembol olarak ayakkabýlarýnda “Üç çiz-
gi’yi” neden kullandýðý bilinmiyor.

1950’lerde Adidas çok hýzlý bir þekilde büyüyordu. Yaptýklarý reklâmlar
ile Adidas’ in yaygýnlaþmasý ve daha tanýnýr hale gelmesi, büyümesi anlamý-
na geliyordu. Spor dünyasýnda ün kazanmasý özellikle futbol ve atletizm a-
lanýndaki ürünlerinin baþarýsý þirkete daha fazla büyüme cesareti veriyordu.

Adi Dass yeni ürün tasarýmlarý için sürekli araþtýrma yapýyordu. 

1980’li yýllara birlikte bir Adidas fýrtýnasý esmeye baþladý. Adidas gi-
yim sektöründe de çýkýþ yaptý. Dünyada ilk kez üç çizgili Adidas Eþofman
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takýmý, Adidas kramponlu ayakkabý, Adidas futbol topu, Adidas eþofman
takýmý, Adidas tiþört müthiþ bir taleple karþýlaþtý...

Dassler, yaþama gözlerini yumduðun ana kadar hayalini kurduðu o ya-
þamý yaþamýþtý. Arkasýnda ise büyük bir marka býrakmýþtý.

HAYALLERÝNÝN PEÞÝNDE OLMAK

Ray Kroc’un hayalleri vardý, bu hayalleri gerçekleþtirmek için gere-
ken yatýrýmý yaptý ve hayalinin peþinden büyük bir sabýr ve inatla koþtu.
Hiçbir þeyin hayallerini çalmasýna izin vermedi. Sonuçta büyük restoran
zincirinin sahibi oldu. Þu an dünyanýn neresine giderseniz karþýnýza çýkan
dev bir imparatorluk...

Chicago’da dünyaya gelen Kroc, yoksul koþullar altýnda büyüdü. Li-
seye devam ederken bile bir kafe açmýþtý. Birinci Dünya Savaþý sýrasýnda
Kroc 15 yaþýndaydý. Okulu terk edip hayata atýlmak zorunda kalan Kroc
15 yaþýnda cepheye gidip Kýzýlhaç örgütünde çalýþmayý aklýna koymuþtu.
Yaþýný büyütüp ambulans þoförü olarak cepheye gönderilmesini saðladý.
Savaþtan sonra da firma temsilcisi olarak çalýþmaya baþladý. 

McDonald kurucusu Ray Kroc 1920 yýllarda restoranlara kâðýt bardak
satýp, akþamlarý deðiþik radyo istasyonlarýnda piyano çalýyordu. Sadece sýra-
dan bir satýcýydý. Ray Kroc hayalleri ve hedefleri vardý. Hiçbir þeyin hayal-
lerini çalmasýna izin vermedi. Kýsa zamanda da baþarýlý oldu; ama hayalleri
kâðýt bardaklarýnýn çok ötesindeydi. Restoran iþine girmek en büyük haya-
liydi. Bir ara emlâk sektörüne girdi ve tutunmak için gösterdiði çabalar ba-
þarýsýzlýkla sonuçlandý. Dondurma yapýmýnda kullanýlan bir makineyi pazar-
lamak hedefi ile kâðýt bardak iþini býraktý. Kroc bu makineleri satarken, res-
toran iþleten McDonald kardeþlerle tanýþtý ve onlardan restoran iþini öðren-
meye çalýþtý. Lokanta sahipleri Dick ve Mac McDonald’ýn müþterileri, ucuz,
kaliteli, acelesi olanlara sandviç þeklinde sunulan hamburgerler için sýrada
bekliyorlardý. Ray Kroc, McDonald kardeþleri, iþlerinin isim hakkýný satarak
þubeler açmaya ikna etti. Ray Kroc artýk restoran sahibiydi. O sýralarda
hamburger ve cips pek popüler deðildi; ama Ray Kroc’ un bu iþte en iyi ol-
ma gibi bir hayali vardý. Çok uzun süre, fazla kar yapmadan varlýðýný sürdür-
meye çalýþtý. Olan biten ne varsa bu hayal uðruna harcanmýþtý. 
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Uzun süren görüþmelerden sonra Kroc ile McDonald’s firmasýnýn ad-
larýný veren iki kardeþin haklarýný 1961 sonunda 2.7 milyon dolar ödeye-
rek satýn aldý. Þirketi buna karþýlýk McDonald’s adýný ve kavramýný ken-
di hesabýna pazarlama hakkýný elde etti. Sonra, McDonald’s bir milyar-
dan fazla hamburger satmýþ ve beþ yüzüncü restoranýný açmýþtý.

McDonald’s 2001 yýlýnýn ilk iki ayýnda, 6,2 milyar dolar kazandý. Her
gün, 120 ülkede, 31.500 restoranda yaklaþýk 50 milyon insana servis ve-
riliyor. Bünyesinde 1,6 milyon kiþi çalýþýyor.

Hayallerine ulaþan insanlar, sürekli olarak hayallerine giden yolu izleyenlerdir.

Steven Spielberg otuzlu yaþlarýnda kariyerinin zirvesindeydi. Tarihin
en baþarýlý film yapýmcýsý oldu. Þu ana kadar yapýlmýþ ve tüm zamanlarýn
en mükemmel on filminden dördünün oluþmasýný saðlayan odur. Bu genç
adam da hayallerinin peþinden gitti.

Küçük yaþlarýndan itibaren tek hayali bir film yönetmeni olmak olan
Spielberg’ in, on yedi yaþýndayken bir hafta sonu Universal Stüdyolarýný
gezmek için düzenlenen bir tura katýlmasý hayallerine bir adým daha yak-
laþmasýný saðladý. O’nun hayatýndaki hedeflerine ulaþmasý, hayal ve arzu-
ladýðý yaþama uzanan ilk duraklardan biriydi ve hayatýný deðiþtirdi.

Gerçek bir filmin çekimlerini görmek için gruptan ayrýldý. Sonra da
kendini, Universal’in Yazý Ýþleri Müdürü’nün odasýnda buluverdi. Uzun
ve koyu bir sinema sohbetinin içindeydi. Müdür de Spielberg’in senaryo-
larýný ilgiyle dinliyordu.

Hayallerinin peþinden gidecek güçlü bir kararlýða sahipti. Ne isteðini-
zi biliyordu. Ýlk ziyaretinden çok þey öðrenmiþti. Ertesi gün bunlarý uygu-
lamaya baþladý. Takým elbisesini giydi, babasýndan kalan ve içine sadece
bir sandviç ve iki þekerleme koyduðu evrak çantasýný aldý ve sanki ora-
nýn kýrk yýllýk çalýþanýymýþ gibi film setine tekrar gitti. O gün çok iþi olan
bir set görevlisi tavrý takýnarak kapýdaki bekçiyi atlattý ve hýzlý adýmlarla
içeri girdi. Kendisine terk edilmiþ bir treyler buldu ve plastik harflerle ka-
pýya, “Steven Spielberg, yönetmen” yazdýrdý. Sonra tüm yaz boyunca ya-
zarlar, editörler ve yönetmenlerle tanýþýp sohbet etmeye, en çok özlemi-
ni çektiði bu dünyada oyalanýp her konuþmadan bir þeyler elde etmeye ve
film yapým dünyasýnda nelerin döndüðünü öðrenip kendini geliþtirmeye
devam etti. Arzuladýðý hayallerine ulaþtý.
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ÖNEMLÝ OLAN BUGÜN NE OLDUÐUMUZ
DEÐÝL, YARIN NEYE
BAÞLAYACAÐIMIZDIR...

Aþaðýdaki hikâye yazarýn kendi aðzýndan sunulmaktadýr. Yaþanmýþ bir
olaydýr... Bu son deðil. Sonun baþlangýcý hiç deðil. Olsa olsa yepyeni bir
hayatýn baþlangýcý...

Bugün çok gerilerde kalmýþ olan çocukluðumun kimi anlarý, özellikle
de sevgili annemle, o kýzýl saçlý Ýrlandalý özel kadýnla ilgili olanlar, hala
çok canlý. Onun oðluyla ilgili özel bir düþü vardý. “Bir gün bir gün bir ya-
zar olacaksýn; ama sýradan deðil, büyük bir yazar!” derdi hep.

Evet, onun bu düþünü benimsemiþtim. Çok çocuk anne-babasýnýn ge-
leceðini planlamasýna içten içe kýzar; ama ben bu fikri sevmiþtim. ‘Ünlü bir
yazar!’ Annem ben daha ilkokula gitmeden önce kütüphaneden aldýðý ki-
taplarý bana okur, ben de sürekli onun beðeneceði kýsa öyküler yazardým.

Lise son sýnýftayken okul gazetesinin yayýn yönetmeniydim. Planlarý-
mýza göre, sonbaharda Missouri Üniversitesi’ne gidecektim, burasýnýn ül-
kedeki en iyi gazetecilik okulu olduðuna inanýyorduk.

Liseyi bitirdikten altý hafta sonra, annem bana öðle yemeði hazýrlar-
ken mutfakta düþüp öldü.

Onun ölümüne alýþabilmek çok zor oldu. 1940 yýlý sonbaharýnda üni-
versiteye gideceðim yerde bir kâðýt fabrikasýnda çalýþmaya baþladým ve
1942’de Hava Kuvvetlerine katýldým. 1943’de bombardýman subayý ola-
rak gümüþ apoletlerimi taktým. Oy kullanma hakkýmý kazanmamdan iki
hafta önce ‘subay ve centilmen’ olmuþtum. Bir B-24 kurtarýcýsý içinde Al-
manya üzerinde 30 uçuþ yaptým. Jimmy Stewart da ayný grupta, 445. aðýr
bombardýman grubundaydým. 

Savaþ bittikten sonra A.B.D’ye geri döndüm ve hemen fark ettim ki,
lise mezunu bombardýmancýlar için piyasada fazla iþ yoktu. Aylarca süren
iþsizlik yoklamalarýndan ve sancýlý iþ aramalarýndan sonra nihayet hayat
sigortasý satýcýsý iþine girmiþtim ve savaþa gitmeden önce sevdiðim kýzla
evlenmiþtim.
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Sonraki on yýl hem benim için, hem karým için, hem de Allah’ýn bize
lütfettiði kýzým için tam bir cehennem gibiydi. Sigorta satmak için gece
gündüz kaç saat çalýþýrsam çalýþayým, gittikçe borca batýyorduk ve ben bu
gün düþ kýrýklýðýna uðramýþ birçok kiþinin yaptýðý gibi, sorunlarýmdan ka-
çýyordum.

Satmak için kapý kapý dolaþýp çene yorduðum uzun bir günün sonun-
da bir içki içmek üzere bir bara girdim; bu kadar zor bir günün sonunda
içkiyi hakketmemiþ miydim? Her neyse, bir içki doldu, ardýndan ikinci iç-
ki, üçüncü... Sonunda karým ve kýzým benim bu alýþkanlýðýma dayanama-
yarak beni terk ettiler.

Sonraki iki yýlý hayal meyal hatýrlýyorum. Eski Ford’uma binip ülkeyi
dolaþýp bir þiþe ucuz þarap parasý kazanacak iþlerde çalýþýyor, sarhoþ olup
sayýsýz gece sokaklarda geçiriyordum. Cehennemde yaþayan zavallý bir se-
fildim. Kendi cehennemimi kendim oluþturmuþtum.

Cleveland’dayken hayatýma son vereceðim soðuk bir kýþ sabahýný hiç-
bir zaman unutmayacaðým. Soluk renkli bir rehineci dükkânýnýn önünden
geçerken vitrindeki raflardan birinde küçük bir tabanca görüp durdum.
Namlusuna iliþtirilmiþ sarý etikette 29 dolar yazýyordu. Elimi cebime atýp
üç on dolarlýk çýkardým. Sahip olduðum her þeydi bu ve düþünmeye baþ-
ladým. Bütün sorunlarým böylece sona erecekti. Tabancayý satýn alacak-
tým, birkaç kurþun edinip kaldýðým pis odaya dönecektim. Kurþunlarý dol-
durduktan sonra da tabancayý kafaya dayayacaktým... Ve tetiði çekip her
þeyi sonlandýracaktým.

Sonra ne olduðunu anýmsamýyorum. Þimdi bu olayla alay ediyor ve bir
zamanlar kendini öldürmeye bile cesaret edemeyen yüreksiz biri olduðu-
mu düþüyorum. Her neyse, o tabancayý satýn almadým. Kar yaðýyordu, re-
hineci dükkânýn vitrinine sýrtýmý dönüp kendimi bir halk kütüphanesin-
de buluncaya kadar yürüdüm. Kasým ayýnýn ayazýnda içerisi sýmsýcaktý.

Kiþisel geliþim konusundaki raflarýn önüne gelinceye kadar on binler-
ce kitabýn arasýnda yürüdüm. Birkaçýný ellime aldým ve en yakýn masaya
oturup bazý cevaplar arayarak okumaya baþladým. Nerede yanlýþ yapmýþ-
tým? Yalnýzca lise tahsili ile bir þeyler yapabilir miydim? Benim için umut
var mýydý? Alkol problemim ne olacaktý? Benim için çok mu geçti?
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Bundan böyle düþ kýrýklýðý, baþarýsýzlýk ve gözyaþý ile dolu bir yaþama mý
mahkûm olacaktým? 

Baþarý üzerine yüzlerce kitap okudum ve giderek içkiden uzaklaþtým.
Kendimi keþfetmeye baþlamamla birlikte de hayatýmýn seyri deðiþti.

Okuduðum kitaplarda deðerli bir hedefe ulaþabilmek için mutlaka bir
bedel ödemek gerektiði beni çok etkilemiþti. Bu etki ile bir satýþ elemaný
görevine talip oldum. Hemen hemen ayný günlerde bana benden daha faz-
la inanan bir kadýnla tanýþtým. Sigorta þirketi bu 32 yaþýndaki yitik kiþiyi i-
þe aldýðýnda o kadýnla evlendim ve o tatlý bayanla 40 yýldan beri beraberiz. 

Soðuk ve açýklýk bir bölge olan Kuzey Maine bölgesinin satýþ müdür-
lüðüne getirilim. Birkaç patates üreticisini iþe aldým, onlara okuduðum
kitaplardan öðrendiðim felsefeyi uygulayarak satýcýlýðý öðrettim. Kýsa sü-
re sonra firma rekorlarý kýrmaya baþladýk.

Bir haftalýk bir izne çýktýðýmda bir daktilo makinesi kiraladým. Görül-
düðü gibi yazma rüyasý beni hiçbir zaman terk etmedi. Kýrsal alanda si-
gorta satma üzerine el kitabý yazdým, bunu yapabildiðim kadar düzenli bir
þekilde temize çekip þirketin merkez ofisine gönderdim. Kuzey Maine’e
gömdükleri bu büyük yeteneði keþfetmeleri için dua ediyordum.

Gerçekten de biri beni keþfetti. Ondan sonra kendimi eþim ve oð-
lumla birlikte pýlýmýzý pýrtýmýzý arabamýzýn tepesine yükleyip Chicago yo-
lunda buldum. Satýþ geliþtirme merkezinde firma bültenleri yazmakla gö-
revlendirilmiþtim. Sonunda yazacaktým.

Satýcýlar ve hisse sahipleri için ‘Sýnýrsýz Baþarý’ adlý bir dergi çýkartýlý-
yordu. Derginin yayýn yönetmeni emekliye ayrýldýðýnda, ben aylardýr
merkez ofiste çalýþýyordum ve patronumun dostu olmuþtum. Dergi yayýn-
cýlýðý hakkýnda herhangi hiçbir þey bilmememe raðmen, büyük bir cesa-
retle yayýn yönetmenliðine talip olmuþtum. O ise bana sadece bu görevi
vermekle kalmadý, ayný zamanda bana bir misyon yükledi.

Görevim, bu iç bülteni ulusal bir dergiye dönüþtürmekti. Hedefimize
ulaþmak için gerekli bütün adýmlarý atmak için bana açýk bir çek vermiþ-
ti. Bunu izleyen on yýl içinde dergi kadromuz ikiden altmýþ ikiye, tirajýmýz
ise 250 bine çýkmýþtý.
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Derginin yönetmeni olduktan birkaç ay sonra, yeni çýkacak sayýyý ta-
mamlamak üzere bir makaleye daha gereksinim olduðunu saptadým.
Dosyalarda buna uygun bir þey yoktu. Ben golfe çok düþkünümdür. O
gün sabaha kadar oturup otomobil kazasý geçiren ve kendisine bir daha
yürüyemeyeceðini söyleyen Ben Hogan ile ilgili bir yazý yazdým. Bu büyük
adam yalnýzca yürümekle kalmamýþ ayný zamanda ulusal kupayý da tek-
rar kazanmýþtý.

Makaleyi yayýnladým ve talihim döndü. New Yorklu bir yayýncýdan,
bütün yazarlarýn düþledikleri türden bir yazý geldi. Hogan ile ilgili maka-
lem çok beðenilmiþti ve benim daha fazla yeteneðe sahip olduðuma ina-
nýyorlardý. Eðer bir kitap yazarsam, firmalarýnýn bunu yayýnlayabilecekle-
rini bildiriyorlardý.

On sekiz ay sonra bir kitapçýk yayýnladýk: “Dünyadaki En Büyük Sa-
týcý” Tanýnmamaktan dolayý ilk baský 5 bin adet oldu. Sonraki zamanlar-
da giderek arttý ve þu anda ilk baský üzerinden 30 yýl geçmesine raðmen
her yýl 100 bin baský yapýlýyor. Ve binlerce teþekkür mektubu alýyorum. 

Sevgili annem öleli yarým yüzyýldan fazla oluyor. Eðer bir cennet var-
sa, inanýyorum ki oradan bakýyor ve oðlu arzu ettiði hedefe ulaþtýðým için
büyük bir gurur duyuyordur. Öyle umuyorum...

Og Mandino 22 dile çevrilmiþ ve 36 milyondan fazla satmýþ 18 kita-
býn yazarýdýr. Esinlendirici kiþisel geliþim kitaplarý alanýnda dünyanýn en
çok okunan yazarý olan Og Mandino ayný zamanda dünyada en sevilen
konuþmacýlardan biridir. Og Mandino kendini keþfetti ve hayatý deðiþti.
Siz neyi bekliyorsunuz? Kayýp olan kendinizi siz de keþfedin. 

HARÝTA, TEMSÝL ETTÝÐÝ ARAZÝNÝN
KENDÝSÝ DEÐÝLDÝR

Baþarýlý iletiþimciler dünya ile ilgili deneyimlerini düzenlerken kullan-
dýklarý temsillerin gerçek dünyadan farklý olduklarýný bilirler. Her birey
kendine özel bir dünya modeli yaratýr ve baþkalarýndan farklý bir gerçeklik
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içerisinde yaþar. Kiþi direkt olarak dünyaya dayalý eylemlerde bulunmaz,
dünya hakkýnda yaþadýðý deneyimlere göre eylemlerde bulunur. Bu dene-
yimler doðru veya yanlýþ olabilir. Kiþinin deneyimi dünya ile benzer bir yapý-
da olmasý ölçüsünde doðrudur ve yararlý olup olmadýðý da buna baðlýdýr. 

Ýki melek yolculuk yaparlarken geceyi geçirmek üzere zengin bir aile-
nin evine gelirler. Kapýyý çalarlar. Evin sahipleri olan kiþiler kapýyý açar.
Kiþilerin her halinden melekleri eve almak istemedikleri bellidir. Aile on-
lara kötü davranýr ve yemek bile vermeden geceyi geçirebilecekleri misa-
fir odasý yerine bodrumda soðuk bir yer gösterirler. Kötü bir ortamda, ra-
hat olmayan bir yerde yataklarý hazýrlanmýþtýr. Yaþlý melek ise duvarda bir
delik görür, hemen duvarý tamir eder. Genç melek buna bir anlam vere-
mediðinden dolayý niye böyle bir þey yaptýðýný sorunca yaþlý melek “ses-
sizlik içinde olmasý gerekiyordu” der. Genç melek hiçbir anlam vereme-
diðinden sadece kafasýnda bir soru iþaretiyle uyur.

Sabah olur ve iki melek yolculuðu devam eder. O gün yine çok yorgun
bir þekilde geceyi geçirmek için bu sefer iki melek çok fakir bir çiftçi ailesi-
nin kapýsýný çalarlar ve meleklere misafirperver bir þekil davranýlýr. Zaten
sadece kendilerine yetecek yemekleri vardýr. Olan yemeklerini meleklere
verirler ve çiftçi ile karýsý o geceyi aç geçirirler. Yatma vakti gelir. Sadece bir
odalarý ve sadece kendi yataklarý olan çiftçi ve karýsý yataklarýný meleklere
verirler ve kendiler yerde yatarlar. Melekler sabah olduðunda uyandýklarýnda
çiftçi ve karýsýný aðlarken bulurlar. Genç melek çiftçi karýsýna “ne oldu” di-
ye sorar. Tek geçim kaynaklarý ve sütünü kullandýklarý, sattýklarý inek öl-
müþtür. Genç melek bu duruma çok sinirlenir ve baðýrarak yaþlý meleðe,
neden böyle bir þeyin olmasýna izin verdiðini sorar. “ Sen kötü bir melek-
sin. Evinde ilk kaldýðýmýz ailenin her þeyi olmasýna raðmen ve bize kötü
davranmalarýna raðmen onlara yardým ettin, ikinci aile ise çok fakir olma-
sýna raðmen bize çok iyi davrandýlar her þeylerini bize verdiler ve sen onla-
rýn ineklerinin ölmesine izin verdin. Seni anlamýyorum.” diye suçlar. Yaþlý
melek yine sesini çýkarmaz. Ancak genç melek çok ýsrar ettiði için dayana-
maz ve anlatmaya baþlar: 
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“Zengin ailenin malikânesinin bodrumunda iken duvardaki deliðin i-
çinde altýn olduðunu gördüm. Ev sahipleri açgözlü ve kötü insanlar ol-
duklarýndan altýný bulmamalarý için duvardaki deliði kapattým. Dün ge-
ce yarýsý çiftçinin yataðýnda yatarken ölüm meleði çiftçinin karýsýný al-
mak üzere geldi ve ben de ölüm meleði ile pazarlýk yaptým. Çiftçinin ka-
rýsý yerine ineðin canýný almasýný saðladým.” 

“Harita temsil ettiði arazinin kendisi deðildir.” Nöro Linguistik Prog-
ramlama tekniklerinin çoðu, bireyin dünya temsilini daha yararlý kullan-
mayý ve gerçek dünyayý daha uygun kýlmak üzere deðiþtirmeyi içerir.

KÝÞÝNÝN ÞÝMDÝKÝ DAVRANIÞI KENDÝSÝ
AÇISINDAN MEVCUT EN ÝYÝ SEÇENEÐÝ 
YANSITIR

Bir çiftçi, þehirdeki pazardan aldýðý koyunu yürüyerek köyüne götürü-
yordu. Yolda koyunu alýrken yaptýðý sýký pazarlýðý hatýrlýyor ve kendi ken-
disini tebrik ediyordu.

O sýrada, yolun kenarýnda saklanmýþ olan dört hýrsýz, çiftçinin ardýn-
daki koyunu çalmaya karar verdiler ve aralarýnda plan yaptýlar.

Hýrsýzlardan birisi ortaya çýkýp çiftçiye yaklaþtý. Selam verdikten son-
ra þöyle dedi:

“Amcacýðým, bu kaplaný nereye götürüyorsun? Þehirde kaplan satma-
ya mý baþladýlar artýk?”

Çiftçi þaþýrmýþ bir þekilde cevap verdi:
“Sen neden bahsediyorsun Allah aþkýna? Bu yaþa gelmiþsin, kaplanla

koyun arasýndaki farký göremiyor musun? Bu bir koyun, kaplan deðil.”
Sonra yürümeye devam etti. Aradan birkaç dakika geçmemiþti ki, i-

kinci hýrsýz, çiftçiye yaklaþtý ve “Amca, bu kaplaný nereye götürüyorsun?
Bu arada, cesaretine hayran kaldým. Bir kaplanla ýssýz bir yolda yürüme-
ye herkes cesaret edemez” dedi.

Çiftçi ona da ardýndaki hayvanýn bir koyun olduðunu söyledi; ama kü-
çük de olsa içinde bir þüphe uyandý. Hayvan ya bir kaplan idiyse? Geriye
döndü, hayvana baktý. Evet, bu bir koyundu. Ama ya onlarýn dedikleri?..
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Derken üçüncü hýrsýz geldi adamýn yanýna.

“Bana bu kaplaný nasýl yakaladýðýný anlatýr mýsýn?” diye sordu çiftçiye.

Adam bu defa cevap vermeden hýzlý hýzlý yürümeye baþladý. Ýçindeki
þüphe giderek büyüyordu. Tamam, o hayvanýn koyun olduðunu kendisi
biliyordu; ama bu kadar insan niye durup dururken hayvana kaplan di-
yordu ki? Yoksa kendisi mi yanýlýyordu?

Çok geçmeden, dördüncü hýrsýz çýktý adamýn karþýsýna.

“Aman Allahým! Þu kaplanýn güzelliðine ve azametine bak! Amca nere-
den buldun bu yýrtýcý hayvaný. Aman dikkat birilerini parçalayýp yemesin!”

Çiftçi þimdi þüpheler içinde kývranýyordu. Bir sürü insan kendisine o
hayvanýn kaplan olduðunu söylemiþti, demek ki bildikleri vardý. Onu e-
vine götürdüðünde üstüne atýlýrsa ne yapacaktý? Koyun gibi görünüyor-
du, evet; ama hayvandan kurtulmak daha emin bir yoldu. Böyle düþüne-
rek, koyunu olduðu yerde býrakýp köyüne doðru kaçmaya baþladý.

Saklandýklarý yerden çýkan hýrsýzlar da götürüp piþirdiler ve kendile-
rine mükemmel bir ziyafet çektiler... 

Çevremizin bizim düþüncelerimizi ne kadar etkilediðini açýklayan
güzel bir örnek.

Günlerden bir gün kurbaðalarýn bir yarýþý varmýþ. Hedef, çok yüksek
bir kulenin tepesine çýkmakmýþ. Bir sürü kurbaða arkadaþlarýný seyret-
mek için toplanmýþlar. Ve yarýþ baþlamýþ.

Gerçekte seyirciler arasýnda hiçbiri yarýþmacýlarýn kulenin tepesine
çýkabileceðine inanmýyormuþ. Sadece þu sesler duyuluyormuþ. “Zavallý-
lar! Hiçbir zaman baþaramayacaklar!”

Yarýþmaya baþlayan kurbaðalar kulenin tepesine ulaþamayýnca teker te-
ker yarýþmayý býrakmaya baþlamýþlar. Seyirciler baðýrýyorlarmýþ: “Zavallýlar!
Hiçbir zaman baþaramayacaklar!” Sonunda, bir tanesi hariç, bütün kurba-
ðalarýn ümitleri kýrýlmýþ ve yarýþý býrakmýþlar; ama son kurbaða bütün gayre-
tiyle mücadele etmiþ ve kulenin tepesine çýkmayý baþarmýþ.

Diðerleri hayret içinde bu iþi nasýl baþardýðýný öðrenmek istemiþler. Bir
kurbaða yaklaþmýþ ve sormuþ: “Bu baþarýnýn sýrrý nedir dostum?”

Ne yazýk ki yanýt alamamýþ. O anda farkýna varmýþlar ki kuleye çýkan
kurbaða saðýr...
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Çevreniz sizi etkileyebilir. Ýnançlarýnýzý ve düþüncelerinizi deðiþtirebi-
lir; ama hayalinize inanýyorsanýz çevreden gelen engelleri duymazlýktan
gelebilir, çevrenin sizi engellemesine izin vermeyebilirsiniz. Ýnsanlar sizi
geçici olarak durdurabilir; ama esas olan þudur ki, KENDÝNÝZÝ SADE-
CE SÝZ DURDURABÝLÝRSÝNÝZ... Ýnsanlar kaderin koyduðu duvarý aþa-
biliyorlar; ama kendi koyduklarý duvarý hiçbir zaman aþamýyorlar!

ESNEK OLAN, SÝSTEME HAKÝMDÝR

Trajediye, problemlere, güçlüklere ve ikilemlere raðmen koþullarýný
hedefi yolunda ilerlemek için çok iyi kullanan birisi... 1938 yýlýnda, To-
yota þirketine segman satma hayalleri kuran bir öðrenciydi. Her gün oku-
la gidiyor ve bütün gece çalýþýyor, dirseklerine kadar yað içinde, tasarýmý
üzerinde çalýþýyordu. Üç kuruþluk parasýný da bu projeye yatýrýyordu; fa-
kat proje bir türlü bitmiyordu. Yýllar süren gayretlerinden sonra Toyo-
ta’nýn alýcýlarýndan emin olduðu bir segmanýn tasarýmlarýný tamamladý;
ama Toyota segmanlarý almadý. Hayal kýrýklýðýna uðramýþ, yýkýlmýþtý. El-
bette meteliksiz de kalmýþtý. Eðer siz olsaydýnýz ne yapardýnýz? Her þeyi-
nizi baðladýðýnýz projenizden istediðiniz sonucu alamýyorsunuz. O bunla-
ra raðmen vazgeçmedi. Sonraki 2 yýlýnda daha iyi segman yapmanýn yol-
larýný aradý ve onun üzerinde çalýþarak zaman harcadý. O ne istediðini bi-
liyordu. Sonunda 2 yýl daha geçtikten sonra, tasarýmýný geliþtirdi ve bu
tasarýmý Toyota gerçekten satýn aldý. Her þey týkýrýnda gidiyordu.

Piston fabrikasý kurmak için çimento ihtiyacý vardý; fakat Japon hü-
kümeti 1. Dünya Savaþýna girmiþti ve hiç çimento yoktu. Vazgeçebilirdi;
ama o çevresinden gelen tepkilere raðmen çimento yapmanýn yeni bir
yolunu buluncaya kadar haftalarca çalýþýp durdu. Bütün varýný yoðunu
harcadý. Sonuçta o yolu buldu. Fabrikasýný yaparak segman üretmeye
baþladý. Yine her þey týkýrýnda gidiyordu ki bu sefer de 2. Dünya Savaþý
çýktý. ABD, fabrikasýný bombalayarak, büyük bir kýsmýný tahrip etti. Sa-
vaþ sýrasýnda bir þekilde bütün imkânsýzlýklara raðmen fabrikasýný tekrar
eski haline getirdi; ama hammaddeye ihtiyacý vardý. Üretim için Japon-
ya’nýn herhangi bir yerinde hammadde bulmasý olanaksýzdý. Bombardý-
man sýrasýndaki bomba parçalarýný toparladý ve hammadde yaptý. Yine
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çözümü bulmuþtu ve her þey istediði gibi gidiyordu; ama bu sefer de bir
deprem, fabrikasýný yerle bir etti. Yine yýkýlmýþ ve yine elinde hiçbir þey
kalmamýþtý ve piston iþlemlerini Toyota’ya satmak zorunda kaldý.

2. Dünya Savaþý sona ermiþti ve Japonya tam bir karmaþa içindeydi. Yenil-
miþ ve harap edilmiþ Japonya’nýn enkazýnýn içinde kaynaklar çok kýttý. Ben-
zin karneyle daðýtýlýyor, hatta bazý durumlarda benzin bulmak olanaksýzdý. 

Yaþam kalitesini yükseltmeliydi. Kendisini daha güçlü bir duruma ge-
tirmeliydi. Bunun için çözümler bulmalýydý.

Çim biçme makinesinin küçük motorlara sahip olduðunu fark ederek
bunlarý bisiklete taktý. O anda motorlu bisikleti oluþturdu. Onu kullan-
maya baþladýktan kýsa bir süre sonra, arkadaþlarý kendileri için de motor-
lu bisiklet yapmasýný istemeye baþladýlar. O kadar çok motorlu bisiklet
yaptý ki, elindeki motorlar bitti ve bu nedenle kendi motorunu üretmek
için fabrika kurmalýydý; fakat parasý yoktu ve Japonya parçalanmýþtý. Fab-
rikayý nasýl kuracaktý? Yeterli imkâný yoktu. Siz düþünün, ne yapardýnýz?
Tabii ki o durmadý ve sadece çözümlere odaklandý... 

Japonya’daki her bisiklet dükkâný sahibine bir mektup yazdý ve o mek-
tubun temel içeriði bu iþe para yatýrmalarý konusunda ikna etmekti. 18.000
bisiklet dükkâný sahibine bu mektuplarý attý. Bunlardan 3.000’i bu teklife
para verdi ve sonunda fabrikayý kurdu. Ýlk parti malý da üretti; ama bu ü-
retilen motosikletler çok hantal ve büyüktü. Bunun için de çok az kiþi ta-
rafýndan satýn alýndýlar. Yine istediði sonucu almamýþtý ve sonuçlarý deðer-
lendirdi. Sonuç olarak motosikletleri daha ince, daha hafif ve daha küçük
yaptý. Onunla imparator onur ödülü kazandý. Kimdi bu vazgeçmeden ha-
yallerinin peþinde koþan? Bu, Honda araba ve motosiklet üreten Honda
þirketinin kurucusu SOICHIRO Honda’dýr. Gerçekten de o yoluna çýkan
çok güçlü engellere, savaþmýþ, sadece hayallerine ulaþmak için...

Sizin yaþamýnýz böyle olsaydý sizin olaylara tepkiniz ayný þekilde mi o-
lurdu? Unutmayýn, yeryüzü karanlýðýnýn en fazla arttýðý an, güneþin do-
ðacaðý zamandýr. En kötü anlarda bile sürekli çözümlere ulaþan Bay Hon-
da hayallerine ve hedeflerine ulaþtý. Siz de hayallerinize ve hedeflerinize
çok yakýnsýnýz; ama bu hayattan ne istediðinizin farkýnda olmalýsýnýz.
Hedef ve hayallerinize sahip olmalýsýnýz... 
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Bugün Bay Honda’nýn þirketi dünyanýn en baþarýlý þirketlerinden bi-
risi. Þu an þirketinde 100.000 kiþiyi çalýþtýrmakta ve tüm üretimini sata-
biliyor. Neden mi; çünkü Honda asla vazgeçmedi, karþýsýna çýkan fýrsat-
lara karþý hazýrlýklýydý ve baþarýnýn bedelini ödedi. Eðer siz de hedefleri-
niz için bir bedel öderseniz amacýnýza ulaþýrsýnýz. Hedefleriniz ve hayalle-
riniz adýna yaþadýklarýnýzý baþarýsýzlýk çerçevesi yerine öðrenme çerçeve-
si açýsýndan deðerlendirmek daha doðru olur. Eðer kiþi herhangi bir ko-
nuda baþarýlý olmuyorsa, bu baþarýsýz olduðu anlamýna gelmez. Sadece söz
konusu þeyi yapmamanýn bir yolunu keþfettiði anlamýna gelir. O zaman
kiþi baþarmanýn yolunu buluncaya kadar davranýþýný deðiþtirmelidir.

HAYATINIZI DEÐÝÞTÝREBÝLÝRSÝNÝZ!
BUNU YAPMAK ÝÇÝN BÜTÜN KAYNAKLARA
SAHÝPSÝNÝZ...

Bu, hayatýn karþýsýna çýkardýðý büyük bir þanssýzlýkla mücadele eden
küçük bir kýzýn öyküsüdür. Henüz 19 aylýkken geçirdiði bir çocuk hasta-
lýðý görme ve duyma duyularýný kaybetmesine neden oldu. 

27 Haziran 1880 yýlýnda dünyaya geldi. Küçük kýz doðduðunda sað-
lýklý ve sevimli bir bebekti. Hastalýðýndan önce yürümeye ve birkaç keli-
mede olsa konuþmaya baþlamýþtý.

Ancak henüz 19 aylýkken geçirdiði birkaç gün süren yüksek ateþli bir
hastalýk sonucunda görme, iþitme ve konuþma yeteneklerini kaybetti. Bu
hastalýk, birden bire onun dýþ dünyayla baðlantýsýný kopardý. Sanki bir
daha hiç kurtulmamak üzere hapishane hücresine kapatýlmýþ gibi dünya-
dan soyutlanmasýna yol açtý. Küçük kýz bundan sonraki yaþamýný kör ve
saðýr olarak sürdürmek zorundaydý.

Kýz kendi zihninin içine hapsoldu. Konuþmayý öðrenemedi. Bu yüzden
bir takým hýrýltýlar ve hayvan sesleri çýkarýyordu. Durup dururken öfke nö-
betlerine giriyor, tabaklarý kýrýp döküyor ve odada kendisiyle birlikte olan
herkese fiziksel olarak saldýrýyordu. Yemek yerken vahþi hayvan gibi hýrlý-
yordu. Birkaç doktor kendisine zihinsel olarak hasta teþhisi koydu. Ömür
boyu bir akýl hastanesine yatýrýlmasýný önerdiler. Ailesi bile onu reddetti.
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Küçük kýz beþ yaþýndan sonra kendisinin diðer insanlardan farklý ol-
duðunu anladý. Bu nedenle küçük kýz saðý solu tekmeleme, çýðlýk atma,
ýsýrma gibi hareketler yapýyordu. Ýstediði bir þeyi elde edemediði veya der-
dini anlatamadýðý zaman sinir krizleri geçiriyordu. Büyüdükçe bu hýrçýn-
lýklar daha da artmaya baþladý.

Küçük kýzýn hayatý 3 Mart 1887’de yeniden baþladý. Kýz yedi yaþýna
geldiðinde ailesi kendisine özel öðretmenlik yapmak üzere genç bir kadýn
tuttu. Öðretmen kendisiyle iliþki kurmak için haftalar boyunca avucunda
hocasýnýn elini hissedebiliyor; fakat kendisine hiçbir þey ifade etmiyordu. 

Derken bir gün küçük kýz akan musluðun altýnda bir fincan tutuyor-
du. Hoca kýzýn eline su kelimesini heceledi.

Küçük kýz birden bire harflerin bir nesneyi temsil ettiðini fark etti! Bu
anlama kývýlcýmýyla, dünyanýn kapýlarý küçük kýza ardýna kadar açýldý.
Bahçede koþmaya baþladý, eline rastgele bir þeyler alýyor, hocasýndan her
þeyi kendisine hecelemesini istiyordu. Küçük kýz yýllar sonra “Anlamýn
kývýlcýmlarý birbiri ardýna elden ele geçiyordu.” diye yazdý. O günden son-
ra küçük kýzýn zihnindeki tutsaklýðý sona erdi. Sonunda özgürlük...

Küçük kýz, zihinsel hapishanesinin duvarlarýný yýkar.

1888’de Körler Enstitü’süne baþvurdu.

1894’te New York’taki saðýrlar okuluna girdi.

Radcliffe Koleji’ne, sonra da Harward Üniversitesi’ne girdi.

1904’de 24 yaþýndayken okulu tamamladý. O, üniversiteden mezun
olan ilk saðýr ve kör kiþiydi.

Kör, saðýr ve dilsiz olan bu küçük kýzýn yaþamý bir karamanlýk efsane-
si kadar ilginç... Bu küçük kýz Helen Keller...

Helen Keller, insan beyninin gücünün mükemmel bir örneði. Yaþamý-
nýn ilk on dokuz ayýnda zihninde yer etmiþ tek bir sözcükten, “su” sözcü-
ðünden yola çýkarak baþardýðý her þey (Ýngilizce, Almanca, Fransýzca, La-
tince ve Rusça biliyordu) beynin, kullanýldýðý taktirde ne kadar olaðanüs-
tü bir potansiyeli olduðunu gösteren mucizenin ifadesi... 

Bakan körler, iþiten saðýrlar ve konuþan dilsizlerle dolu olan bir dünya-
da o gören bir kör, duyan bir saðýr ve kendini ifade edebilen bir dilsizdi.
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Helen Keller, yaþamý parmak uçlarýyla keþfetti... Azmiyle, yaptýklarýyla
veyarattýklarýyla milyonlarca insan için esin kaynaðý ve baþarý örneði oldu.

Onun hayat hikayesini okuduðunuzda, zor yaþamýnýzý kolaylaþtýrma
gücünün kendinizde olduðunu da keþfedeceksiniz...

Helen Keller kendi potansiyelini ortaya çýkardý. Nöro Linguistik Prog-
ramlama insanlarýn potansiyellerini baþarý ile ortaya çýkarmayý saðlayan tek-
nikler sunar. Ýnsanlarýn, kendi sorunlarýný kavramaya çalýþmak veya bunla-
rýn üstesinden gelecek araçlar geliþtirmek için zaman kaybetmeleri gerekmi-
yor. Sorunlarý çözmek için gereken bütün kaynaklara zaten sahipler. Yapma-
larý gereken tek þey bu kaynaklara eriþmek ve bunlarý þimdi ortaya çýkar-
mak. Bu küçük kýzdan ne farkýnýz var. Kendinize bakarsanýz çok daha avan-
tajlarýnýz var. Kör deðilsiniz, konuþabiliyorsunuz ve duyabiliyorsunuz... Öy-
leyse siz de hedeflerinizi ulaþabilirsiniz. (Eðer bir hedefiniz varsa!)

HER ZAMAN BÝR ÇÖZÜM VAR;
AMA SÝZ ÝSTERSENÝZ

Stanislavsky Lech evine giren Naziler tarafýndan ailesiyle birlikte ö-
lüm kampýna götürüldü. Ailesi gözlerinin önünde öldürüldü. Bitkin, her
þeyini kaybetmiþ ve aç haliyle günler boyunca diðer tutuklularla birlikte
çalýþtýrýldý. Orada kalmaya devam ederse ailesi gibi öleceðinin farkýnday-
dý. Bu kâbustan kurtulmak istiyordu. Çözüme odaklandý. Kaçmasý gere-
kiyordu; ama daha önce kaçmak için kim uðraþtýysa ayný sonu paylaþmýþ-
tý. Baþarýsýz olmuþ ve öldürülmüþtü; ama o kaçmak için mutlaka bir yol
olduðuna inanýyordu. Çevresindekiler onu bu düþüncelerinden dolayý
onun deli olduðunu iddia ediyor ve onunla alay ediyorlardý.

Sonunda aradýðý çözümü bulmuþ gibiydi. Çalýþtýðý yerin yakýnlarýndan
çok aðýr kokular geliyordu. Bu kokular gaz odasýnda öldürüldükten sonra
yýðýn halinde kamyon arkasýna doldurulmuþ olan insan cesetleriydi ve de
bir gün bu cesetlerin çýplak olduðunu gördü. “Kaçmak için bu çözümün
bir parçasý olabilir miydi? Gizlice soyunup cesetlerin arasýna girdi. Ölü nu-
marasý yaptý. Hiç hoþ deðildi; ama kurtulmasý için bu gerekliydi. Kýsa sü-
re sonra araba hareket etti, bir süre sonra cesetler açýk mezarlýða yýðýn ha-
linde boþaltýldý. Biraz bekledi. Kamyonun gittiðinden ve çevrede hiç
kimsenin olmadýðýndan emin olduðu zaman cesetlerin içinden çýkarak

79 Herkes Ýçin NLP



çýplak olarak koþmaya baþladý. Tam 40 km. koþtu. Artýk o kâbustan kur-
tulmuþ özgürlüðe koþuyordu. Onun çözümleri yakalama hýrsý hayatta kal-
masýný saðlamýþtý. Çözümler her zaman çevrenizde, eðer siz arýyorsanýz...

Devrinin en baþarýlýlarýndan olan ABD’li çelik kralý Andrew Carnegie
her zaman çözümler yakalayabilen tavrý ile büyük baþarýlara ulaþtý. Andrew
Carnegie çelik kralý olmasýna raðmen çelik hakkýnda pek bir bilgiye sahip
deðildi. Ýnsanlar hakkýnda her þeyi biliyordu ve çözüm odaklý yapýsýyla A-
merika’nýn en büyük demiryolu þirketine, Bensilvanya demiryollarýna çelik
satmak istiyordu. Andrew Carnegie ne yaptý biliyor musunuz? Pisburk’ta
bir çelik fabrikasý kurdu ve oradaki fabrikaya Bensilvanya demiryollarý þir-
ketinin sahibinin ve ayný zamanda baþkanýn ismini koydu. Sonra Bensil-
vanya demiryolu þirketinin baþkanýna gidip çelik alýp almayacaðýný sordu?
Kendi ismini taþýyan fabrikanýn ürettiði çeliði alýr mýydý? Acaba! Siz kendi
isminizi taþýyan fabrikanýn ürettiði çeliðini alýr mýydýnýz? Sizin cevabýnýzý
bilmiyoruz; ama Bensilvanya demiryollarý þirketinin sahibi çelik aldý. 

BAÞARISIZLIK DÝYE BÝR ÞEY YOKTUR,
SADECE GERÝ BÝLDÝRÝM VARDIR

Baþarýlý insanlarýn hepsinin hayalleri vardýr. Bu hayali gerçekleþtir-
mek için gereken yatýrýmý yaparlar ve bu hayallerini peþinden büyük bir
sabýrla vazgeçmeden koþarlar. Baþarýlý insanlar baþarýsýzlýða inanmazlar.
Onlar diðer baþarýsýz insanlarýn baþarýsýzlýk olarak deðerlendirdiklerine,
“Bu durumdan ne öðrenebilirim?” diyerek yaklaþýrlar. Baþarýsýzlýða teslim
olmazlar. Baþarýsýzlýðýn baþarý yolunda gerekli bir adým olduðunu düþü-
nürler. Hiç baþarýsýzlýk yaþamamýþ kiþi hiçbir þey yapmamýþtýr.

Büyük baþarýlar insanlar yaþamlarýnda deðiþmez bir gerçek vardýr, ba-
þarýsýzlýklar yaþamýþlardýr. Bu insanlarýn çoðu baþarýya ulaþmadan önce
çok fazla baþarýsýzlýk yaþamýþtýr.

Atýlabilen týraþ býçaklarýný yaratan Mr Gilette, projesinin baþarýsýz-
lýða mahkûm olduðunu söyleyen birçok þirket tarafýndan alay konu-
su oldu; iþinin ilk yýlýnda yalnýzca elli yedi býçak sattý.

Dünyanýn en tanýnan markasý olan Coca-Cola, bugün 200 ülkede
satýlýyor. 114 yýllýk Coca-Cola’dan Türkiye’de günde 17 milyon bardak
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içiliyor. Tüm dünyada her gün bir milyar bardaktan fazla tüketiliyor.
Coca-Cola’nýn ürettiði alkolsüz içecekler saniyede ortalama 10 bin
450 adet tüketiliyor. Pazar deðeri 170 milyar dolar. Coca Cola ilk
kurulduðu yýl ise sadece dört yüz þiþe satmýþ.

‘Post-it’ yapýþtýrmalý not kâðýtlarýnýn yaratýcýsýnýn pazarlama kam-
panyasý tam bir baþarýsýzlýkla sonuçlanmýþtý. Ve yatýrýmcýlar ürüne
olan güvenlerini kaybettikleri halde fikirlerinden vazgeçmediler.

Boeing’in ilk uçaðý baþarýsýz oldu ve þirket ayakta kalabilmek için
mobilya iþine girdi. Þimdi Boeing þirketinin bir dünya markasý oldu-
ðu görülüyor.

Bilgisayar devi olan Hewlett-Packard (HP) iþ hayatýnýn baþýnda bir
dizi baþarýsýzlýk yaþamýþ.

Bill Gates 5 metrekarelik bilgisayar bürosundan dünyanýn en zen-
gin insanlarýndan biri olmasýna raðmen Harward Üniversitesi’nden
terk olduðunu biliyor musunuz? Ayrýca 70 milyonluk Türkiye’nin
bir yýl boyunca kazandýðý toplam paranýn Bill Gates’in gelirinin
sadece 2-3 katý olduðunu biliyor musunuz? Yani 2 ya da 3 tane Bill
Gates eþittir 70 milyonun kazandýðý...

IBM 1914’de ve 1921’de yaþadýðý bazý baþarýsýzlýklarla yüzünden iflasla
yüz yüze geldi ve 1991’lerin baþýnda tekrar benzer sorunlar yaþadýlar.

1890’da, o zamanlar öncelikle gazlý bez ve týbbi plaster tedarikçisi
olan Johnson&Johnson, bir hastasýnda cilt tahriþi yapan bazý ilaçlý
plasterler hakkýnda þikâyette bulunan bir doktordan mektup aldý.
Þirketin Araþtýrma Direktörü derhal cilde uygulanmak üzere bir pa-
ket yumuþatýcý Ýtalyan talk pudrasý göndererek mektubu cevapladý.
Daha sonra, belirli ürünlere standart paketinin parçasý olarak kü-
çük bir kutu talk pudrasý eklediler. Kýsa süre içinde piyasadan çok
fazla talep geldi. Talebi karþýlayamadýlar. Bir süre sonra yeni bir ü-
rünü de piyasaya çýkardýlar. Johnson tuvalet ve bebe pudrasý adlý
ayrý bir ürün ortaya çýktý. Böylece talep karþýlandý ve bu ürün dün-
yanýn pek çok yerinde meþhur oldu. O baþarýsýz ürün þirkete büyük
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paralar kazandýrdý. 1920’de bir þirket çalýþaný, yemek býçaðýyla elini
kesen eþi için bir parça gazlý bezle cerrahi bandý ve cilde yapýþma-
masý için özel bir örtüden oluþan kullanýma hazýr bir sargý yaptý. Bu
buluþundan pazarlamadakilere bahsettiðinde, onlar da ürünü pa-
zarda denemeye karar verdiler. Yavaþ bir baþlangýç, asla bitmeyen
kurcalama ve uzun süreli baþarýsýzlýklara raðmen kendi markalarý-
nýn altýnda yara bantlarý piyasada istenilen yerini buldu. Þirket ta-
rihindeki en büyük satýþlarýn yapýldýðý bir dönem yaþandý.

Þu bir gerçek “Baþarý son baþarýsýzlýðýnýzýn ardýndan gelir.” Bu insan-
lardan hiçbiri son baþarýsýzlýklarýnýn ne zaman bilmiyorlardý; fakat yine de
vazgeçmediler. 

Deneyimleri baþarýsýzlýk çerçevesi yerine öðrenme çerçevesi açýsýndan
deðerlendirmek daha doðru olur.

IBM’in kurucusu Tom Watson’un yardýmcýlarýndan biri, þirkete 10
milyon dolara mal olan büyük bir hata yapar. Derhal patronun bürosuna
çaðrýlýr. Odaya girer girmez, “Sanýrým istifa etmemi istiyorsunuz?” diye so-
ran yardýmcýsýna Watson, yapýlan hatalardan alýnacak derslerin en iyi e-
ðitim olduðunu anlatan þu cevabý verir:

“Þaka mý yapýyorsun? Sadece eðitimin için 10 milyon dolar harca-
dýk. Ve eðitimine bu kadar para harcadýðýmýz birinin iþten ayrýlmasýna
asla izin vermem...”

Eðer kiþi herhangi bir konuda baþarýlý olmuyorsa, bu baþarýsýz olduðu
anlamýna gelmez. Sadece söz konusu þeyi yapmanýn bir yolunu keþfede-
mediði anlamýna gelir. O zaman kiþi baþarmanýn yolunu buluncaya kadar
davranýþýný deðiþtirmelidir.

Yukarýdaki örnekleri de okuduktan sonra eðer baþarý konusunda daha
fazla cesarete ihtiyacýnýz varsa gidin, yüzünüzü yýkayýn, belki size iyi gelir.

OLUMSUZLUÐUN KARÞILIÐI

Bir kasabada yaþayan bir mimarýn portresini yapmak üzere tutulan
genç bir ressam vardýr. Ressam çok heyecanlýdýr; kendini çok iyi hisset-
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mektedir; çünkü bu aldýðý ilk büyük iþtir. Aldýðý iþi kutlamak ve bir kadeh
þarabýn tadýný çýkarmak için en sevdiði lokantaya gider. Orada oturup iç-
kisini yudumlarken, yan masanýn sandalyelerinden birinin üstünde duran
gazeteyi görür. Ýlk sayfanýn üst tarafýnda kalýn harflerle þu sözler yazýlýdýr:
“Zor Günler Geliyor” Gazete baþlýðýna baktýkça telaþlanýr, kaygýlanýr.

O sýrada lokanta sahibi gelir: “Size bir kadeh daha þarap veya yiyecek
bir þeyler getireyim mi?” diye sorar. “Hayýr, bana sadece hesabý getirin,
hemen gitmeliyim.” der ressam. Lokanta sahibi: “Bir sorun mu var?” di-
ye sorar. Ressam “Zor günler geliyor, þimdi zamanýmý ve paramý boþa har-
camanýn sýrasý deðil, iþimin baþýna gitmeliyim.” diyerek yanýt verir.

Ressam gidince lokanta sahibi “Zor günler mi geliyor?” diye düþünme-
ye baþlar. Düþündükçe telaþlanýr, kaygýlanýr. Karýsýna telefon eder ve ona
þunlarý söyler: “Sevgilim, bu seneki þölen için ýsmarladýðýn elbise sadece
bir kez giymek için çok pahalý. Sanýrým zor günler geliyor, belki maðaza-
yý aramalý ve þimdilik sipariþini iptal etmelisin.” 

Lokanta sahibinin karýsý isteksizce peki, diyerek maðazayý arar: “Yeni
güzel elbisemin kumaþýný ýsmarladýnýz biliyorum; ama kocam zor günle-
rin geldiðini söyledi. O yüzden kemerlerimizi sýkmalý ve tutumlu olmalý-
yýz. Elbise sipariþimi iptal etmek zorundayým.” der.

Dükkân sahibi: “Bunu duymaktan kesinlikle hoþlanmadým; ama sizi
anlýyorum.” diyerek kadýný yanýtlar. Duyduklarýný düþünmeye baþlar ve
düþündükçe telaþlanýr, kaygýlanýr. Mimarýný arar ve “Anladýðým kadarýyla
zor günler kapýda. Maðazamý iki kat büyütmek için kötü bir zaman. Þu
anda bu tür bir yükümlülük altýna giremem” der. Mimar, kadýnýn söyle-
diklerini düþünür. Genç ressamý arar: “Zor günler geliyor ve bir portreye
para harcamak için doðru zaman deðil. Portre sipariþimi iptal etmeliyim.”

Genç ressam durumu anlar, her þey tam da beklediði gibi olmuþtur.
Kendisini reddedilmiþ hissederek üzüntüsünü bir þiþe þarapla boðmak için
lokantaya gider. Orada oturmuþ içerken yaklaþýk üç metre uzaðýndaki
sandalyeye bakar. “Zor Günler Geliyor” baþlýðý atmýþ bir gazetenin dur-
duðu sandalyedir bu. Kalkýp gazeteyi alýr ve haberi yakýndan inceler.
Gazete on yýl öncesinin tarihini taþýmaktadýr. Biri onu lokanta için
sarýlmýþ tabak çanaklarý boþaltýrken orada býrakmýþtýr...
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Baþlýðýn taþýdýðý ifade toplumun önde gelen pek çok bireyini etkile-
miþtir. Hayatýnýza bakýn. Çevrenizde birçok insan olumsuz olaylar ile uð-
raþmakta... Ressamýn yaþadýklarý gibi olumsuzluklara odaklanýrsanýz ayný
ressam gibi tekrar size dönecektir. Hayatýnýzdan þikâyet etmektense so-
runlarý nasýl çözmelisiniz onlara odaklanýn. Baþarýlý, mutlu insanlar sade-
ce çözümlere odaklanýyor. Sizin tercihiniz baþarý mý ve mutluluk mu yok-
sa baþarýsýz insanlar gibi sorunlar ile uðraþýp kendinizi aciz ve zavallý du-
ruma mý sokmak mý? Unutmadan, baþarý sizin de hakkýnýz... 

ÞANS, HAZIRLIK OLARAK FIRSATLARI
GÖRMEKTÝR

Bir vadide yaþayan yaþlý bir rahip varmýþ. Kýrk yýl boyunca kendi böl-
gesinde yaþayan insanlarla ilgilenmiþ. Vaftizlerini ve cenazelerini yönet-
miþ, genç çiftleri evlendirmiþ hasta ve yalnýz olanlarý teselli etmiþ. Bütün
bu süre boyunca mübarek bir insan örneðiymiþ. Derken bir gün yaðmur
yaðmaya baþlamýþ. Yirmi günlük dinmek bilmez bir saðanaktan sonra su
o kadar yükselmiþ ki yaþlý rahip kilisenin çatýsýna çýkmak zorunda kalmýþ.
Orada titreyerek otururken kayýkla bir adam yanaþmýþ ve efendim, demiþ
çabuk kayýða gelin. Sizi karaya çýkartacaðým.

Rahip adama bakmýþ ve “Kýrk yýldýr Allah’ýn benden beklediði her þe-
yi fazlasýyla yaptým” demiþ. “Vaftizleri, cenazeleri yönettim; hasta ve yal-
nýzlarý teselli ettim, yýlda yalnýzca bir hafta tatil yaptým. O bir haftalýk ta-
tilde ne yaptýðýmý biliyor musun? Bir yetimhaneye gidip temizlikçilere
yardým ediyordum. Allah’a hizmet ettiðim için ona inancým büyük. Bu
yüzden sen kayýðýnla gidebilirsin, ben kalacaðým. Allah’ým beni korur.”

Kayýktaki adam oradan ayrýlýr. Ýki gün daha geçmiþ ve yaðmur sularý öyle
bir düzeye çýkmýþ ki sular etrafýnda girdap gibi dönerken yaþlý çan kulesinin
en tepesinde asýlý duruyormuþ. Derken bir helikopter gelmiþ ve pilot ona
seslenmiþ: “Efendim, çabuk olun, aþaðýya bir vinç gönderiyoruz. Kemeri be-
linize takýn, sizi kurtaracaðýz.” Yaþlý rahip bunu hayýr, diye cevaplamýþ ve yi-
ne hayatýnýn iþi ve Allah’a inancý ile ilgili bir konuþma yapmýþ. Böylece he-
likopter de gitmiþ. Birkaç saat geçmeden rahip sulara kapýlýp boðulmuþ.
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Ýyi bir adam olduðu için doðruca cennete gitmiþ. Kaderine köpürerek çok
kötü bir ruh hali içinde oraya varmýþ. Cennette kýzgýn bir þekle ýslak ayakla-
rýyla yürürken birden Allah’a rastlamýþ. Allah hayretler içinde ona bakýp “Ra-
hip Macdonald, bu ne sürpriz!” demiþ. Bunun üzerine rahip ona dik dik ba-
kýp “sürprizmiþ” demiþ. “Kýrk yýl boyunca benden istediðin her þeyi fazlasýyla
yaptým; ama sen en çok ihtiyaç duyduðum bir zamanda beni boðulmaya terk
ettin.” Bu kez hayretler içerisine bakma sýrasý Allah’taymýþ: “Boðuldun mu? Buna
inanmýyorum. Sana bir kayýk ve bir helikopter gönderdiðime eminim.”

Fýrsatlarýn gelmesini beklemeyin. Bazý insanlar bana da bir fýrsat çýksýn
diye beklerler. Hayatýnýzda her gün önünüze bir yýðýn fýrsat çýkmakta...
Fýrsatlarý görebilmelisiniz. Bazý insanlarýn fýrsatlarý önlerine çýkýyor, hatta
omuzlarýnda dokunup “Ben senin fýrsatýným... Gör beni, yakala beni, kul-
lan beni!” diyor. Ama onlar hala duruyorlar, hikâyedeki rahip gibi... Bü-
tün baþarýlý insanlar fýrsatlarý görme ve yakalama becerisine sahiptirler. U-
nutmayýn þans hazýrlýklý olarak fýrsatlarla karþýlaþmaktýr. Sizlerin de sizi ge-
liþtirecek, büyütecek, istediðiniz insan olmanýz ve hedeflerinizi gerçekleþ-
tirmek için yüzlerce fýrsat omzunuza dokunuyor. Eðer daha baþarýlý olmak
istiyorsanýz bu fýrsatlarý görebilmelisiniz. Fýrsatý görebilmek için uyanýk,
yakalamak için becerikli ve cesaretli olun. Ondan yararlanmak için
kararlý olmalý, risk alabilmelisiniz...

HER SORUN BÝR FIRSATTIR

Japon çocuðun tek hayali çok ünlü bir karateci olmaktý; fakat ailesi
buna izin vermedi. Bir gün talihsiz bir kaza sonucu çocuk sol kolunu kay-
betti. Ailesi çocuðun moralinin çok kötü olduðunu görünce ona bir ka-
rate hocasý tuttu. Hoca ilk dersinde çocuða karþýsýndakini sað koluyla tu-
tup savunmayý gösterdi. Hata ikinci, üçüncü ve sonraki bütün derslerde
hep ayný hareketi yapýyorlardý. Çocuk bir gün hocasýna “Hocam ben çok
sýkýldým, artýk baþka hareketlere geçsek” dedi. Hoca ise bunu kabul etme-
yerek dünyada bu iþi en hýzlý yapan kiþi olmadýkça bitirmeyeceðini söyledi.
Çocuk o kadar hýzlanmýþtý ki, hocasýný bile göz açýp kapayýncaya kadar yer-
den yere vuruyordu. Bir gün hoca elinde bir kâðýtla geldi. Kâðýtta çocuðun
gençler karate þampiyonasýna katýlabileceði yazýyordu. Çocuk çok þaþýrdý.
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Ertesi gün salonda ilk rakibinin karþýsýna çýkacakken heyecanla hocasýna
sordu: “Hocam bu iþ nasýl olur? Ben sadece tek bir hareket biliyorum, ke-
sin kaybederim”. Hocasý ise “Sen sadece hareketi yap.” cevabýný verdi. Ço-
cuk ringe çýktý ve hareketiyle rakibini yendi. Hatta tek hareketle finalde
karþýsýnda kendisinin iki katý birisi çýktý. Önce çok korktu ama gene bildi-
ði hareketi yaparak son rakibini de yendi. Ve þampiyon oldu. Sevinçle ho-
casýnýn yanýna koþtu ve sordu: “Hocam nasýl olur anlamýyorum, sadece bir
hareket biliyorum, tek kolluyum ve þampiyon oldum.” Hocasý çocuða bak-
tý ve dedi ki “Senin yaptýðýn hareket karatedeki en zor hareketlerden biri-
sidir... Ve bir tek savunmasý vardýr; o da rakibin sol kolunu tutmak.”

Ýnsanlarýn arasýnda çok küçük farklýlýklar vardýr; ama onlar çok büyük
farklar yaratýr. Bu çok küçük farklar ise insanlarýn bakýþ açýsýýnda gizlidir.
Yerinizde sayarsýnýz, ya da bir sorunla karþýlaþtýðýnýzda bu sorunun nere-
sinde bu fýrsat, diye düþünebilirsiniz. Ýnsan hayatýndaki her sorunu fýrsata
dönüþtürebilmeli, her þeyi kendi adýna yakýta çevirebilmeli. Ýnsanlar he-
deflerine ulaþmak için yeterli kaynaða sahiptirler. Tutumlarýnýzý ve bakýþ
açýnýzý olumluya çevirseniz hayatýnýzda çok þeyin deðiþeceði bir gerçek...

Uyuþturucu baðýmlýsý bir adamýn çocuklarýndan birisi uyuþturucu ba-
ðýmlýsýdýr ve hapishanede yatmaktadýr. Diðeri büyük bir þirketin genel
müdürüdür. Olay gazetecilerin dikkatini çeker ve bu adamla görüþme
yapmaya giderler. Görüþme sýrasýnda adam, oðullarýna farklý davranma-
dýðýný söyler. Çünkü ikisiyle de hiç ama hiç ilgilenmedim. Gazeteciler, ön-
ce hapisteki oðlunu ziyaret eder ve ona niçin bu durumda olduðunu so-
rarlar. Cevap üzücü fakat bir o kadar da açýktýr.

“Babamý tanýyorsunuz, baþka ne yapabilirdim ki?”

Olayýn ilginç yönü, þirket yöneticisi olan oðlun düþüncesidir. Gazeteciler
onunla da röportaj yaparlar ve ona da nasýl bu duruma geldiðini sorarlar.
Cevap çok ilginçtir: 

“Babamý tanýyorsunuz, baþka ne yapabilirdim ki?” 
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BÝTERKEN

KAZANMAK ÝÇÝN DOÐDUNUZ

Bugün yeryüzüne birçok yýldýzýn düþtüðü gün... Bugün yeryüzünün a-
teþ toplarýyla aydýnlandýðý gün... Bir yýldýz kayýyor gökte ta derinliklere.
Gecenin o ýssýz karanlýðýnda kaybolup gidiyor ve ben kutup yýldýzýmý bul-
maya çalýþýyorum milyonlarca kaybolan yýldýzýn arasýnda. 

Ýþte biri benim yýldýzým, bunu çok iyi biliyorum. Hangisinin benim ol-
duðunu ise çok daha iyi biliyorum. Gece gündüz demeden yanan ve her
gece daha parlak olan yýldýz benim kutup yýldýzým. Ben buldum, siz ken-
dinizinkini bulabildiniz mi acaba? 

Herkesin bir pusulasý var hayatta kutup yýldýzý gibi. Hepsi gösteriyor in-
sana yollarý. Hepimiz de seçiyoruz iki yoldan birini. Yüksek bir daðda yukarý-
lara çýkan bir patika ve aþaðýlara giden, zamaný geri alýyormuþçasýna, doðdu-
ðun ana götüren bir uçurum. Ýþte bu yollardan birini seçiyoruz. Elindeki çi-
çeðin, yapraklarýný açmasýndan korkmayanlar çýkýyorlar yukarýya. Açýyor ve
açmaya devam ediyor bu çiçek tüm hýzýyla. Her gün daha güzel kokuyor; kar-
þý çýkamýyor doðanýn kanunlarýna. Güzelliði ve kokusuyla büyülüyor herkesi. 

Öyleyse yeni bir karar alýyorum bugün hayatýmda. Bu kararý almak i-
çin kum saatindeki kum tanelerinin akýþ hýzýndan bile hýzlý olmalýyým.
Çok fazla zamaným yok çünkü. 

Ben doðadaki milyarlarca canlýnýn arasýnda tek isem ve benden bir
tane daha yoksa ve bunun garantisini verebiliyorsam içimdeki güzellikle-
ri, her açýldýðýnda kapalý bir kutuya sýkýþtýrýp býrakmayacaðým bugünden



sonra. Bu benim yapacaðým en yeni þeylerden biri olacak. Biliyorum o
kutu artýk kapalý durmayacak. Her gün içindekiler birer birer açýða çýka-
cak ve yayýlmaya baþlayacak. Kuru yapraklarýn rüzgârda savrulup her ta-
rafa yayýldýðý gibi, sürekli ve hiç durmaksýzýn. Elimdeki çiçeðin kokusunu
yayacaðým dünyanýn dört bir tarafýna. Koklamayan kalmamalý, bilmeyen
olmamalý bu eþsiz güzelliði.

Sýnýrsýz bir potansiyele sahibim ve ayný þekilde benimle birlikte ayný
gökyüzünü paylaþan tüm kardeþlerim de. Dünyadaki tüm santrallerden
daha hýzlý çalýþan bir beynim var. Ben bunun ne kadarýný kullanýyorum
ki? Beynime hak ettiði deðeri vermiyorum. O benim için böylesine büyük
fýrsatlar sunarken ben, ben kendimi suçlu hissediyorum. Sýnýrlarýmý aþa-
caðým artýk, hemen þimdi. Ben kendi kanunlarýmý oluþturmak istiyorum
artýk. Bunu için de fazla deðil hiç vaktim yok. Sessizliðin sesini duyaca-
ðým, bunu baþaracaðým. Duyulamayaný duyup þeffaf rengin içindeki ha-
yalimi göreceðim. Fark yaratacaðým. Dev bir fark... Böylece her baþarým-
da daha sýký tutunacaðým yaþam sarmaþýðýna. 

Bugünden itibaren sabýrlý olacaðým. Buzdaðlarýnýn beni yolumdan çe-
virmesine izin veremem. Bir ürkek kedi yavrusu gibi yemek yemeye çalýþýr-
ken yemeðimin önümden alýnmasýna da. Buzdaðlarýnýn arkasýndaki hari-
kalarý görüp hayalime yaklaþacaðým. Böylece meydan okuyacaðým karþýma
çýkan engellere. Her çabamda bir kazýk daha atacaðým topraða, geldiðim
yere. Benden bir tane daha yok çünkü. Aðaçta yakýn olan dala deðil, uzak
olan dala uzanmaya çalýþacaðým. Aþýlmasý çok güç hedefler belirleyip ne
kadar güçlü olduðumu göreceðim. Potansiyelimin sýnýrlarlarýný zorlayaca-
ðým. Bakarsýnýz bu sefer onlar vazgeçer önüme çýkmaktan. Pes ederler. Ne
bilsinler karþýdakinin bu denli azimli olduðunu. Böyle olacaðým artýk. En-
geller beni savuramayacak, ben onlarý savurup atacaðým bir kenara.

Sihirli deðneðim olacak yanýmda masallardaki gibi. Bu defa gerçek. Be-
nim sihirli deneðim, bana yardýmcý olacak ve yola devam etmemi saðlayacak.
Yani kendimi alacaðým hep yanýma. Onu asla bir yerde unutmamalýyým.
Her yerde benimle olmalý, uykuda bile bana hayallerimi göstermeli ve ne
kadar büyük bir mucize olduðumu fýsýldamalý kulaklarýma. Beni sevmeli
ve þefkat göstermeli. O olmadýðý sürece ben bir hiçim. 
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Bu günden itibaren dünü unutacaðým. Zihnimde sadece bugün var.
Bugün yaþýyorum ve öleceksem de bugün öleceðim. Bugünü dünü düþü-
nerek geçirmeyeceðim. Baþarýlarýmý düþünüp mutlu olmayacaðým artýk;
çünkü daha büyük baþarýlara imza atacaðým. Üzüntülerimi de düþünme-
yeceðim. Anýn avuçlarýmdan kayýp gitmemesi için sýmsýký sýkacaðým a-
vuçlarýmý. Aradan sýzan bir an bile olmamalý; çünkü son aným olmadýðý-
ný bilemem hiçbir anýn. Bu yüzden bugünden sonra buna göre yaþayaca-
ðým hayatýmý. Her anýmý son anýmmýþ gibi. Sanki bir daha hiç olmayacak
gibi. Bunu deneyeceðim. 

Akarsudan akan hýzlý su gibi geçmesine izin vermemeliyim hayatýmýn.
Akarsudan ben akmalýyým. Her yere çok kuvvetli ve berrak bir þekilde,
hiç olmadýðým kadar. Dere tepe demeden akmaya devam etmeli ve dün
olmadan gitmeliyim gedebildiðim yere. Geleceði de düþünmeyeceðim bu
günden sonra. Geleceðin kaygýsýna yer yok bugün dururken. Yarýný da
dünle beraber gömdüm topraðýn derinliklerine.

Bu gün hayatýmdaki en iyi gün olmalý. Bu gün en güzel tohumu eke-
ceðim topraða. Son günüm en iyi günüm olmalý. Hayatýmýn sayfalarýný çe-
virdiðimde her günün üzerinde hayatýnýn en iyi günü yazdýðýný göreceðim.
Bu yüzden bugün çok daha fazla kiþiyle hizmet vereceðim. Çok daha faz-
la kiþiyi mutlu edeceðim. Bugün gerçekten yaþayacaðým. Bugün güneþ
doðdu. Bir daha doðma þansý yok. Bir daha doðabilmek için tek çaresi bat-
mak. Benim de ayný böyle. Yarýnýn gelmesinin tek yolu bu günü yaþayýp
bitirmek ve tan vaktini beklemek. Yani hayatýmdaki en iyi günü... 

Bugünden itibaren duygularýmý kontrol etmeyi öðreneceðim. Onlara
söz geçireceðim, bu kapasiteye fazlasýyla sahibim. Kötü bir ruh halinin be-
ni baþarýsýz yaptýðýný biliyorum. Ruh halimin duruþumu ve düþüncelerimi
etkilediðini de. Bugün bunlara izin vermeyeceðim, yani ben bir gemideyim
ve gemiyi ben götürüyüm hayalimdeki limanlara. Dümeni ruh halime bý-
rakmayacaðým. Rotayý hep davranýþlarým belirleyecek. Bundan sonra;

Ýþte ben de güçlülerden olabilmek için,

Üzüldüðümde güleceðim.

Korkuyorsam cesaretli davranacaðým.

Hastaysam iki kat emek harcayacaðým.
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Caným sýkýlýyorsa, þarký söyleyeceðim

Aþaðýlýk duygusuna kapýlmýþsam, yeni giysiler giyeceðim.

Kararsýzsam sesimi yükselteceðim.

Kendimi yoksul hissediyorsam, beni bekleyen zenginliði düþüneceðim.

Kendimi yetersiz buluyorsam, geçmiþ baþarýlarýmý anýmsayacaðým.

Kendimi önemsiz görüyorsam, hedeflerimi düþüneceðim.

Bugün duygularýmýn efendisi olacaðým.

Hayata 1-0 galip baþlayacaðým. Ýlk golü ben atacaðým duygularýmý
kontrol ederek, 2-0 galip bitireceðim. Berabere kalacaðýmý anladýðým an
bir kazýk daha atacaðým topraða. Tüm gücümle basacaðým ayaklarýmý ye-
re ve dimdik duracaðým. Kaygan kumlarýn beni bir girdap gibi içine çek-
mesine izin vermeyeceðim. Öylesine iyi tutunacaðým ki ismimi kazýyaca-
ðým asýrlarca çýkmayacak þekilde tüm yumuþak zeminlere.

Bu günden sonra kendimi daha çok seveceðim. Sabah uyanacaðým ve
daðlarýn arkasýndaki güneþi göreceðim. Bunun için uðraþacaðým. Sadece
ýþýðýný deðil kendisini göreceðim. Sürekli bakýp hayal edeceðim. O en or-
tasýndaki negatif limanlardan pozitif sulara giden yolculuðu göreceðim. 

Tüm insanlarý ve tüm evreni seveceðim. Bizlere bu kadar hizmet ve-
ren aðaçlarý düþüneceðim, filizleri ve hayvanlarý. Düþünüp deðerini anla-
yacaðým ve býrakacaðým filizlerimi geçtiðim her yere.

Zorlarý beni güçlendirdiði için seveceðim.

Karanlýðý aydýnlýðý göstereceði için seveceðim.

Kötüleri bana deneyim kazandýrdýklarý için,

Yalnýzlýðý ve sessizliði beni düþündüreceði için seveceðim.

Ýkilemleri bana seçim yapma hakký verdikleri için,

Ölümü daha iyi yaþamamý saðladýðý için seveceðim.

Hayatý seviyorum bir kuþ kadar özgür hissettiðim için. Yaratýcýyý sevi-
yorum bana yaþama hakký ve kendimi ispatlama þansý verdiði için. Ve a-
vucumdaki kelebeði býrakacaðým uçsuz bucaksýz göklere. Kimsenin bula-
mayacaðý bir yere salacaðým onu. Göklerin zenginliðini anlayabilsin diye...
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SON SÖZ

Bir gün karþýlaþma þansýmýz büyük... Ne kadar çok isterim ben ülkeyi
bir ucundan öbür ucuna dolaþýrken karþýlaþtýðýmýzda sizin “Merhaba”
deyip bana bu kitabý okuduðunuzu söylemenizi... 

Eðer kitaptan çok fazla yararlandýðýnýzý söylerseniz, mutlu olurum; a-
ma yine de daha fazlasýný söylemenizi umut ederim. Eðer bana kitabý o-
kuduðunuz zaman hayatýnýzda fark yarattýðýný söylerseniz, iþte gerçek he-
def der, o zaman gerçekten ama gerçekten çok heyecanlanýrým; çünkü bu
kitabý hayatýnýzda fark yaratmasý için yazdým.

Çoðu kiþinin kitabýn sonu geldi diye düþündüðünü biliyorum. Bu son
deðil, sonun baþlangýcý hiç deðil. Olsa olsa bu yeni bir baþlangýçtýr.

“Elveda” deme fýrsatý ile karþý karþýyasýnýz, eski size ve eski hayatýnýza...
Yeni bir baþlangýca ise “Hoþ Geldin” deme þansýna sahipsiniz

Zafer kazanýp amacýnýza ulaþýp ulaþmadýðýnýz tümüyle tuttuðunuz yo-
la baðlýdýr. Dümende siz varsýnýz ve rotaya siz karar veriyorsunuz. Her za-
man pusulayý izlemeli ve gözlerinizi ufukta tutmalýsýnýz. Hiç aralýksýz ken-
di sesinizi dinlemelisiniz, kendi sesiniz hedefleriniz ve hayalleriniz için gi-
den yoldaki iþaretlerdir. Yolda ilerlerken hislerinize karar veren sizsiniz,
sorumluluk ise yine sizde. Yani her þeyi siz belirliyorsunuz. 



Ýlk adýmý attýnýz, bu kitabý okudunuz! Bu büyük bir adým. Bundan
sonraki aþama eyleme geçme. Bu kitabý okuma ve her þeyi anlama zah-
metinin bir devamýdýr bu. Þimdi kitabý kapatýp ‘Çok ilginç’ diyebilir ve
kitabý rafýna kaldýrabilirsiniz.

Þöyle de diyebilirsiniz: “Bu günden sonra, hak kazandýðým þey için bi-
linçli olarak çabalayacak ve yaþamýmýn niteliðini iyileþtirmek için bu ki-
tabýn içerdiði tüm bilgileri kullanacaðým.” Eyleme geçmek kontrolünü
kendi elinize almanýz anlamýna gelir. O zaman her gün sizin hayallerini-
ze ve hedeflerinize en yakýn olduðunuz gün olabilir. Sizi doruða biraz da-
ha yaklaþtýran gün bugün olabilir. Hedefleriniz ve hayalleriniz için uyku-
suzluk çekebilirsiniz. Bugün olanlarý olumlu bir þekilde yorumlayabilirsi-
niz. Bu günden itibaren hayatýnýzýn efendisisiniz. Seçimin her zaman size
ait olduðunu biliyorsunuz. 

Bunlarý hemen yapmanýz yaþam niteliðinizin hemen iyileþmesi anla-
mýna geliyor. Buradan yola çýkarak kendinizi kontrol edebilirsiniz. Hayal-
leriniz ve hedefleriniz önünüzde ve çok açýk. Hayalinize göre yaþýyorsu-
nuz. Kendi hayalinizi ve gerçekliðinizi yaratýyorsunuz. Gerçekliðinizin se-
sini öyle bir þekilde renklendiriyorsunuz ki bu tüm þartlarý elveriþli bir ha-
le sokuyor. Sizin için neyin iyi olduðuna karar veriyorsunuz. Bu size ener-
ji veriyor. Hayallerine ulaþmýþ olan birini model alabiliyorsunuz. Bu gün-
den itibaren tümüyle yeni bir hayat süreceðinizden emin olabilirsiniz.

Her insanýn hayatýnda fýrsatlar vardýr. Baþarýlarýnýn doruðundaki in-
sanlar, karþýlarýna çýkan fýrsatý yakaladýklarýndan dolayý oradalar.

Fýrsat sözcüðünün anlamý “uygun zaman” olarak tanýmlandýða göre
þanlýsýnýz demektir; çünkü bu yeni bir fýrsat...

Sýnýrsýz bir potansiyeliniz var ve bunu kullanacak olan sizsiniz. Bu
dünyada size benzeyen bir siz daha yok. Hiç kimse yok. Siz özelsiniz...
Müthiþ potansiyelinizi kullanabilirsiniz. Bu, istediðiniz yere gitmeyi, iste-
diðinizi yapmayý, istediðinizi elde etmeyi ve olmak istediðiniz kiþi olmaný-
zý saðlayacaktýr. Buna inanýrsanýz inanç sizi farklý kýlar ve o sihirli güçten
yararlanýrsýnýz. O en derin okyanus, en yüksek dað, en güçlü hayvan ina-
namaz. Sadece insan inanabilir ve hayatýnýn deðiþmesini saðlayacak
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fýrsatlarý deðerlendirip harekete geçebilir. Unutmayýn, insan baþarý için
tasarlanmýþ mükemmel bir canlýdýr...

Bu nedenle uygun zaman neden þimdi olmasýn? Birlikte olduðumuz
süre sona ererken, sizden kiþisel olarak bir þey istiyorum. Kendinize çok
ama çok iyi davranýn. Kendi duvarlarýnýzý aþmanýz, istediðiniz hedeflere
ulaþmanýz, istediðinizi elde etmeniz ve dileði ile... Size inanýyorum ki is-
tediðinizi yapabilir, farklý deðiþimlere yelken açabilirsiniz.

Size teþekkür etmek isterim. Bu kitabý bitirmek için zaman ve sarf et-
tiðiniz enerji için size saygý duyuyorum. Bana bir iyilik yapýn. Bununla bir
þey yapýn, eylemci olun, harekete geçin.

Hoþçakalýn. ÝYÝ KÝ VARSINIZ...

www.cemalkondu.com

www.kesfetkendini.com
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Gerçek sihir, yeni 
yerleri görmekte
deðil, yeni gözlere
yeni bir 'Bakýþa' sahip
olmakta yatar. 

MARCEL PROUST
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HHAAYYAATTIINNIIZZ DDEEÐÐÝÝÞÞTTÝÝRRÝÝNN!!
Tüm hayatýnýz boyunca deðiþtirecek bir yolculuk ne dersiniz?  Kendi kiþisel

geliþim için yapacaðýnýz en harika yatýrým…

NNeeuurroo-LLiinngguuiissttiicc PPrrooggrraammmmiinngg ((NNLLPP)) PPrraaccttiittiioonneerr  EEððiittiimmii 
Cemal KONDU, NLP Trainer tarafýndan sunulacak NLP Practitioner Serfi-

tika Programý da duygu ve düþüncelerinizi kontrol altýna alarak bunlarý, hedefleri-
niz doðrultusunda nasýl kullanacaðýnýzý anlatan bu program, kendiniz ve baþkala-
rýyla daha iyi bir iletiþim kurmanýzý saðlayacaktýr. NLP' yi uzmanlýk seviyesine taþý-
ma ilk adým hayatýnýzý deðiþtirecek. Her þey sýzýn kontrolünüzde artýk! Þu anda
dünyadaki en geliþmiþ yöntem. Dünyadaki büyük kuruluþun üst düzey yöneticile-
rine kadar binlerce kiþi bu eðitim programlarýna katýlarak hayatlarýnda köklü deði-
þikliklere sebep oldular. Belki de sýra sizde... Bu program NLP' yi yaþamýnýza uy-
gulayarak beyninizin nasýl çalýþtýðýný anlayacak, daha mutlu ve baþarýlý olmak için
onu programlamayý öðreneceksiniz. NLP' yi kendi geliþiminiz için kullanmayý öð-
retmektir. NLP tekniklerini ve NLP'nin çýkýþ noktasý olan modellemeyi kendi yaþa-
mýnýzda yaþamak ve yaþatmak için özel olarak dizayn edilmiþ bir program…

Programýn sonunda; Uluslararasý geçerli NLP Practitioner Sertifikasý verilecektir.

EEððiittiimm MMeennttöörrllüüððüü- ÖÖððrreennccii KKooççlluuððuu EEððiittmmeenn YYeettiiþþttiirrmmee PPrrooggrraammýý
* Nlp Ýle Anlayarak Hýzlý Okuma

* Hýzlý Okuma Eðitmen Yetiþtirme Programý

* Hafýza Eðitimi Ve Alternatif Düþünme Teknikleri

* Hafýza Teknikleriyle Ýngilizce

* Nlp Ýle Liderlik: Nlp (Neuro Linguistic Programming)

NNLLPP ÝÝLLEE ÝÝLLEETTÝÝÞÞÝÝMM:: 
Kendinizi ve baþkalarýný tanýma yollarý nelerdir. Karþý cinsle iletiþim kurmak daha

çok kolay olacak. Kolay iletiþim yollarý. 

©© SSAAYYGGIINN NNLLPP && IINNLLPPTTAA DDAANNIIÞÞMMAANNLLIIKK IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL ©©

Kýbrýs Þehitleri No: 30 Daire:11 Alsancak- Ýzmir
Tel: 0232 422 59 54 Cep:0 535 667 32 24  

www.cemalkondu.com - www.kesfetkendini.com   
www.sayginnlp.com - www.sinavkocu.com



Kitap okumak güzeldir...
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