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Zamanın hızla akıp geçtiğinin farkındaydı. Kendisine şu soruyu 
sordu; “Hayat böyle mi devam edecek?” Kendisine biçilen 

rolün içinde günlerini, haftalarını, aylarını  
geçirdiğinin bilincindeydi.  

Rutinlik duygusu tüm bedenini kaplamış, tıpkı bir  karabasan 
gibi vücudunu hareket ettiremediğini, her şeyin etrafında olup 

bittiğini ancak seyirci olarak yaşamın dışında  
kaldığını düşünüyordu.  

Bir şeyler değişmeliydi, onu temsil eden daha iyi bir hayat 
olabilirdi, daha iyi bir kariyer, daha kaliteli ilişkiler, daha fazla 

içsel huzur ve mutluluk, ancak bu nasıl olacaktı ve nereden 
başlayacaktı, ne yapmalıydı? 

Bunu keşfettiği an yaşamın ona sunacağı mucizelerin 
farkındaydı... 
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ADIM 1: KENDİNİZLE YÜZLEŞİN VE GERÇEKTEN NE İSTEDİĞİNİZE KARAR 
VERİN 
 
İstediğiniz yaşama ulaşmak için öncelikle gerçekten ne istediğinize karar vermelisiniz. Bunu 
gerçekleştirirken aşmanız gereken unsurlar şunlardır:  

a. Kendi egonuzu tanımalı ve bariyerlerini aşmayı başarmalısınız; Ego bizi korumak için çocukluk 
çağından itibaren oluşturduğumuz kalkanımızdır. İstesekte istemesekte her insanın içinde var 
olan bu yapı kişinin kendisiyle yüzleşmesinin önündeki en büyük engeldir. Çünkü bazen 
kendimizle yüzleşmek acıtıcıdır, bireyin şu ana kadar doğru kabul ettiği bir çok şeyin gereksiz 
ve anlamsız olduğunu ortaya çıkması veya hayatıyla ilgili daha fazla sorumluluk alması 
gerekliliğinin anlaşılması egonun işine gelmez. Ego insanın kendisine karşı dürüst olmasını 
engellediğinde değişim tıkanmaya başlar.  Egonuzla konuşabilirsiniz; “Egomun beni 
koruduğunun bilincindeyim ancak kendi ihtiyaçlarımı, isteklerime ulaşmamı desteklemesini 
istiyor, daha iyi bir yaşam için kendimi özgür bırakıyorum.” 

b. Kendinize İzin vermelisiniz; Daha iyi bir kendiniz olabilmek amacıyla kendinize, karşılaşacağınız 
yeni durumlar, öğrenecekleriniz ve sizi ileriye taşıyacak her sonuç için izin vermelisiniz → 
“Değişim için kendime izin veriyorum.” 

c. Standartlarınızı yukarı çıkarmalı ve daha iyisini hak ettiğinize inanmalısınız; Mevcudu 
koruyarak veya aynı düzeyde kalarak değişim gerçekleşmez. Mutlaka arzuladığınız hayat için 
daha yüksek standartları kendiniz için oluşturmalı ve bunları hak ettiğinize dair inancınızı 
kendinize söyleyebilmelisiniz → “Daha iyisini hak ettiğimi biliyorum ve bunu hayatıma 
katıyorum.” 

d. Yaşam alanlarınızı tarayarak sizin için öncelikli olanları bulmalısınız; Aşağıdaki alanları kendi 
kendinize değerlendiriniz ve bu alanlarda ne kadar tatmin olduğunuz konusunda kanaat 
oluşturunuz.  

I. İş ve Kariyer 
II. Finansal Tatmin ve Denge 

III. İkili İlişkiler ve Aile 
IV. Arkadaşlık İlişkileri ve Diğer İlişkiler 
V. Kendinize Ayırdığınız Vakitler, Hobileriniz 

VI. Kişisel Alanınız (Huylarınız, davranışlarınız, kişilik özellikleriniz, tutumlarınız, 
alışkanlıklarınız) Kendinizden ne kadar memnunsunuz? 

VII. Fiziksel Durumunuz ve Sağlığınız 
VIII. Sprituel Alanınız (Manevi tatmininiz, İçsel huzur ve vicdani rahatlığınız) 

e. Kendiniz için öncelikle ele almanız gereken alanları sıralayın ve nereden başlamanız 
gerektiğine karar verin; Her şeyi aynı anda ele almaya çalışmak doğru bir strateji olmayabilir, 
bu nedenle seçim yaparak bir noktadan başlamanız işinizi kolaylaştıracak ve zamanla kendinize 
olan güveninizi artıracaktır.   
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ADIM 2: MOTİVASYONUNUZU ARTIRIN 
 
Motivasyon hedeflerinizin hayatınıza girebilmesi için olmazsa olmazların başında gelmektedir. 
Ateşleme sistemi çalışmayan bir aracın yol almaya çalıştığını varsayın hiçbir yere varamayacaktır.  
Motivasyon sadece başlamak için gereken bir faktör değildir, aynı zamanda eylemin devamlılığı için 
sürdürülebilir olmalıdır. Motivasyon için temel öneriler şunlardır: 

a. Hedeflerinize ulaşmak için nedenlerinizi saptayın; Ne kadar çok nedeniniz varsa hedefiniz size 
o kadar yakındır. Derhal elinize bir kağıt kalem alarak öncelikli olarak hedefinizle ilgili harekete 
geçmezseniz başınıza neler geleceğini yazınız. Daha sonra ise hedefinize doğru yürümekle ve 
onu başarmakla neleri kazanacağınızı saptayınız. Bunları yaparken zihninizin size sunduğu her 
şeyi önemseyin, bu küçük, bu saçma veya bu gereksiz gibi iç negatif seslerinizi susturun, her 
gerekçeyi kabul edin ve yazabildiğiniz kadar yazın. 

b. İmgeleme yaparak görsel uyaranlarınızı artırın; Hayal kurmak bazı insanların kaçındığı hatta 
bazen kendini men ettiği bir eylemdir. Bunun temel sebebi hayal kurar ancak ulaşamazsa elde 
edeceği hayal kırıklığından kaçınmaktır. Hiç kimse hayal etmediği, edemediği bir durumu 
yaşamına katamaz, çünkü hayal edebilme zihindeki navigasyon aletine adresi yazmak anlamı 
taşır. Böylece nereye gideceğiniz konusunda zihniniz size yardımcı olmaya başlar. İmgelemenizi 
coşkulu, hedefinize ulaşmanın size katacağı keyfi hissederek oluşturursanız etkisi artacaktır. 
Ayrıca renkli, canlı, hareketli bir şekilde içinde yaşadığınız hayal sizi motive edecektir. 

c. Kendi sözel olumlamalarınızı  oluşturun ve tekrar edin; Kendi kendinize kullandığınız dil de 
motivasyonunuz için oldukça önemlidir. Özellikle şimdiki zamanı kullanarak kendi kendinize 
telkinde bulunabilirsiniz. Örneğin; “……… hedefini hayatıma katıyorum, her gün onun için 
gereken eylemleri yapıyorum, motivasyonumu koruyor ve kendimi iyi hissediyorum” gibi veya 
benzeri sizi harekete geçirecek olumlamaları kendinize söylemeyi alışkanlık haline 
getirmelisiniz.  

d. Kendi hayatınızı gözden geçirin, nelerin motivasyonunuzu artırdığını ve nelerin 
motivasyonunuzu azalttığını saptayın; Şimdiye kadarki yaşamınızı gözden geçirmek bundan 
sonra olabilecekleri yönetmek için size yardımcı olacaktır. Bu bağlamda geçmişte neleri 
özellikle yaptığınızda motivasyonunuzun en yüksek olduğunu keşfedin. Örneğin; kimileri için 
yalnız çalışmak onun motivasyonunu artırırken kimileri için başkalarıyla beraber olmak benzeri 
etkiyi ortaya çıkarmaktadır. Kimileri sabahın ilk saatlerinde kendisi için önemli öncelikli şeyleri 
yapma konusunda daha başarılıdır, kimileri ise akşam üstü daha verimlidir. Diğer önemli konu 
ise motivasyonunuzu azaltan faktörler konusudur. Örneğin; başka insanların sizinle ilgili 
olumsuz eleştirileri kısa sürede ruh halinizi negatife çeviriyorsa ya o kişilerden uzak kalmalı 
veya bu durumun başınıza geleceğini bilerek hazırlıklı olmalı ve bunu engellemelisiniz. 

e. Her başardığınız yeni eylemde kendinizi ateşlemeyi alışkanlık haline getirin; Bu alışkanlık 
toplumumuzda pek kabul görmeyen bir tutumu tarif etmektedir. Özellikle mükemmelliyetçi 
olan kişilerde gördüğümüz bir handikap kolay kolay memnun olmayı bilmemelerinden 
kaynaklanmaktadır. Oysa sürdürülebilir motivasyonun kaynağı burasıdır. Kişi farkında olma 
bilincini kullanarak elde ettiği mesafeden ne öğrendiğini, kendine neler kattığını görebilmeli, 
verdiği emeği ve ölçülebilir pozitif sonuçları takdir edebilmelidir.  
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ADIM 3: PLANINIZI YAPIN, STRATEJİLER BELİRLEYİN  

 
Sizi ileriye taşıyacak bir plan yol haritanız demektir, nasıl yeni girdiğiniz bir arazide veya şehirde elinizde 
harita olmadan kaybolursanız, planlarınız ve bunları taşıyacak stratejilerinizde olmazsa bu yolculukta 
kaybolabilirsiniz. Doğru planlama ve stratejiler oluşturmada önemli olan konular şunlardır: 

a. Mutlaka yazılı bir plan oluşturmalısınız ve büyük resmi görmelisiniz; Planın amacı sizin için 
büyük olan resmi daha küçük, daha kolay ele alınabilir hale getirmektir. Bu amaçla doğru bir 
beyin fırtınası yapmaya ihtiyacınız olduğu açıktır;  

I. Zihninizi serbest bırakarak kendinize “Hedefime ulaşmam için yapmam gerekenler 
nelerdir?” sorusunu sormalısınız.  

II. Aldığınız tüm  cevapları yazılı olarak not edin, önünüzde tümüyle görebileceğiniz bir 
liste oluşturun. 

III. Sonrasında yapacağınız şeyleri belirli bir sıraya sokun.  
b. Akışın nasıl olacağına karar verin ve bir strateji oluşturun; ‘En kötü karar veya plan hiç kararsız 

veya plansız olmaktan daha iyidir’. Yapacağınız eylem planları mutlak mükemmel olmak 
zorunda değildir, ancak mutlak olmak zorundadır. Bu anlamda stratejileri oluştururken öne 
çıkan unsurlar şunlardır; 

I. Oluşturduğunuz ana plandaki her unsur için bir strateji belirleyiniz. 
II. Her birinde nereden başlayacağınızı, ilk yapacağınız eylemin ne olduğunu saptayınız. 

III. Arkasından neleri yapacağınızı sıralayarak stratejiler oluşturunuz. 
IV. Bu stratejilerin muhtemel sonuçlarının neler olacağını, bu sonuçların sizin istedikleriniz 

olup olmadığını, istenmeyen sonuçlarda bunları tolere edip edemeyeceğinizi, 
edecekseniz bunu nasıl yapacağınızı belirlemiş olmalısınız. 

V. Bu planlamanın içine dahil edeceğiniz sizle beraber olabilecek kişileri düşününüz. 
VI. Strateji belirlerken başkalarından ne tür yardım alabileceğinizi kararlaştırın.  

c. Ölçüm noktalarını ve araçlarınızı önemseyin; Ölçülemeyen hiçbir şey gerçek anlamda ele 
alınıp değerlendirilemez. Bu nedenle hangi noktalarda durup durumu değerlendireceğinizi ve 
neleri ele alıp bunları ölçümleyeceğinizi bilmelisiniz. 

d. Geri bildirim almayı alışkanlık haline getirin; Yaptığınız şeylerin sizi hedefinize yaklaştırıp 
yaklaştırmadığını kesinlikle değerlendirmelisiniz. Bunun için akışın dışına çıkarak kendinize ve 
sonuçlara dışarıdan bakmalısınız. Şu soruları sorabilirsiniz;  

I. “Başlangıç noktasından buraya ne kadar mesafe kat ettim?” ,  
II. “Planlarımla ne kadar uyumlu ilerliyorum?”,  

III. “İstediğim noktaya gelmemi ne engelledi?”,  
IV. “Neler daha çabuk yol almamı sağladı?”,  
V. “Bundan sonra neleri olduğu gibi korumalıyım?”,  

VI. “Bundan sonra neleri daha farklı yapmalıyım?”,  
e. Esnekliği her zaman ön planda tutun; Tek seçim ve yol haritası mecburiyetleri getirir, iki seçim 

ve yol haritası kişilerde seçim zorluğu yaratır, üç farklı seçim ve yol haritası ise özgürlüğün 
anahtarıdır. Bu bağlamda hedefiniz ve ana plana sadık kalırken bunu gerçekleştirecek planları 
ve stratejilerinizi belirlerken kendinize esnek olma iznini vermeli, alternatif çözümleri de 
oluşturabilmelisiniz.  
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ADIM 4: KAYNAKLARINIZI ARTIRIN 
 
Kaynaklarınızı kullanmadan veya kaynaklarınızın farkına varıp yenilerini oluşturmadan beklentilerinizi 
hayatınıza katmanız pek mümkün değildir. Bu kaynaklar içsel olabileceği gibi dışsal da olabilir. Bu 
farkındalık için şunlar öne çıkmaktadır; 

a. Kaynaklarınızın farkındalığı yolculuk sırasında tıkandığınızı hissettiğiniz, açmazlarınızın 
olduğu, motivasyonunuzun artırmanız gereken durumlarda özellikle önemlidir; 
Hedeflerinize giden yol daima düz değildir, engebeli ve yokuşlu olan yerler mutlaka vardır. 
İşte kaynaklarınız özellikle bu durumlarda önemlidir.  

b. Kendi güçlü yanlarınızı tespit ediniz; Örneğin, ‘Her zor durumda mutlaka yeniden ayağa 
kalkmayı bilirim’ veya ‘İnsan ilişkilerinde karşıda bıraktığım pozitif etki önemlidir, onu alana 
kadar devam ederim.’ gibi olabilir. Bazı sorular; 

I. Kendi takdir ettiğiniz, gurur duyduğunuz yönleriniz neler olabilir? 
II. Özellikle başkalarının zorlandığı sizin ise kolaylıkla yaptığınız şeyler nelerdir? 

III. Bugüne kadar yaşamınızda zorlandığınız anlarda hangi yönleriniz size yardımcı oldu? 
IV. Başkaları sizin neleri kolaylıkla yaptığınızı söylemektedir? 

c. Kendi yaşamınızdan dersler çıkarınız; Geçmişinizde sizi hedeflerinize ulaşmaktan alıkoyan 
tutumlarınızın neler olduğunu mutlaka saptayın ve kendinize şu soruyu sorun; “Hayatımın 
bu noktasında yaşadığım olay benim neleri daha farklı yapmam gerektiğinin mesajını 
vermektedir?” 

d. Başkalarının yaşamından dersler çıkarınız; Yukarıdaki soru örneğini başkaları için de 
sorabilirsiniz; “Bu kişinin yaşadığı olayda istediği sonuçları alabilmesi için neleri daha farklı 
yapması gerekmektedir?” 

e. Doğru rol modellerinizi saptayınız; İllaki her şeyi sıfırdan sizin oluşturmanız 
gerekmemektedir, birileri mutlaka daha önceden sizin yaşadıklarınızın benzerlerini 
yaşamış ve bazı çözümler bulmuş, hatta bazıları bunlarla ilgili sistemler üretmişlerdir. 
Yapmanız gereken yakın çevrenizde olabilen veya hiç tanımadığınız bu kişilerin neleri, nasıl 
başardığını araştırmanızdır. Bunları olduğu gibi kabul etmeniz şart değildir, ancak sizin için 
önemli olan, işe yarar stratejileri modellemenizin yolunuzu kısaltacağı gerçeğini 
kabullenmenizdir. 

f. Kendi egonuzu da işin içine katabilirsiniz; Başkalarına akıl vermek egonuzu besleyebilir ve 
bazen hiç görmediğiniz kaynaklarınızı açığa çıkmasına yardımcı olabilir;  Bunun için şöyle 
bir uygulama yapabilirsiniz; Sizinle benzeri şeyleri yaşayan ve yardıma ihtiyacınız olan bir 
arkadaşınızı düşünün, ona nasıl yardımcı olur ve neler önerirdiniz? Bu çalışma size içinizde 
yeterince kullanmadığınız nelerin olduğunu gösterebilir.  

g. Çocuk yönünüzle iletişime geçiniz; Erişkinler için en büyük handikaplardan birisi kendi 
çocuk yönlerinden kurtulup erişkin veya ebeveyn yönlerinin içine hapsolmalarıdır. Oysa 
yaratıcı olan yön çocuk yönümüzdür. Orada heyecan, merak, öğrenme keyfi ve coşku 
vardır. Sınırlarımız yoktur, özgürüzdür ve içimizden geldiği gibi davranırız. Bu yönünüzle 
temasa geçer ve yeri geldiğinde yeniden çocuk olmayı tercih ederseniz hiç fark etmediğiniz 
kaynaklarınız açığa çıkabilir.  
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ADIM 5: ENERJİNİZİ DOĞRU KULLANIN. 
 
Otomobilin yakıtı olmadan yol alamayacağına göre sizde gerekli enerjiye sahip olmadan süreci 
tamamlayamazsınız. Yaşamında hedeflerine ulaşmayı başaran insanların ortak özelliklerinin başında 
enerjilerini olumlu kullanma becerileri gelmektedir. Bunun tersi de doğrudur, yani hedeflerine ulaşma 
konusunda problem yaşayanlar enerjilerini doğru kullanma konusunda da şöyle veya böyle problem 
yaşamaktadırlar. Enerji kavramına yaklaşımımızda özellikle şu konulara dikkat edilmelidir; 

a. Yaşamınızdaki enerji türünü saptayınız; Enerjiyi hayatınızda doğru kullanamıyorsanız 
hedefinizle ilgili hissettiğiniz mecburiyet, zorluklar ve sonuçta itme enerjisidir. Bu durum yanlış 
nokta da olduğunuzu gösterir. Doğru enerji ise sizi hedefinize doğru çeken, akışın olduğu, 
kendiliğinden gerçekleşiyormuş hissinin olduğu çekilme enerjisidir. 

b. Enerjinizi sizden çalan unsurları tespit ederek hayatınızdan çıkarın; Enerjinizi artırabilmek için 
öncelikle sizden bunu çalan unsurları tespit edip tasfiye edin veya etkisini sizden uzaklaştıracak 
hale getirmeyi başarın.  

I. Ev ve iş hayatınızı gözden geçirin. Nelerin ve/veya kimlerin sizin enerjinizi çaldığını fark 
edin. 

II. Yaşama bakışla ilgili hangi tutumlarınız sizi kötü hissettirmekte ve enerjinizi 
çalmaktadır.  

III. Tüm bunları yaşamanızın sebeplerini bulunuz. 
IV. Enerji çalıcıları tasfiye etmek veya gerekiyorsa olduğu gibi kabul etmek için bir plan 

oluşturunuz. 
c. Zamanınızı nasıl geçirdiğinizi saptayınız; Günlük ve haftalık olarak saatlerinizi nasıl geçirdiğinizi 

saptayabilirsiniz. Kendinize zaman dilimlerinizi ne kadar verimli geçirdiğinizi sorabilirsiniz. 
d. Bağımlılıklarınızdan kurtulmaya çalışınız; Her türlü bağımlılık enerji çalıcıdır. Bunlar fiziksel, 

zihinsel veya kişilere bağlı olabilirler. Fiziksel olarak bilgisayar, cep telefonu, televizyon, sigara, 
alkol, ilaç kullanımı, aşırı yemek, tatlı tüketimi ve benzerleri sayılabilir. Zihinsel olarak 
takıntılarımız enerji çalıcıdır. Kişilere bağlı olarak ise yapacağımız eylem ve etkinliklerde 
mutlaka başkasını arama isteğimizden bahsedilebilir. Örneğin; diyet yapmak istiyor ancak 
eşinizin de mutlaka buna iştirak etmesini istiyor ve iştirak etmediğinde diyetinize 
başlayamıyorsanız siz kişiye bağımlı bir hayat sürmektesiniz demektir.  

e. Enerjiyi doğru şekilde hayatınıza katabilmek için ilkeler oluşturabilirsiniz. Bunlar sizin günlük, 
haftalık hayatınızı nasıl yaşayacağınıza dair geliştirici kurallar olabileceği gibi, başkalarına karşı 
davranışınız veya başkalarının size karşı tutumlarındaki sınırları belirlemek amacıyla olabilirler. 
Örneğin; “Her gün, en az bir saat, düzenli olarak kitap okuyorum”, “Kendime ayırdığım 
vakitlerde beni etkinliklere çağıran arkadaşlarımı kibarca ret ediyorum” gibi ilkeler 
oluşturulabilir. 

f. Hayatınıza enerji katan etkinliklerin sayısını artırınız. Şunlar olabilir; 
I. Sizi mutlu eden kişilerden oluşan ve düzenli etkileşim içinde olunan bir sosyal çevre. 

II. Hareketli ve dinamik bir günlük yaşam.  
III. Doğru bir beslenme düzeni ve sağlıklı besinlerin tercihi.  
IV. Hayata huzur ve mutluluk katan etkinliklerin sayısının  artırılması. 
V. Çevrenizdeki insanlara karşı davranışlarınızın olumluya çevrilmesi.  
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ADIM 6: ZİHNİNİZİ TEMİZLEYİN  
 
Düşünce tohumdur ve filizlendikçe, büyüyüp ağaç haline gelince devamlı meyve vermeye başlar. Bu 
meyvenin kalitesi ve tadı sizin yaşamınızın kalitesini ve tadını belirler. Düşünceler duyguları tetiklerler, 
eylemlerimizin arkasında ise işte bu duygular vardır. Eylemler tekrar ettikçe zaman içinde alışkanlık 
haline gelir ve bir şey alışkanlık haline gelince bir süre sonra kişiliğimizin ve karakterimizin yapısını 
oluşturur. Bu nedenle temiz bir zihinle yola çıkmak ve yolculuğu sürdürebilmek çok önemlidir. Zihnimizi 
temizleyebilmek için yapabilecekleriniz şunlar olabilir; 

a. Negatif yönünüzle yüzleşin; Hedefinizle yüz yüze geldiğinizde sizi engelleyen negatif 
düşüncelerinizi fark edebiliyorsanız bunları bir yere not edin ve bunların gerçekliğini kendi 
içinizde tartışın, muhtemelen bu negatif unsurların çoğunu gözünüzde büyüttüğünüzü fark 
edeceksiniz. 

b. Hedefle ilgili kullandığınız dilinizi keşfedin ve negatif olanları pozitifle değiştirin; Hedefinizle 
ilgili zorluklar, imkansızlıklar, mazeretler, ‘ama’lar, ‘keşke’ler ve benzeri  sizi negatif ruh haline 
sokan söylemlerinizi keşfetmeyi alışkanlık haline getirin ve bunların size hiçbir faydası 
olmadığını kabul edin. 

c. Boş sayfa çalışması;  
I. Kendinize zaman ayırabileceğiniz bir süre yaratın, bu zaman diliminde sizi uyarabilecek 

her tür durumdan uzaklaşın. Telefonunuz kapalı olsun, sizinle iletişime geçebilecek 
kişiler yanınızda olmasın, dışarıdan görüntü ve ses gelmesin, siz iyi dinlenmiş olun. 
Ortamda sözsüz aynı ritimde giden bir new age müziği, hoş bir tütsü kokusu olabilir.  

II. Bu durumdayken elinize kağıt kaleminizi alın, kağıdın en başına hedefinizi yazın. 
III. Tümüyle hedefinize konsantre olun ve her tür düşünceyi kabul ederek aklınızdan geçen 

her şeyi kağıda aktarmaya çalışın. 
IV. Çalışma sırasında eliniz hiç durmadan aklınızdan tüm geçenleri kağıda aktarmalıdır. 

(Eğer durur düşünürseniz bilinçli zihniniz devrede demektir ve bu çalışma da bunu pek 
tercih etmiyoruz.) 

V. Zihninizdekinin boşaldığını hissettiğinizde kağıtta yazdıklarınıza bakın, olduğu gibi 
hepsini kabul edin. Yazdığınız cümleler içinde kendi bloklarınızı, kendinize koyduğunuz 
engelleri saptamaya çalışın. İçinde kendi pozitif kaynaklarınızı da bulabilirsiniz. 

VI. Bloklarınızı ayrı bir kağıda yazarak karşılarına bunları aşmak için nasıl pozitif 
düşüneceğinizi yazın ve kabul ediniz.   

d. Sizi engelleyen en önemli bloklar korkularınız ve çekincelerinizdir. Korkularınızla 
yüzleşmedikçe seviye atlayamazsınız. Her türlü kuşku başarıyı yok eder. Bu nedenle kendi 
içinize dönüp sorun “Beni hedefime götürmekten alıkoyan hangi korkulara sahibim?”. İlk 
gelecek cevabı yakalamaya çalışın ve bunların ne kadar gerçekçi olup olmadığına karar verin, 
aslında hemen her tür korku zihnimizin bizi korumak için yarattığı bir illüzyondur.  
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ADIM 7: BEDENSEL YÖNÜNÜZ; BECERİLERİNİZİ GELİŞTİRİN, EYLEM 
İÇİNDE KALIN 
 
Holisitik yani bütüncül denge bize hedeflerimize ulaşma konusunda içsel dengemiz ile dış dünyadan 
alacağımız cevaplar arasındaki bağlantının gücünü ifade eder. İç dünyadaki dengemiz ruhumuzun 
merkezdeki büyük gücüyle çok ilgilidir. Merkezdeki ruhsal gücümüz hedefinizle yaşamdaki ödeviniz 
arasında bağlantı arar, zihniniz ise ne kadar açık, berrak ve temizse pozitif olarak sizi destekler. 
Duygularınızı tanımak ve onları doğru yönetebilmek hedefleriniz açısından oldukça önemlidir. 
Becerileriniz ise bu denge kavramında dördüncü parametredir ve sizin bedensel yönünüzle ilgilidir. Bu 
konu bazen çok atlanmakta ve saf istemenin yeterli olacağına dair bir yanılgı oluşturulmaktadır. İçinde 
eylem desteği, geliştirilmemiş beceriler olan hiçbir hedef dış dünyadan yeteri kadar yankı bulmaz. 
Örneğin; iyi bir tiyatro oyuncusu olmak isteyen kişi yaşadığı duyguları bedenine aktarma becerisini 
mutlaka geliştirmelidir veya kariyerinde yükselmek isteyen yönetici adayı mutlaka iyi bir yöneticinin 
sahip olması gereken yönetici duruşunu ve hitap tarzını oluşturabilmelidir. Bu nedenle şunları 
önemseyebiliriz; 

a. Hedefinize ulaşmakla ilgili ne tür becerileriniz ve yetileriniz olması gerektiğini saptayın; 
I. Kendinizi hedefinize ulaşmış olarak düşünün ve hayal edin. Bu gördüğünüz hayalin 

içindeki sizin ne tür becerileri tümüyle sergilemeyi başardığını fark edin. Örneğin; 
hedefinizi gerçekleştiren etkileyici mi konuşuyorsunuz, nasıl giyiniyorsunuz, hangi 
yönetsel becerilere sahipsiniz, hakim olmanız gereken konular neler? Bunları fark edin. 

II. Beden diliniz, jest ve mimiklerinizi ve ses tonunuzu ne derecede etkileyici 
kullanabildiğinizi saptayınız. 

III. Giyim tercihlerinizle hedefinizdeki siz aranızdaki uyumu değerlendirin.  
IV. Hangi bedensel ve yönetsel becerilere ihtiyacınız olduğunu ortaya çıkarınız. 

b. Sahip olmanız gereken becerilerle ilgili bir çalışma planı oluşturunuz; Beceri kazanmak belirli 
bir emeği ve süreyi gerektirir. Bu nedenle motivasyonu koruyarak becerileriniz üzerinde 
devamlı çalışmayı göze almalısınız. Bol pratik yapmalı ve kendi gelişiminizden keyif almalısınız. 

c. Eyleme geçme ve eylemi sürdürebilme becerisi başarıyı önemseyen her bireyin olmazsa 
olmazıdır, çünkü;  

I. Eylem önemlidir, bedeni canlı tutar, canlı olan beden ise zihni canlı tutar. Çünkü zihin 
ve beden aynı sistemin bütün içindeki ayrılmaz birer parçasıdır. 

II. Eylem içinde olmak sizin hedefinize ulaşmanız konusunda samimiyetinizi ortaya koyar 
ve bu durum kendi içinizdeki korkularınızdan sıyrılıp, güvenin daha fazla sizinle olması 
anlamı taşır.   

III. Eylem kişiyi daima ileriye götürür, böylece hedefe ulaşma motivasyonunu yüksek 
olmasını sağlar. 

IV. Her ne olursa olsun eylemi sürdürmek (vazgeçmemek) mutlaka yeni fırsatların, 
olasılıkların hayatımıza girmesi demektir.  

V. Eylemi her koşulda sürdürüyor olmanız başkalarının size olan inancını pekiştirir, 
böylece kollektif bilincin sizin yanınızda olmasının yolunu açar.   
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ADIM 8: SORUMLULUK ALIN VE GERİ BİLDİRİM ALMAYI ÖĞRENİN  
 
Adanmış hedefler kişilerin tümüyle sorumluluğu almasıyla gerçekleşir. Başkaları sizin adınıza 
sorumluluğunuzu alamaz veya bir başkası sizin adınıza hedef koyamaz. Hedefleriniz size aittir ve öyle 
olmalıdır. Bunu beslemek ise olgunlaşmak ve öğrenmek demektir. Yaşam başarısı doğru öğrenmelerin 
bir bileşkesidir. Bunu başarmak için dikkat edilecek noktalar ise; 

a. Hedeflerin oluşturulmasının ötesinde yolculuğun ve bu yolculukta oluşacak her türlü 
durumun sorumluluğunun sizde olduğunu kabul edin; Bu durumun muhtemel sonucu gerçek 
anlamda özgürleşmenizdir.  

b. Geliştirici düşünce çerçeveleri kullanabilirsiniz; 
I. “Rağmen”; Özellikle koşulların zor, mevcut sistemin sizi zorladığını düşündüğünüz her 

durumda sizin için faydalı olabilir. Örneğin; Çalıştığınız şirket içinde kariyer yollarının 
tıkalı olduğuna dair bir kanı olduğunu varsayalım, sizin düşünme biçiminiz şöyle 
olmalıdır: ‘Şirket içinde kariyer yollarının tıkalı olduğuna dair bir algı olmasına rağmen 
yapabileceklerim nelerdir?’ Bu soru hangi alanda sorumluluk almanız gerektiğine dair 
sizin önünüzü açacaktır. 

II. “Seyirci değil oyuncu olmam için yapmam gerekenler”; Bu düşünce biçimi yaşadığınız 
olayların sizin dışınızda geliştiğine dair bir his olduğunda sizi harekete geçirebilir. 
Örneğin; Aile içinde alınan kararların sizin dışınızda geliştiğine dair bir durum söz 
konusuysa kendinize sormanız gereken şu olmalıdır: ‘ Ailede alınan kararlara dahil 
olmam için yapmam gereken şeyler nelerdir? Veya ‘Benimde alınan kararlarda müdahil 
olmam için diğer aile bireyleriyle nasıl bir iletişim kurabilirim?’ Şeklinde olabilir. 

III. “Burada benim için var olan”; Bu düşünce çerçevesi yaşadığınız olaylardan doğru 
modelleme yapmanızı ve neleri farklı olarak gerçekleştirmeniz gerektiği konusunda 
size ipuçları verir. Örneğin; Okuduğunuz bir makalenin insanların düzensiz uyku sonucu 
yaşadığı sağlık problemleri hakkında olduğunu varsayalım. Kendi kendinize 
sorabileceğiniz soru: ‘Bu okuduğum makalede benim için var olan nedir?’ şeklinde 
olabilir. Belki de alacağınız cevap hayatınızı düzenleme ve sorumluluk alma konusunda 
sizi bir seviye yukarı taşıyacaktır. 

IV. “Sonuna kadar bitiriyorum”; Bu düşünce çerçevesi sorumluluk duygusuyla üzerinize 
aldığınız işi en verimli ve en kısa sürede bitirmeniz konusunda sizi güdüleyecektir. Bu 
aslında bir yaşam ilkesidir. Açık ve yarım olan şeyler bırakmaksızın yaşamınızdaki 
hemen her şeyi tamamlamayı alışkanlık haline getirmek belki de hedeflere ulaşmanın 
en mükemmel formülüdür.  

c. Geri bildirim almayı bilmek başarının en temel araçlarındandır; Eğer yaşamı başarı-başarısızlık 
döngüsü içinde görüyorsanız işiniz çok zor demektir! Yaşam siyah-beyazlara sığmayacak kadar 
çok renklidir. Burada kabul edeceğimiz temel düstur: ‘Başarısızlık diye bir şey yoktur, sadece 
geri bildirimler vardır’ ilkesidir. Yoksa ilerleyemezsiniz, kısır döngüler ve kendinizi suçlamalar 
içinde kalırsınız. Her durum karşısında dışarı çıkarak neyi öğrendiğinizi, neyi farklı yapacağınızı 
görebilmek ve onu yapmak hedeflerinize ulaşıp ulaşamayacağınızı belirleyecektir.  
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ADIM 9: MÜKEMMEL ÜÇLÜ - TAKDİR, ŞÜKRAN, AFFETMEYİ HAYATINIZA 
KATIN 
 
 
Bir çok insan hedeflerine ulaşamamasının arkasında özgüven problemi olduğuna dair bir algıya sahiptir. 
Özgüven bir insanın bir şeyi yapabilmekle ilgili harekete geçebilmesi, çaba göstermesi, zorluklar 
karşısında devam edebilmesiyle, kendini yeterli hissetmesiyle çok ilgilidir. Yeterlilik bir beceriyi yapıp 
yapamamanın ötesinde onu becermek için gereken uğraşı verip verememek anlamı taşır. Örneğin; çok 
iyi bilgisayar kullanamadığınızı düşünüyor olabilirsiniz ancak bunu kabul etmek ve yeri geldiğinde beyan 
etmek özgüvensizliği pekiştirir. Oysa yeterince çaba gösterdiğinizde bu algıyı kırabileceğinizi bilmek 
özgüven belirtisidir.  
Özdeğer ise sanılandan daha çok insanların önünde bariyer oluşturmaktadır. Değerlilik duygusu 
bireyin sevilen ve kişiliğine saygı duyulan birisi olarak kendini hissetmesiyle ilgilidir. Bir çok insan 
özgüven ve özdeğer kavramlarını karıştırmakta daha doğrusu kendilerinin bir çok zor koşulda çabayı 
sürdürmekte ancak  hedefleri yakalayamamalarını özgüvensizliğe bağlamaktadırlar. Kişilerin 
ihtiyaçları olan şey kendi özdeğerlerini beslemeyi bilmelerinin önemidir. Kendi özdeğerinizi 
beslemeden istediğiniz şeyler sizinle olmayacaktır.  
Özgüveninizi ve özdeğerinizi beslemek için size sunacağım mükemmel üçlü yaşamı algılayışınızı 
süratle pozitif olarak değiştirecektir; 

a. TAKDİR; Takdirin hayatımızdaki önemini biliyor ancak ne kadar hayatımızda var olmasına izin 
veriyoruz. Kendimizi, çevremizdekileri takdir etmek ve bu mükemmelliği yarattığınız için sizin 
takdir edilmeniz mükemmel bir duygu olsa gerek.  

I. Takdirleri almakla ilgili bir sıkıntınız varsa önce bunu aşarak işe başlayın, onları sevgiyle 
kabul edin. 

II. Kendinizi elde ettikleriniz, geçmişte başardıklarınız için takdir etmeyi alışkanlık haline 
getirin. Elde ettiğiniz, öğrendiğiniz her şey takdir edilebilir. Burada ‘şu küçük bir şey 
gereksiz, bu büyük bir başarı takdir edilebilir’ gibi ayırımları kafanızdan silin.  

III. Çevrenizdeki insanları eşinizi, çocuğunuzu, annenizi, babanızı, iş arkadaşınızı içten 
gelerek, samimiyetle takdir etme konusunda kendinizi güdüleyin. 

b. ŞÜKRAN; Teşekkürlerimizi sunmak ve şükretmek insanı ruhen mükemmel geliştirir. Ancak 
burada şükretme kavramını doğru tanımlayarak kabul etmemiz gereklidir. Şükretme size 
sunulanla yetinmek değildir, aksine yaratıcı güce elde ettikleriniz, size sunulanlarla ilgili 
teşekkür etmek ve daha fazlasını da almaya hazırım demek gerekliliğini ifade eder. Aksi durum 
insan potansiyelini inkardır. İçinizde boşluk yaratamazsanız yeni şeyler hayatınıza giremez. 

c. AFFETME: Kişinin kendisini ve başkasını affetmekten kendini men etmesi kadar yapabileceği 
kötülük yoktur. Zihniniz affetmemeyi seçerek sizin benzeri bir durumla yeniden karşılaşmanızı 
önlemeye çalışır, ancak yaşanan olay/olaylar olmuş bitmiştir. Olay geçmiştedir ancak siz 
duygusal izlerini bugün de yaşayarak hala olayın içindesiniz demektir. Özellikle bir başkasından 
gördüğünüz zarar varsa ve siz onu affetmiyorsanız onun acısını bugün de hissederek o kişinin 
sizinle ilgili arzularını gerçekleştiriyorsunuz demektir. Affetmekten kaçınmanın bir diğer 
olumsuz sonucu ise suçluluk duygusuna sizi mahkum etmesidir. Bu nedenle insanların her 
zaman en iyi seçimleri yaptığı bilincini kabul ederek zihinsel özgürleşmeyi tercih etmelisiniz.  
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ADIM 10:  YAŞAMA SEVGİYLE BAĞLANIN VE VEREREK ALACAĞINIZI 
BİLİN 
 
Sevgi tüm pozitif duyguların kaynağıdır ve insanı gerçekten insan yapan temel özelliğidir. Şu sorunun 
cevabını düşünün; içinde insan sevgisi olan birisi bir başkasına zarar verebilir mi, onu incitebilir mi? Bu 
mümkün değildir. Oysa sevgi ve nefret dualistik ikizlerdir ve bu nedenle aynı anda var olmayı 
başarabilmektedirler. Örneğin; genelde en çok nefret ettiğiniz kişi aslında en çok sevdiğiniz kişidir. 
Böyle olmasa aşk cinayetlerini, kıskançlık hezeyanlarını nasıl açıklayacağız.  
Sevgiyle bağlanabilmek her koşulda sevgi enerjisini hayatımızda var etmek anlamı taşımaktadır. Bu 
pozitif enerji yaratımının arkasındaki temel güçtür, nefret ise yıkımın arkasındaki. Sevgi enerjisini 
yaşamımızda daha fazla var etmek için; 

a. Kendinizi tümüyle kabul etmeyi başarmalısınız; İnsanlar en çok eleştiriyi bilinçli veya bilinçsiz 
olarak kendilerine yaparlar. Örneğin; İçinizde duyduğunuz pişmanlıklar, keşkeler bunun 
yansımasıdır. Bunun şu an için kimseye faydası yoktur. Pişmanlıklarınız varsa yaşadıklarınızdan 
ne öğrendiğinize odaklanın, keşkeleriniz varsa koşulları değiştiremeyeceğinizi bilin, kendiniz 
için en iyi koşulları her zaman oluşturduğunuzun bilincinde olun. Kötü alışkanlıklarınız olabilir, 
fazla kilolarınız, öfke nöbetleriniz, bir türlü motive olamayan kendinizi yerdiğiniz yönünüz…Hiç 
fark etmez kendinizi her yanınızla kabul etmeyi ve sevmeyi başarmalısınız. Bunlar kusur 
değildir, sizin için mükemmelleşme araçlarıdır. Sizi rahatsız eden yönlerinizden kurtulmak 
istiyorsanız bu yanlarınızla buluşmalı, onu dinlemeli, onun ihtiyaçlarını tespit etmeli ve 
karşılamalısınız. Lütfen kabul edin siz tam ve bütünsünüz. 

b. Başkalarını her haliyle kabul edin; Eğer insanlarda kusur arıyorsanız merak etmeyiniz 
bulursunuz, eğer çevrenizdekileri suçlamak istiyorsanız, onları sizinle ilgili sonuçlardan 
sorumlu tutmak istiyorsanız merak etmeyiniz haklı çıkarsınız. Çünkü zihin siz nasıl 
yönlendiriyorsanız öyle şekillenir. Gerçek mutluluğun anahtarı ve başkalarının sizi destekleme 
ihtimali ancak onları olduğu gibi kabul ettiğiniz zaman hayatınıza girer. Başka insanlar da tam 
ve bütündür.  

c. Hedeflerinizle aranızda sevgi bağı oluşturun ve bunu mutlaka koruyun; Hedefinizle 
aranızdaki bağı lütfen imgeleyin ve bu bağı destekleyen duyguyu lütfen bulmaya çalışın. Eğer 
mecburiyetler, direnç, zorluklar, sıkıntılar ön planda ise ya hedefinize ulaşamayacaksınız ya da 
ulaştığınızı düşündüğünüz nokta da ondan uzaklaşacaksınız demektir. Hedefinizi, o yolda 
yapmanız gereken şeyleri sevmelisiniz ve severek icra etmelisiniz. Burada ise her zaman neden 
bu hedefi istediğinizi, bu yolda neler kazanacağınızı bilmezseniz sevgi enerjisini açığa 
çıkaramazsınız. Hayatınızda koşulsuz olarak sevdiğiniz bir eylemi, kişiyi, durumu düşünün. 
Hedefinizi bu duygu havuzunun içine yerleştirin ve aynı durumu ona bağlayın, her şey daha 
mükemmel olacaktır.  

d. Yaşamın size isteklerinizi sunması için önce siz bir şeyler verin; Vermeden alamazsınız. 
Gerçek sevgi enerjisi bir şeyi beklemeden vermeye başladığınız an ortaya çıkacaktır. Yaşamdan 
istediğiniz her şey için önce siz bir şeyler verin, bu hedefiniz için veya bir kişi için yapmanız 
gereken bir eylem olmalıdır. Bu eylem ise hedefinizin değeriyle aynı olmalıdır yani eğer 
hedefiniz sizin için %100 değerli ise yaptığınız eylem de %100 değerinde olabilmelidir.  

 
Yaşamın size tüm isteklerinizi sunması dileğiyle, sevgiyle kalın… 
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