
BAŞARI BEYİNDE BAŞLAYIP ,BEYİNDE BİTEN BİR OLAY ! 

Başarı,beyinde başlayıp beyinde biten bir olay.Beynin çalışması hakkındaki bilgilerimiz şimdilik 

yetersiz olduğu için ,herkesin kullanabileceği bir başarı haritası çizilemiyor. 

Başarının belli bir haritası olmasa da toplumda başarılı sayılan insanların çoğunun  kimyasında 

aşağıda unsur ve niteliklerin bulunduğunu hemen fark edersiniz. 

Başarı  günümüzün  büyülü kelimesi…Ekonomide ,sanatta,kültürde ve sporda insanlar hep “Başarı” 

peşinde.Bazıları başarı şansının kendi ayaklarına kadar gelmesini bekliyor.Başarı yolunda bir kitap 

okuduktan ya da önemli bir kişi ile tanıştıktan sonra açılacağını düşünenler de var ,başarının formülü 

için kitap yazanlarda var. 

Bilimin bu günkü düzeyi ,başarının belli bir formülünün veya reçetesinin yazılmasına maalesef 

yetmiyor. 

Başarı beyinde başlayıp beyinde biten bir olay.Beynin çalışması hakkındaki bilgilerimiz günümüz 

imkanlarıyla bile şimdilik yetersiz olduğu için ,herkesin kullanabileceği harita çizilemiyor. 

Başarının belli bir reçetesi olmasa da toplumlarda başarılı sayılan insanların çoğunun kimyasında 

aşağıdaki unsur ve niteliklerin bulunduğunu hemen fark edersiniz.Siz de kendinize göre başarı grafiği 

çizmek isterseniz,bu unsur ve niteliklerden faydalanabilirsiniz. 

ADANMIŞLIK DUYGUSU 

Kendinizi yaptığınız işe tam dolulukta verdiğinizde ,yaptığınız iş de tüm sırlarını size 

açacak.Adanmışlık duygusu,zihninizde berraklaşacak,zekanızı bileyecek.İşinize sarılıp gönlünüzü de 

kattığınızda yetenekleriniz daha hızlı gelişecek,yeni beceriler elde etmeniz kolaylaşacak. 

YETENEK İLE AT BAŞI GİDEN TUTKU 

Başarma arzusunu tüm hücrelerinizde hissedeceksiniz.İçin için yanacaksınız ama akkor halindeki 

duyguyu yeteneğinizi geliştirecek kalıplara da dökmesini bileceksiniz.Aksi taktirde hırsınız sizi de 

yakar.Yetenek ve becerileriniz ,başarı tutkunuza yetişemediğinde ise yandınız.hırsınız sizi 

yakar,bitirir.Eskilerin “Kifayetsiz muhteris” dedikleri bu kişilik tipi fosforlu giysiler giymiş kişiler gibi 

karanlıkta bile sırıtır. 

GELECEĞE YÖNELMEK 

Geçmişin ruhunuzdaki ipoteğini kaldırmadan gelecekteki başarıya ulaşmanız çok zor olur.Bu nedenle 

geçmişin sorunlarının size ayak bağı olmasına izin vermeyin.Geçmişe ancak hatalarınızın analizi için 

dönün .Başarı için ,tüm gücünüzle geleceğe yoğunlaşın.Gelecek konusunda kafa 

yormadıkça,beyninizdeki göz daha da uzakları görebilir. 

ÖZEN 

İşin en rutin yönlerinde ve ayrıntılarında bile ilk günün heyecanını ve dikkatini 

kaybetmeyeceksiniz.Bu özen hem yaptığınız işin mükemmel olmasını sağlayacak hem de hayatınızı 

güzelleştirecek.İşinize ve çevrenize duyduğunuz saygıyı ,özenli davranışlarla ifade ettiğinizde ,başarı 

yolundaki engellerin birer birer ortadan kalktığını göreceksiniz. 

 

HAYAT STRATEJİSİ 

Kaynağını mutluluk anlayışınızdan alan bir başarı anlayışı ve mücadele azmi sizi başarıya adım adım 

yaklaştırabilir.İmkanların ,ortamın,çevrenin esiri olan ve ayağını yorganına göre uzatabilecek bir 

stratejiyi oluşturacaksınız.Geleceğinizi beyninizde kurduğunuzda ,başkalarının yazdığı senaryolarla 

figüran rolünü üslenmekten kurtulacaksınız. 

EN İYİYİ HEDEFLEMEK 

İşin başında siz en iyiyi hedeflediğinizde ,başarıya ulaşma şansınız daima vardır.Vasatlığa ve ortalama 

sonuçlara razı olduğunuzda ise karşınıza çıkan engeller ve aksilikler sizi başarısızlığa mahkum eder. 

 

POZİTİF GERÇEKÇİLİK 

Hareket noktanız  muhakkak gerçeklik olacak ama pozitif bakış açısından hiç ödün 

vermeyeceksiniz.Negatiflik,yenilgiyi ve başarısızlığı daha işin başında kabul etmek anlamına 

gelir.Bilgili,uyanık ve çalışkan pozitiflik ise başarıya giden yolun anahtarıdır. 

 

 

 

 

 



İLİŞKİLER AĞI 

Geçen yüzyılda başarı süreci bir merdivende yükselmeye benzerdi.O günlerde çevreye pek dikkat 

etmeden,çalışarak ve emin adımlarla basamakları çıkar ve hedefimize ulaşabilirdiniz.Artık durum 

değişti.Günümüzde başarılı olabilmek için bir iletişim ağı öreceksiniz.Bu ağ ne kadar sağlam ve kalıcı 

olursa başarıya o kadar çabuk ulaşabilirsiniz. 

HAZIRLIKLI OLMAK 

Başarıya ulaşmak için mücadele verirken ,yolunuza çıkabilecek risk ve tehlikeleri daha işin başında 

dikkate alın.Aksi takdirde bir başarı öyküsünün kahramanı olmak yerine çevrenize bahane ve mazeret 

masalları anlatmak zorunda kalırsınız. 

SÜRECE VE BÜTÜNE YÖNELİK ZEKA 

Arada bir başarısız olsanız da ,mücadele ettikçe olayın bütününü ve akışını zihninizde canlandırmayı 

öğreneceksiniz.Bu yaşanarak edinilmiş zeka sizi kanatlandıracak,labirentleri,engelleri ve tuzakları kuş 

bakışı ile daha iyi görebileceksiniz. 

Hayatta en iyi rota,başarı çizgisi ile kişinin mutluluk anlayışının bileşkesidir.Toplumda geçerli olan 

başarı kriterlerinin tutsağı olanlar ve kendi hayatlarını yaşamaktan vazgeçenler için başarı bir süre 

sonra anlamsızlaşır.Başarıyı başkalarını geride bırakmak için değil de kendi kendisi ile yarışma için 

isteyenlerin ödülü ise daima mücadele gücünü mutluluk olur.Koşullar insanı yenik düşürdüğünde bile 

direncini ve mücadele gücünü koruyabilenler ve teslim olmayanlar da kendilerini başarılı sayabilirler. 


