Nasıl bir yeni sayfa?
31 Aralık günü saatler 24:00 olduğunda
hepimizin içine bir yandan hüzün çökerken bir
yandan da umut doğmaz mı? Yaşanılan hüzün son
derece kısa sürerken, içimizi dolduran umut bizi çok
daha uzun süre dinamik tutar. Bu umutla yeni yılın
ilk günlerinde, heyecan içinde yeni yılda
yapacağımız işlerin bir listesini çıkarır veya
önceden yaptığımız listeye (yazılı olması
gerekmiyor) büyük bir hızla başlarız. Aynı zamanda
etrafımızdakilere de bu enerjiyi (ve
düşüncelerimizi)yaymaya çalışırız.
Yeni yıl tatili bitip işimize tekrar
döndüğümüzde sanki önümüzde yepyeni bir sayfa
varmış gibi bakarız işimize. Gerçekten de, yeni bir
sayfadır önümüzde duran. Bu sayfayı ne kadar
anlam dolu bir şekilde doldurabilirsek, her yıl yeni bir sayfa ile oluşturduğumuz
“Hayat kitabımız” o kadar anlamlı olur.
Hiç kimsenin hayatı boşa geçmez. Sadece bazılarımız hayatımıza daha fazla
anlam yükleriz. Ama bizim yüklediğimiz anlam gerçekten de anlamlı mı?
Çevremizdekiler, yakın dostlarımız ne kadar anlamlı buluyor yaptıklarımızı? Bence
burada dikkate almamız gereken nokta, yaptıklarımıza ne kadar inandığımızdır. Eğer
kendimiz veya başkaları için yaptıklarımıza gerçekten inanıyorsak ve bu yapılanlar bir
kendimiz veya diğerleri için bir değer yaratıyorsa, yaşamlarda olumlu yönde bir fark
yaratıyorsa işte o zaman anlamdan bahsedebiliriz. Ve böylece “Hayat kitabımız”
bizden sonrakiler tarafından da o kadar sık başvurulan bir kitap olur. Zaten yaptığımız
birçok şey ardımızda iz bırakmak için değil midir? Öyle değilse ne anlamı var
yaptıklarımızın?
Hepimizin “hayat kitabı yazma rehberi” farklıdır. Çünkü hepimizin kişiliği, hayata bakış
açısı farklıdır. Bu rehber bize, neyi, neye göre, nasıl, neden ve ne zaman
yapacağımızı gösterir. Bu rehberde yer almasını önerdiğim bazı prensipleri sizlerle
paylaşmak isterim.
1. İlerlemek!
Her şey hareket halinde ve ileri doğru gidiyor. Hayal bile edemeyeceğimiz birçok şey
günlük yaşantımıza girdi bile. Alışkanlıklar değişiyor, yeni gelenekler ediniyoruz, yeni
davranış biçimleri oluşturuyoruz. Daha dün birbirimize bayram kartı, mektup atarken
şimdi SMS göndermedi diye birbirimize kırılıyoruz. İnanılmaz (ve karşı konulamaz) bir
yarış içindeyiz. Bu yarış dünyayı daha yaşanılır kılmak amacıyla gitgide hızlanıyor.
Böyle bir ortamda durağan kalamayız. Kendimizi geliştirmek zorundayız. Ve bu yeni
becerilerimizle dünyanın gelişimine katkıda bulunmalıyız.
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2. Başkalarına yardım etmek.
Günlük yaşamınızın dışına çıkıp ekstra bir çaba göstererek başkasının bir problemini
çözmekte yardım ederseniz, onlarda bir gün ekstra çaba göstererek sizin
hedeflerinize ulaşmanıza yardım edeceklerdir.
3. Kendi kendini motive etmek.
Hiçbir güç kendimize yapacağımız telkin kadar etkili olamaz. En olmaz denen şeyleri
bile kendimizi inandırarak üstesinden gelmiyor muyuz? Mutlaka kendimizin dışındaki
etkilerle olumlu güç kazanabiliriz. Ancak esas olan kendimize yaptığımız telkinlerdir.
Bu gücü kendimizden esirgemezsek başarabileceklerimizin sınırı olmaz ve yeni
başarılar kendimize yeni güç kaynakları oluşturur.
4. Hedefin üzerine çıkmak.
Sadece
hedeflenen
seviyeyi
amaçladığımızda
ve
hedefi
yerine
getirdiğimizde “işimizi” yapmış oluruz. Ama
hedefin üzerine çıktığımızda işte o zaman
ilave bir şeyler yaratmış oluruz. Çoğunlukla
hedefler kendi “rahatlık bölgemizde”
belirlenir. Eğer hedefin üzerini amaçlamaz
isek hiçbir zaman kendi sınırlarımızı
zorlamamış ve kendimizi geliştirmek adına
bir şeyler yapmamış oluruz.
5. Aç kalmak! ( Stay hungry! - Steve Jobs )
“Öğrenmem gereken her şeyi öğrendim.
Yeni bir şey öğrenmeme gerek yok.”
Yaşamda belki de düşülecek en büyük
yanılgı. Birçoğumuz yeni bir şeyler
öğrenmenin önemli olduğundan bahseder. Ama hangimiz gerçekten bunu hayata
geçirebiliyor ve bir yaşam alışkanlığı haline getirebiliyoruz? Öğrendiğimiz her şey
kendi bireysel hazinemize eklediğimiz yeni bir parça değil midir? Sürekli öğrenmek
hazinemizin sürekli olarak büyümesini sağlar. Ama bu hazineyi paylaşmazsak, kara
korsanın gizli hazinesinden ne farkı kalır?
6. Bir şeyleri başlatmak.
Birçok şeyin en zor olan kısmı başlangıcıdır. Bu yüzden “başlamak bitirmenin
yarısıdır” demişler. Her şey ilk adımı atmakla başlar. Diğer tüm adımlar ilk adımdan
sonra gelir. Siz ilk adımı atmazsanız, belki hiç kimse (sizin için) adım atmayacak.
Yaşamda fark yaratmak istiyorsanız ilk harekete geçen siz olun. Risk almazsanız
kazançta elde edemezsiniz.
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Önümüzdeki yeni yılın, hepimizin hayat kitabında hem kendimiz hem de
çevremizdekiler için yaptığımız olumlu şeylerle dolu bir sayfa olmasını dilerim.

Argun Şahin
ARS Training
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