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TEŞEKKÜRLER

Öncelikle bana sundukları sevgi ve neşeleriyle eşim Liz ile 
kızlarım Rebecca ve Chantelle 'a teşekkür etmek istiyorum. 
Onların sınırsız teşvikleri ve kendilerini hayale adamaları benim 
için kalıcı bir motivasyon kaynağıdır.

İtalyanca steno kullanabilen, düşünce ve notlarımı etkili 
sözlere dönüştürebilen, tanıdığım tek insan Crig Hingston'a son
suz teşekkürler. Crig, edebi yardımların için teşekkürler, yine 
başardın!

En iyi arkadaşlarım Brian ve Bobbie Houston'a, her zaman 
yanımda oldukları ve nezaketin ötesindeki arkadaşlıkları için 
teşekkür ederim.

G raeme Kirkvvood, sen sadık birisin ve bu da en değerli ka
rakter özelliğidir.

Kylie Taylor, beş sadık yıl için, Lyn Ollis ve Tania Campbell, 
bütün çabalarınız ve ayırdığınız değerli saatler için teşekkürler! 
Ateşi söndürmeyin! M ike Cowdroy, hayallerini kovalamaya 
devam  et! Yoııth Alive ekibi, hepinize özel teşekkürler. Joy 
M cCarthy 'ye ve Oweıı Salter 'a da.
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Soıı ve en önemli olarak bu kitabı okuduğunuz için size çok 
teşekkür ederim. Okuyucular yazarın rüyasıdır.



S U N U Ş

"Bu kadar! Pes ediyorum! Elimden geleni yapıyorum ve eğer 
benim en iyim de yeleıii değilse çok kötü."

Bu sözleri -belki de kendi ağzınızdan- ne kadar sıklıkla duy
dunuz? Bu sözler çoğunlukla belli bir hedefe ulaşmaya çalışan, 
ama bunu henüz başaramamış insanlardan duyulur. Belki bir 
gelişme gösteriyor, hedefinize gitgide yaklaşıyorsunuz, ama po
tansiyelinizin sımrmdasınız, bir adım daha ilerleycmiyorsunuz.

Elinizden gelen bu kadar mı? Bugün için en iyi haliniz mi? 
Oysa sandığınızdan daha fazla potansiyeliniz olduğu belli.

Elinizdeki kitabın amacı, sizin son sınırınız diye 
düşündüğünüz noktanın, sadece yaşam yolunda ulaştığınız en 
son düzey olduğunu göstermektir. Daha iyi olabilirsiniz. 
Bugünkü performansınızın düzeyi, bir ya  da iki yıl içinde nasıl 
olabileceğinizin göstergesi değildir.

Hayat sonsuz bir gelişimdir: başarı da. Hayat bir aşamadan 
diğerine gitmeyi kapsar. Ben sizi daha biiyük ve daha iyi bir yol
culuğa çıkarmak istiyorum. Sizden zırhınızı çıkarmanızı ve kendi
nizi keşfetmenizi ya da uyuyan potansiyelinizin ortaya çıkmasını
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engelleyecek önyargıları bir kenara koymanızı istiyorum.
Burada sizin için bazı fikirler ortaya atıp size meydan okuya

cağım. Sizin de kendinize yapacağınız en büyük iyilik, bu kitabın 
ruhunu yakalamaktır. Siz daha değerli şeyler için yaratıld ın ız! 
Bunu yazmaktaki amacım sizi gevşetmek ya da sıradanlığı kabul 
ettirmek değildir. Sizi ayaklarınızın üstünde durdurmak, bir füze 
gibi önce ateş alıp sonra bir ok gibi kaderinize yöneltmek içindir. 
Oraya gidip dünyanızı ve başkalarının dünyasını değiştirmek 
için.

W ake Up A n d  Dreaın  (Uyanın ve Hayal Kurun) adlı son 
kitabımda, sizi hayallerinize inanmaya teşvik etmiştim. Bu kitap 
da sizi bir sonraki basamağa, hayallerinizi gerçekleştirecek öze 
götürecektir.

Gelişmeniz düzgün bir otoyola mı benzeyecek? Bundan 
şüpheliyim. Daha çok bir kros yarışı gibi olacak. Bu yolda bir 
sürü zorluk ve mücadeleyle karşılaşacaksınız. Ama bunlar 
öğrenme ve ilerleme sürecinin bir parçasıdır.

Bu kitabın sizi uyanma ve kazanma kararını vermede teşvik 
edeceğini umuyorum. Fazladan birkaç kilometre daha gidin, 
mükemmeli kovalamaya cesaret edin, olabileceğinizin en iyisini 
olun!

HAYDİ, GİDELİM !,

PAT MESIT1
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YANLIŞ ALGILARIN YERİNE 
KAZANAN TUTUMLARI KOYMAK

"Yarın yeteneğimi kaybedecek olsam, 
harika zaman geçirdim der ve yaşam aya devam ederdim. 

Bugün için yaşar, am a gelecek için plan.yapardım!" 
(Michael Jordan)



ya da ben h içb ir şeyi olduğu gibi görem eyi 
Biz lıerşeyi kendim ize göre alg ılarız." 

(Herb Cohen)



Hayatta herhangi bir işe başlamadan öııce, çok güçlü bir e t
keni aşm ak zorundasınız: Kendi önyargılarınız. Size bir kalıp 
veren şey, hayat, kendiniz, yetenekleriniz, aileniz ve arka
daşlarınız hakkındaki düşünceleıinizdir.

Ünlü motivasyon ustası Zig Ziglar bunu şöyle ifade eder: 
"Kendinizi kavrayışız  biçiminize uymadan tutarlı biçimde ha
reket edemezsiniz." Jam es Ailen bu yaklaşımı bir adım daha 
ileri götürmüştür: "Bugün düşüncelerinizin sizi getirdiği yerde
siniz, yarın da düşüncelerinizin sizi götüreceği yerde ola
caksınız." Eskiden okuduğüm  bir kişisel gelişim  kitabında 
şöyle bir söz hatırlıyorum: "Eğer yenildiğini düşünürsen, yeni
lirsin. Eğer cesaret etm em en gerektiğini düşünürsen, cesaret 
edemezsin. Eğer kazanmayı ister am a yapamayacağını 
düşünürsen, kazanam ayacağın  hemen hemen kesindir."

" O l a y l a r  k a r ş ıs ın d a  
g ö s te r d iğ im iz  tu tu m la r , 

o la y la r ın  k e n d is in d e n  d a h a  ö n e m lid ir ."
A.W. Tozer

Düşünün. Kendi hakkınızda ne düşünüyorsunuz? İyi 
göründüğünüze inanıyor musunuz? Kendinize çeki düzen veri
yor musunuz? Yetenekli misiniz? Olumlu m usunuz? Başarıyı 
hak ediyor m usunuz? Başkaları -aileniz ve akrabalarınız, ak
ranlarınız. iş a rkadaşların ız, kom şuların ız  ya da patıonunuz- 
hakkında ne düşünüyorsunuz?  Sizden daha başarılı insanları
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nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizi bekleyen ve ancak sizin 
gerçekleştirebileceğiniz  bir kaderiniz o lduğuna inanır mısınız? 
Hayatınızı kontrol eden çerçeve, bu konular hakkındaki 
düşüneelerin izd ir .  D ünyaya  bakış açınız gelişiminizi etkiler.

D üşüncelerin iz in  yaptırım  gücü o kadar etkilidir ki, başarı 
ve gelişiminizi sınırlayabilir. Tecrübeleriniz, hünerleriniz, 
ürününüzün niteliği, reklamınızın gücü ya da çalışm a tem po
nuz ne olursa o lsun, belirleyici olan özsaygınızdır.

Ö nyargıların ızı değiştirm ekte  gerçekten kararlıysanız, bu 
kitabın geriye kalan bölüm ünde ortaya konulan başarı ilkelerini 
benim sem ek ve geliştirmek çok daha kolay olacaktır.

’ 1Y  a p a b ile c e ğ im iz i  
h a y a l b ile  e d e m e d iğ im iz  

şe y le r i g e r ç e k le ş t ir e b ilir iz ."  
D a le  C a r n e g ie  

T Ü Y L Ü  D U V A R  L A  T A N IŞ T IĞ IM  G Ü N

İnsanları önyargıyla değerlendirme gafletine düştüğüm bir 
zamanı hatırlıyorum . Bu, Tüylü D u v a r la  karşılaştığ ım  gündü.

Olay Yeni Zelanda 'da geçmişti. Oradaki liselerde çeşitli 
konuşm alar yapıyordum . Bir grup yaşlı M aori,  benden kutsal 
ibadet yerleri olan nıarae'de  herkese açık bir konuşm a yap
mamı istemişti.

Öncelikle bu güzel Maori halkı hakkında bir şeyler 
söylem ek istiyorum. Bu insanlar şarkı söylediklerinde sanki 
cenneti yeryüzüne indirirler. Mükemmel sesler, m ükem m el har-’ 
ıııoniler! Son derece verici ve sevecen insanlar. Onlar için 
hiçbir şey çok zor değil.
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Ancak ben, konuşm a yapacağım ana b inaya girerken tüm 
bunları bilmiyordum. Yalnız arka sırada yarım  düzine adamın 
oturduğunu farketmiştim. Aslında insana benzemiyorlardı. Bir 
tür duvar gibiydiler. Onların yanında Arnold Schvvarzemıeger 
bile kısa boylu kalırdı. Çok iri olmalarının yanı sıra çirkin su
ratları vardı. Yüzlerinde Ö rüm cek Adam gibi dövmeleri, Grand 
Kanyon’dan geniş burunları ve M i c k . Jagger’ı bile 
kıskandıracak dudakları vardı!

Kollarını kavuştu rm uş bir halde o turuyorlardı.  Konuşm aya 
başladığımda bana ters teıs baktılar. İçimden bir ses onların 
iyilik meleği olmadığını söylüyordu. Sonradan, herkese korku 
salan Kara Güç adlı bir motosiklet çetesinin üyesi olduklarını 
öğrenecektim. K onuşm am ı sürdürürken kafam da bir fikir 
o luşturm aya ça lış tım : Benden hoşlanm adıkları belliydi. Beden 
dilleri saldırgan ve hoşgörüsüzdü. K onuşm am ın  konusunun 
(amaç) onları ilgilendirdiğinden de emin değildim.

Önyargılarım  yüzünden konuştukça öfkeleniyordum. Niha
yet konuşm am ın  sonuna  gelmiştim. Başımı eğip dııa ettim. Bir 
dua onlar için, bir dua da sessizce kendim için okudum; bura
dan sağ salim çık ıp  evime ve kızlarıma tek parça halinde 
ulaşabileyim diye, [in son da kendileriyle konuşabilmek için 
hayatta yeni bir başlangıç yapmak isteyenleri öne çağırdım.

Bir anda sanki yer yerinden oynadı. Yeni Zelanda'nın dep
rem kuşağında bulunduğunu biliyordum, am a bu çok farklı bir 
sarsıntıydı. Bu deprem in  bacakları vardı! Kendimi Jurassic  
Park filminin bir sahnesinde hissettim. İ ler sarsıntıda masadaki 
su dolu bardak zıplayıp duruyordu.

Kafamı kaldırınca Tüylü  Duvar’ın bütün heybeliyle üzerime 
eğildiğini gördüm. Aniden koltuğun altına saklanmak ya da 
banyoya koşmak istedim. Önümdeki bu insan azmanı birden 
durdu, o sırada gözlerim i göbeğine dikmiştim. Aklımdan hızla, 
galiba hayatımın son anları bunlar diye bir düşünce geçti!
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