Hayat Değiştiren

1001
Söz
Cengiz Erşahin

İÇİNDEKİLER
BAŞARI
1. Cesaret......................................................................... 9
2. İnanm ak.......................................................................31
3. Harekete G eçm ek.......................................................43
4. Hata Yapm ak.............................................................. 59
5. Başarısızlık..................................................................65
6. Arzulam ak....................................................................71
7. Hayaller.........................................................................79
8. Hedefler....................................................................... 91
9. Karar Vermek............................................................... 99
10. Ç a b a .......................................................................... 105
11. T a v ır........................................................................... 121
12. S a b ır..............................

137

13. A z im ........................................................................... 141

MUTLULUK
14. H ayat..........................................................................157
15. Mutluluk .................................................................... 175
16. S e vg i.......................................................................... 195
17. Arkadaşlık..................................................................209
18. İyilik ...........................................................................229
19. Zenginlik..................................................................... 237
20. Düşünce.................................................................... 245
21. U m u t.......................................................................... 257
22. Geçmiş, Gelecek....................................................... 265

23. Kızgınlık, K in ..............................................................271
24. Bağışlamak................................................................ 277
25. Karakter......................................................................281

İNSAN İLİŞKİLERİ
26. İn sa n .......................................................................... 293
27. K ib ir............................................................................ 309
28. Bencillik..................................................................... 313
29. Cömertlik .................................................................. 317
30. G u ru r.......................................................................... 321
31. Kıskanmak..................................................................325
32. Kusur...........................................................................331
33. Gülümsemek.............................................................. 337
34. Konuşmak, Dinlemek.................................................341
35. Eleştiri........................................................................ 349
36. Güven......................................................................... 353
37. Yalnızlık.....................................................................357
38. A ş k .............................................................................363
39. K a lp ........................................................................... 383

BAŞARI

Hayat Değiştiren 1001 Söz

1 . CESARET
Mal kaybeden bir şey kaybetm em iştir. Onurunu kaybeden
çok şey kaybetmiştir. Cesaretini kaybeden her şeyi kaybet
miştir.

Goethe
Asıl saygıya değer olan, eleştiren kişi değildir. Güçlü adam ın
nasıl tökezlediğne ya da işi yapanın eksik olduğu noktaya
dikkat çeken kişi değildir. Saygınlık, gerçekten m eydanda
olan, yüzü toza toprağa, tere ve kana bulanm ış, cesurca
çarpışan, düşen ve her seferinde ayağa kalkan, büyük
coşkuları, gerçek bağlılıkları bilen ve kendini değerli bir
am a ca adayan, en iyi durum da zaferi elde edeceğin, en kötü
durumda, başarısız olursa, büyük bir cesaretle savaşarak
başarısız olduğunu bilen, böylece ne zaferi ne de yenilgiyi
bilm eyen ürkek ruhların arasına katılm ayan kişiye aittir.

Teddy Roosevelt
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Kaybetm ekten korkmadığın zam an kazanabilirsin.

Rocky Aoki
Zirvelerde kartallar da bulunur, yılanlar da. A ncak birisi
oraya süzülerek, diğeri sürünerek gelmiştir. Önem li olan n e
reye gelmiş olduğunuzdan çok, nereden ve nasıl geldiğinizdir.

Cenap Şahabeddin
Y a ümitsizsiniz; ya da ümit sizsiniz. Y a çaresizsiniz; ya da
çare sizsiniz.

Behçet Necatigil
Başarısızlık daha zekice başlam a fırsatından başka bir şey
değildir.

Henry Ford
Başarısız olunca ümitsizliğe kapılma, her başarısızlıkta bir za
fer duygusu yatar.

Germain Martin
B atan güneş için ağlam ayın. Y eniden doğduğunda ne y ap a
cağınıza karar verin.

Dale Carnegie
H ata yapm ak hiçbir şeydir, eğer hatırlam aya devam etm ez
sen.

Confucius
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En büyük başarı hiçbir zam an düşm em ekte değil, her düşü
şünüzde tekrar ayağa kalkmaktır.

Confucius
Birisini yürekten sevm ek güç verir. Birisi tarafından yürekten
sevilm ek cesaret verir.

Lao-Tzu
Bir sürünün üzerine atılacak kurt, onun sayısını düşünmez.

İskender
Cesurun bakışı, korkağın kılıcından keskindir.

Türk Atasözü
C esareti olm ayan adam , keskin kenarı olm ayan bıçağa
benzer.

Benjamin Franklin
Korkusuz olan dünyanın kralıdır.

Edison
C esur adam lar gibi yapın ve zorlukları yüreklilikle karşınıza
alın.

Horace
S a d e ce korkm am aya başladığımız zam an yaşam aya başla
rız.

Doroth Thompson
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Korku içinde yaşayan adam asla hür değildir.

Horatius
Korktuğu şeyleri yaparak herkes korkuyu yenebilir.

Eleanor Roosevelt
Bir şeyden korkan insan, kendi üzerinde bir güce sahip
olm asına izin verir.

Fas Atasözü
Eğer hayat sad ece sevinçle dolu olsaydı, hiçbir zam an cesur
ve sabırlı olm ayı öğrenemezdik.

Helen Keller
C esaret günlük bir şeydir. Gerçekle gözgöze geldiğinizde ve
farkındalığınızdan geri adım atm ayı reddettiğinizde, cesur
yaşıyorsunuzdur.

Anonim
Dünyanın en tehlikeli şeyi, bir uçurumu iki adım da aşmaktır.

Lord George
Hiçbir şey yapm aya cesaretimiz olm asaydı, hayat nasıl olur
du?

Vincent Van Gogh
H ayatta yapabileceğin en büyük hata, bir h ata yapacağın
dan sürekli korkmaktır.

Elbert Hubbard

