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İÇİNİZDEKİ DEVİ UYANDIRIN 

Antony ROBINS 

 

İnsanların hayat kalitesi arasındaki farkı yaratan nedir? İnsanlar nasıl oluyor da sıfırdan zirveye tırmanabiliyorlar? 

Hayatın kontrolünü nasıl bir anda kendi elime alabilirim? 

Hepimizin bir istidadı, bir yeteneği, kapısının açılmasını bekleyen bir dehası var. Bu belki resme veya müziğe yönelik 

bir yetenektir. Belki sevdiklerimizle çok özel şekilde ilişki kurabilmektir. Belki bir satış dehası, bir onarım dehası, içinizde 

ya da mesleğinizde ileriye doğru uzanma dehası olabilir. Ben bizi yaratan Gücün kimseyi kayırmadığı inancını seçmiş bir 

insanım. Hepimiz farklı yaratılmışızdır ama hepimize hayatımızı dolu dolu yaşayacak eşit fırsatlar verilmiştir. 

 

KALICI DEĞİŞİKLİK NASIL YARATILIR? 

 



1-Standartlarınızı yükseltin: Bir değişiklik yapmayı gerçekten istediğiniz zaman, ilk yapmanız gereken şey, 

standartlarınızı yükseltmektir. 

Kendinizden beklentilerinizi değiştirin. 

Hayatınızda artık kabul etmek istemediğiniz herşeyi bir liste halinde yazın. Kabul etmeyeceğim... 

tahammül etmeyeceğim şeyler... 

Ne olmak istediğinizi de yazmayı unutmayın. 

Kendi standartlarını yükselten ve sonra o yeni standartlara göre yaşayan, daha azını 

kabullenmemeye karar veren bir yığın kadın ve erkeğin başlattığı hareketlerin ne gibi sonuçlar  getirdiğini 

düşünün. Tarih bize bunun listesini sunuyor. Leonorda da Vinci, Abraham Lincoln, Helen Keller, Gandhi, 

Martin Luther King, Rosa Park, Einstein, Cesar, Chevez, Soichira Honda. 

Onların elinde var olan güç, sizin elinizde de vardır, ama ancak siz onu ele alma cesaretini gösterirseniz. Bir kuruluşu, 

bir şirketi, bir ülkeyi .... ya da dünyayı değiştirmek, kendinizi değiştirmekle ilgili o basit adımı atmakla başlar. 

 

1-Stratejinizi değiştirin: 

Sonuç elde edilecek stratejilerin en iyisine ihtiyacınız vardır.  

Her durumda uygulanabilecek stratejilerin en iyisi, kendinize bir rol modeli bulmaktır. Sizin 

istediğiniz sonuçları şimdiden elde etmiş birilerini bulup, onlardan bilgi edinmektir. O kişilerin neler 



yaptığını, kilit inançlarının neler olduğunu, nasıl düşündüklerini öğrenin. Bu sizi etkin kıldığı gibi size 

zamanda kazandıracaktır. 

Hayatta ne yapacağını pek çok insan bilir, ama bildiğini yapan insanların sayısı çok azdır. Bilmek yetmez, eyleme geçmeniz 

gerekir. 

Hayatın çoğumuzu etkilediği beş  alanında hakimiyet kazanın. 

2-Duygusal Hakimiyet:  

Niçin kilo vermek isteriz? Vücudumuzda daha az yağ olsun diye mi? Yoksa o kiloları atınca kendinizi nasıl 

hissedeceğinizi düşünerek, kendinize daha çok enerji ve canlılık kazandırarak başkalarına daha cazip göründüğünüzü 

hissederek güveninizi ve özsaygınızı göklere yükseltmek için mi? 

Yaptığınız her şey, kendimizi nasıl hissedeceğimiz konusunda değişiklik yaratmak içindir. 

3-Fiziksel Hakimiyet: 

Sigara, alkol,ilaçlar, televizyon karşısında hakimiyetsiz oturma. 

4-İlişkilerde Hakimiyet:  

Önce neye en çok değer verdiğinizi, beklentilerinizin neler olduğunu, hayat oyununu hangi kurallara göre 

oynadığınızı, bunun diğer oyuncuları nasıl etkilediğini öğreneceksiniz. 

En büyük kaynak ilişkilerdir, çünkü ihtiyacınız olan her kaynağın kapısını açan odur. 

 

5-Finansal Hakimiyet: 



Ne kadar çok paranız varsa baskıyı o kadar çok hissedersiniz. İşin kilidi yalnız servet peşinde koşmak değil, bu konudaki 

inanç ve tutumlarınızı değiştirmeniz gerekir. 

6-Zaman Hakimiyeti: 

Size yararlı gözüken şeylere sarılın, onları hemen uygulamaya koyun. 

Güven düzeyinizi yükseltim, dolayısıyla eyleme geçme yeteneğinizi arttırın, ölçülebilir sonuçlar elde etmek için kullanın 

Farklı eylemler farklı sonuçlar getirir. 

Eğer hayatımızı kendimiz yönetmek istiyorsak, sürekli eylemlerimizin kontrolünü kendi elimize almamız gerekir. 

Hayatımızı biçimlendiren ara sıra yaptığımız şeyler değil, sürekli yaptığımız şeylerdir.  

Kararın gücü 

Hayatımızda olan her şey – çok sevdiklerimizde çok zorlandıklarımızda dahil olmak üzere her şey- bir kararla 

başlamıştır. Şu anda her gün vermekte olduğunuz kararlar, hem bugün kendinizi nasıl hissettiğinizi hem de daha sonra kim 

olacağınızı biçimlendirir. 

Geçtiğimiz on yıla baktığınızda, belli bir anda vermiş olabileceğiniz kararın, bugünkü durumunuzu kökten 

değiştirebilecek güçte olduğu noktaları görebiliyor musunuz? Bugünkü hayatınızı çok daha iyi ya da çok daha kötü 

yapabilecek karar noktalarını? 

Son on yıl içinde acı ve çaresizlik duyguları hissettiniz mi, size haksızlık edildiği duygularına kapıldığınız, 

umutsuzluğa düştüğünüz oldu mu? Siz bu konularda ne gibi kararlar verdiniz? Kendiniz sınırlarınızın ötesinde zorladınız 

mı?Yoksa vaz mı geçtiniz? Bu kararlar şimdiki hayat biçiminizi (yolunuzu)nasıl biçimlendirdi? 



İmtiyazlı doğmuş bazı insanlar bulunduğunu siz de ben de biliriz. Genetik avantajları, çevresel avantajları, aile 

avantajları ya da ilişkilerden doğan avantajları vardır. Ama bunları nasıl kullanıyorlar? Bunları sıfırdan elde eden insanlar 

yok mu? 

Karar gücünü kullanmak, ilişkilerinizi, çalışma ortamınızı, fiziksel sağlamlık düzeyinizi, gelirinizi ve duygusal 

durumunuzu değiştirecektir. Mutlu yada üzgün oluşunuzu, kaygılı yada heyecanlı oluşunuzu, koşullarını esiri ya da 

özgürlüğünüzün şampiyonu oluşunuzu o saptayacaktır. O bireyin de ailenin de, topluluğun da, dünyamızın da içindeki 

değişim kaynağıdır. 

Şimdi şu anda bir karar verebilirsiniz. 

Eğer gerçekten karar verirseniz, yapamayacağınız şey yoktur. Demek ki şimdi şu anda içinde bulunduğunuz 

durumdan memnun değilseniz, onu değiştirme kararını şimdiden verin. 

İşinizi sevmiyorsanız değiştirin. Kendinizle ilgili duygulardan memnun değilseniz onları da değiştirin. 

 

Kendi varlığını bile amacına feda edebilen insan iradesine karşı hiçbir şey direnemez.  

DISRAELI 

Hayatınız, yeni tutarlı ve adanmış bir karar verdiğiniz anda değişir. 

Mesleği avukat, karakteri barışçıl olan sessiz ve mütevazi bir adamın kararlılığı ile  inancı yüzünden koskocaman  bir 

imparatorluğun devrileceği kimin aklına gelirdi? Ama yine de Gandhi ‘nin Hindistan’ı İngiliz yönetiminden kurtarma 

yolundaki o sarsılmaz kararı, dünyadaki güç dengesini değiştiren hareketi başlattı. 



 

NİHAİ BAŞARI FORMÜLÜ 

1- Ne istediğinize karar verin 

2- Eyleme geçin. 

3- Nelerin iyi sonuç verip nelerin vermediğini fark edin. 

4- Elde etmek istediğinize ulaşıncaya kadar, yaklaşımınızı değiştirin. Bir sonuç üretmeye karar vermek, olayları 

harekete geçirir. 

Tutarlı, adanmış bir kararın yapabileceği değişim gücünü anlamıyoruz. Sorunun bir bölümü, çoğumuzun karar 

kelimesini gevşek bir anlamda kullanıyor olmamız, onu dilek listesi düzeyinde bir anlama indirgemiş olmamızdır. Karar 

vermek yerine tercihlerimizi sıralıyoruz. 

Gerçek bir karar vermek, bir sonuç elde etmeye adanmak kendimizi diğer tüm ihtimallerden koparmaktır. 

Daha iyi kararlar vermenin yolu, daha çok kararlar vermektir. Her verdiğiniz karardan bir şeyler  öğrenmeyi 

unutmayın. 

 

 

Farklılıklar bize daha iyi kararlar verme gücünü getirir. 

Derin bilgi, anladığımız anda uygulamaya geçip hayatımızın kalitesinde büyük iyileşmeler yaratabileceğimiz basit bir 

farklılık, strateji, inanç, beceri yada araçtır. 



Kaderiniz karar anlarınızda biçimlenir. 

Antony ROBBİNS 

 

Eğer şu üç kararı kontrol edemezseniz, hayatınızın kontrolü sizin elinizde değil demektir. Bu kararları kontrol ettiğiniz 

zaman, kendi tecrübelerinizi biçimlendirmeye başlarsınız. 

 1-Nelere odaklanacağınıza karar verin. 

2-Birşeyin sizin için ne anlam taşıdığına karar verin. 

 3-İstediğniz sonuçları yaratmak için ne yapacağınıza karar verin. 

Çoğumuz kararlarımızın büyük bölümünü bilinçli olarak vermeyiz. Özellikle bu çok önemli  üç kararı. Bunun karşılığında 

da çok pahalı bir bedel öderiz. 

 

Niagara Sendromu 

 

 Bence hayat bir şelale gibidir. Çoğu insan bu nehre, sonunda nereye çıkacağını karar vermeden atlar. Böylece çok 

geçmeden akıntıya kapılırlar. Günlük olaylar, günlük korkular, günlük zorluklar... Nehrin çatal oluşturacağı yerlere vardıklarında, 

hangi tarafa gitmek istediklerine bilinçli bir biçimde karar veremezler, kendileri için hangi tarafın uygun olacağını da 

düşünemezler, kendilerini akıntıya bırakmakla yetinirler. Kendi değerleriyle yönetilmek yerine çevre tarafından yönetilen o insan 



kalabalığına katılırlar. Sonuç olarak kontrolün kendi ellerinde olmadığını hissederler. Böyle bilinçsiz bir durumda olmayı 

sürdürürler. Ta ki bir gün kükreyen suların sesi onları uyandırana kadar. Bir de bakarlar ki, küreksiz bir kayığın içinde Niagara  

Çağlayanında beş metre gerideler “ Hay Allah ” derler, ama iş işten geçmiştir. Aşağıya düşeceklerdir. Bazen bu düşüş, duygusal 

bir düşüştür. Bazen finansal bir düşüştür.  

 Hayatınızda bugün yüzyüze geldiğiniz güçlükler, büyük ihtimalle, nehrin yukarısındayken verilen iyi kararlarla 

önlenebilirdi. 

 Kudurgan bir nehrin sularına kapılmış durumdayken olayları nasıl tersine çevirebiliriz? Ya kürekleri suya daldırıp ters 

yönde deliler gibi kürek çekerek, ya da ileriyi planlamaya çalışarak, gerçekten varmak istediğimiz yere doğru bir rota çizerek. 

 Beyniniz kararlar vermenizi mümkün kılan bir iç sistem olarak yapılandırılmıştır. Bu sistem görünmez bir güç olarak 

hareket eder. Onu yönetende büyük ölçüde bilinçaltımızdır. İşin korkunç yanı çoğu insan bu sistemi hiçbir zaman bilinçli olarak 

kurmuş değildir. Sistem yıllar içinde değişik kaynaklar tarafından hemen hemen kendiliğinden kurulur. Bu kaynaklar çok 

çeşitlidir. Ana babalar, öğretmenler, arkadaşlar, televizyon, reklam ve genel olarak kültür. 

 Bu sistemin 5 bölümü vardır. 

1-Kilit inançlarınız ve bilinçdışı kurallarınız 

 2-Hayat değerleriniz 

 3-Referans noktalarınız 

 4-Kendinize sürekli olarak sorduğunuz sorular 

 5-Her an hissettiğiniz duygusal durumlar 

Yaptığınız şeyleri neden yaptığınızı ya da yapmanız gerektiğini çok iyi bildiğiniz bir şeyi neden yapmadığınızı o saptar.  



Bunlardan herhangi birini (5 unsurdan) değiştirmekle,hayatınızda hemen güçlü, ölçülebilir bir değişiklik yaratabilirsiniz. 

Kendinizin kim olduğunu, neyi neden yaptığınızı keşfedin. İş arkadaşlarınızın, eşinizin ve diğer sevdiklerinizin hangi karar 

sistemini kullandıklarını anlayın. 

 

Cesaretimi kaybetmiyorum. Çünkü vazgeçilen her yanlış girişim, ileriye doğru atılmış yeni bir adımdır. 

Thomas EDİSON 

 

Karar gücünü gerçek anlamda kullanma yolunda son bir engel daha vardır. O da yanlış kararlar verme korkusudur. 

Hayatta kuşkusuz yanlış kararlarda vereceksiniz. İşleri yüzünüze gözünüze bulaştıracağınız da olacaktır. Ama verdiğiniz kararlar 

ne olursa olsun, esnek olmaya, sonuçlara bakıp onlardan ders almaya, o dersleri gelecekteki daha iyi kararlar için kullanmaya 

gayret edin. 

Unutmayın: Başarı aslında doğru düşünmenin ürünüdür. Doğru düşünme tecrübelerden gelir. Tecrübeler ise kötü 

düşünmenin (ya da eksik) sonuçlarıdır. 

Size kötü ya da acı tecrübe gibi görünen şeyler, genellikle en önemlileridir. İnsanlar başarıya ulaşınca kutlamalara 

yönelirler. Başarısızlıkla karşılaşınca oturup düşünürler, hayatlarının kalitesini daha iyiye götürecek bir takım farkları 

keşfederler. Hatalarımızdan ders almaya yönelmeli dövünmekle zaman harcamamalıyız. 

Kişisel tecrübe şüphesiz çok önemli ama bir rol modeline sahip olmak da çok değerlidir. Sizden önce o tehlikeli sularda 

yolculuk etmiş olan biri, size izleyeceğiniz bir harita verebilir. Uçurumlara yuvarlanmanızı engelleyebilir.  



Ben topluluklar önünde konuşma becerisini çok iyi öğrendim, çünkü haftada bir kere değil, günde üç kere konuşmalar 

yaptım. Beni dinleyecek birilerini bulduğum anda hazırdım. Bu arada acaba verdiğim konferanslarımın hepsi harika mıydı? Hiç 

de değildi! Ama her tecrübeden ders almayı iş edindim, bu beni ustalaştırdı, sonunda herhangi bir salona girdiğimde, her 

meslekteki insanlara gerçek anlamda ulaşabilmeyi başardım. 

Kayığınız karaya oturduğu zaman kendinizi başarısız bulup düşüneceğiniz yerde, hayatta başarısızlık diye bir şey 

olmadığını hatırlayın. Var olan yalnızca sonuçlardır. Eğer istediğiniz sonuçları elde edemedinizse, bu tecrübeden bir şeyler 

öğrenin ki ilerde daha iyi kararlar verebilmek için elinizde referanslarınız olsun. 

(fotokopi Soichiro Honda s. 48-49-50) 

Kükreyen nehrin üzerinde ilerlerken, eğer dikkatiniz, ilk karşınıza çıkacak kayaya çarpmaktan kaşınmaya dönükse, uzağı 

göremeyeceğiniz için çağlayana yuvarlanmaktan kurtulamazsınız. 

Biz toplum olarak, çabucak gelecek mutluluklara öyle odaklanıyoruz ki, bulduğumuz kısa dönem çözümleri genellikle 

uzun dönem sorunlarının nedeni oluyor. 

Kendinizi  uzun vadeli sonuçlara adamaya karar vermek, kısa dönemli çözümlere heves etmemek, hayatınız boyunca 

alacağınız kararların en önemlilerindendir. 

Fotokopi Billy Joel s. 52-53 

 

 

KARAR GÜCÜNE KOŞUM VURACAK 6 ANAHTAR 

 



1-Karar vermenin gerçek gücünü unutmayın. 

Tüm hayatınızı değiştirmek için her an kullanabileceğiniz bir araçtır o güç. Aslında hayatınızı değiştirmeye, o yeni kararı 

verdiğinizde başlıyorsunuz. 

Unutmayın ki bir kararın gerçek olup olmadığı yeni eylemlere geçmenizle ölçülebilir. Eğer eylem yoksa aslında karar 

vermemişsiniz demektir. 

2- Herhangi bir şeyi başarmanın en zor adımı; adanmak gerçek bir karar vermektir, bunu unutmayın. 

Kararlarınızı zekice verin ama çabuk verin. istatistiklerin gösterdiğine göre en başarılı insanlar kararlarını çabuk 

verebilmektedirler. çünkü değer sistemleri kafalarında nettir ve hayatlarında ne istediklerini bilirler. 

Geçek anlamda bir karar verdiğinizde, o karardan eylem fışkırdığını anlarsınız. 

         Karar verdiğin yerde dur, o kararı gerçekleştirmek için bir eylem yapmada oradan ayrılma. 

 

3- Sık sık kararlar verin. 

Ne kadar çok karar verirseniz karar vermede o kadar başarılı olursunuz. Kaslar çalışa çalışa güçlenir, karar verme kaslarınızda 

öyle. O gücünüzün bağlarını hemen şu anda çözüp, ertelemekte olduğunuz bazı kararlar verin. Bunu hayatınızda yaratacağı 

heyecana ve enerjiye inanmayacaksınız. 

4-Kararlarınızdan ders alın 

Ne yaparsanız yapın, bazen kötü kararlarda vereceksiniz. Böyle bir durumda dövünmeye başlamak yerine, bir şeyler öğrenin. 

Bunun iyi yanı neresi? Bundan ne öğrenebilirim ? diye sorun. 



 Bu başarısızlık belki de kılık değiştirmiş bir armağandır, çünkü onu gelecekte daha iyi kararlar verme işinde 

kullanabilirsiniz. 

5-Kararlarınıza bağlı kalın, ama yaklaşımlarınızda esnek olun. 

İnsanlar bazen hayatlarında ne istediklerine karar verirken, o anda bildikleri yolların en iyisini de birlikte seçerler, bir harita 

oluştururlar. Ama alternatif yollara açık olmazlar. Yaklaşımınızda katılaşmayın. Bir esneklik sanatı geliştirin. 

6-Karar vermekten zevk alın. 

 Bir anda vereceğiniz bir kararın, hayatınızı ebediyen değiştirebileceğini bilin. 

 Bu karar kuyrukta önünüzde duran insanla, uçakta yanınızda oturan kişiyle, bir sonra edeceğiniz ya da size gelecek 

telefonla, yada okuyacağınız kitapla ilgili olabileceği gibi, bazen bir sayfa çevirmekle sel kapaklarını açıverirsiniz. Hep bekleyip 

durduğunuz şeyler gelip yerine oturuverir. 

  

 Hayat ya cesur bir tecrübedir, ya da hiç bir şey değildir. 

      Helen KELLER 

 

 ACI VE ZEVK, siz ve ben yaptığımız her şeyi, ya acıdan kurtulma ihtiyacımızdan ötürü, ya da zevke kavuşma arzusundan 

ötürü yaparız. 

 Yapmamız gerektiğini bildiğiniz bazı şeyleri neden yapmıyorsunuz? Herşeyi ertelemek aslında nedir? Yapmamız 

gerektiğini bildiğiniz bir şeyi , yine de yapmamaktır. Neden peki? Cevabı basit, benliğinizin bir düzeyinde, şimdi eyleme 

geçmenin, ertelemekten daha fazla acı vereceğini biliyorsunuz. 



 Sizi hayallerinizin erkeğine  ya da  kadınına yaklaşmaktan alıkoyan ne? Yıllardır planladığınız o yeni işi kurmaya 

başlamanızı engelleyen nedir? O perhizi sürekli neden erteliyorsunuz? Tezinizi yazıp, bitirmekten neden kaçıyorsunuz? 

Hayatınızı tam istediğiniz hale getirmek için gerekenleri yapmanıza ne engel oluyor? 

 Bütün bu eylemlerin size yararı olacağını, hayatınıza kesinlikle zevk getirebileceğini bildiğiniz halde, eyleme geçmeyi 

başaramıyorsunuz, çünkü o an için gerekeni yapmaya daha çok acı bağlıyor, fırsatı kaçırmaya daha az acı bağlıyorsunuz. 

 Ya o insana bir yaklaşımda bulunurda hayır cevabı alırsanız. Yeni iş kurmaya çalışıp başarısızlığa uğrar, şimdiki işinizin 

güvencesini de kaybedersiniz. Ya perhize başlayıp aç kalarak bir yığın acı çektikten sonra, sonunda yine kilo almaya 

başlarsanız. Ya yatırım yapıp paraları kaybederseniz. Hiç denememek daha iyi değil mi ? 

 Çoğu kişi için kaybetme korkusu, kazanma arzusundan çok daha büyüktür. Çoğu insanın ellerindekileri kaybetmemek 

için gösterdiği çaba, hayatlarından kendi isteklerini alabilmek için gerekli risklere girme yolunda gösterdiği çabadan daha 

fazladır. 

Başarının sırrı, acıyla zevkin sizi kullanmasına izin vermektense, acıyla zevki kendiniz kullanmayı öğrenmektir. Bunu 

yaparsanız, hayatınızın kontrolünü elinize alırsınız. Yapmazsanız, hayat sizi kontrol eder. 

            İnsanlar neden acıyı çekiyor da   yine de değişemiyor? Çünkü henüz yeterince acı çekmiş olmuyorlar; benim duygusal 

eşik dediğim yere daha varmamış oluyorlar. Eğer zararlı bir ilişki içine girmişseniz ve sonunda gücünüzü kullanmaya 

gelmişseniz, eyleme geçip hayatınızı değiştirecekseniz, besbelli artık dayanmak istemediğiniz bir acı düzeyine vardığınız içindir. 

Hepimize zaman zaman olmuştur. Yeter artık- bir daha asla- bu şimdi değişmek zorunda, demişizdir. İşte o an, acının  dostumuz 

olduğu o sihirli andır bizi yeni eylemlere geçip yeni sonuçlar üretmeye iter. Eğer o anda, değişikliğin hayatımıza zevk 

getireceğini de görürsek, eyleme geçmeye daha büyük  bir güçle sarılabiliriz.  



 Eğer her hangi bir davranışı ya da duygusal oluşumu büyük acılarla bağdaştırırsak, ne pahasına olursa olsun o 

davranıştan kaçınıyoruz. Bunu kullanarak acı ve zevk gücünü istediğimiz gibi kullanabilir, hayatımızda neyi istiyoruz. 

 Diyelim ki çocuklarımızı uyuşturucudan uzak kalmasını istiyorsunuz. Onlara bunu öğretmenin zamanı, kendi deneylerini 

yapmadan önce, bir başkası onları uyuşturucuyu ilintilendirecek bir şey öğretmeden önce 

Hiç alkol içmeme sebebim çocukluğumda ailemde sarhoş bir çift bulunması bunların içkiliyken çok kötü davranışlara 

yönelmesi benim de bu sayede alkolle acıyı bağdaştırmamdır. 

Kafamdan çıkmayan bir sahne de en iyi arkadaşımın annesiyle ilgilidir. Çok şişman bir kadındı. Hemen hemen 150 kilo 

geliyordu. Sürekli içiyordu. Ne zaman içse, beni kucaklamaya kalkışır, salyası üstüme başıma akardı. Bu gün bile birinin 

soluğunda alkol kokusu aldığım anda içim bulanır.  

Biz çocuklarımızı ebediyen uyuşturucudan uzak tutmanın en iyi çaresi olarak, onların içinde uyuşturucuyla ilintilendiren 

bir nöro-asosestiyon ( sahte ilintiler ) yaratmayı seçtik. Uyuşturucunun aslında ne olduğunu onlara biz öğretmezsek, bir 

başkasının ortaya çıkıp, uyuşturucunun omları acıdan kaçmakta yararlı bir şey olarak tanıtabileceğini biliyorduk. 

 

Eğer bir dış etken sizi üzerse, duyduğunuz acı o şeyin kendisinden değil, sizin ona verdiğiniz değerden geliyordur, onu 

da her an ortadan kaldırma gücünüz vardır.  

                      Marcus AURELIUS  

 

Davranışlarımızı güden  şey entellektüel hesaplarımız değil, acıya ve zevke yönelik iç güdüsel tepkilerimizdir.  



Biz zihnimizi, vücutlarımızı ve duygularımızı şartlandırabilir, acıyı ve zevki neye istiyorsak ona bağlayabiliriz. Acıyı ve 

zevki neye bağladığımızı değiştirerek, davranışlarımızı da bir anda değiştirebiliriz.   

Örneğin, sigara içme konusunda tek yapacağınız sigara içmeyi yeterince acı bırakmaya yeterince zevk bağlamaktır. Şu 

anda yapacak gücümüz var,  ama bunu seçmeyebilirsiniz, çünkü zevki sigaranın dumanına bağlamışsınızdır. Ya da bırakmanın 

çok fazla acı getireceğinden korkuyorsunuzdur. Oysa sigarayı bırakmış biriyle karşılaşsanız, bu davranışın bir gün içinde 

değişmiş olduğunu görür, anlarsınız. O gün, sigara içmenin kendileri için ifade ettiği anlamı değiştirdikleri gündür. Reklamcılığın 

görevi,  acıyı neye, zevki neye bağladığımızı etkilemektir. Reklamcıların çok iyi anladığı bir şey varsa, bizi güden şeyi zihnimiz 

değil, sundukları ürünlere bağladığımız duygularımız olduğudur.  

Reklamcılığın görevi, acıyı neye bağladığınıza, zevki neye bağladığınızı etkilemektir. Reklamcıların çok iyi anladığı bir 

şey varsa, bizi güden şeyin zihnimiz değil, sundukları ürünlere bağladığımız duygularımız olduğudur. 

Reklamların saptadığı şey şu: Eğer yeterince zevk yaratılırsa, tüketiciler acının korkusunu görmezden gelebiliyor. Bir 

reklam sloganı vardır “Seks satar” derler, seks kullanılarak yapılan reklamlar bunu başarmaktadır. Blucin nedir? Eskiden bunlar 

işçi pantolonuydu,işlevsel ve çirkin şeylerdi. Bugün nasıl satılıyorlar? Seksi olan, moda olan, gençlikle ilgili olan ne varsa, 

blucin onu temsil ediyor. 

Olumsuz ilanlar daha çabuk algılanıyor. İnsanlar bu tip ilanlara daha çok dikkat ediyorlar. Oto yolun yanındaki güzel kır 

manzarasına bakmak için yavaşlarlar, ya da yavaşlamazlar. Ama araba kazasına herkes bakar. 

Yapmamak istediğimiz davranışlara acıyı öyle yoğun bir dozda bağlamalıyız ki, bir daha o davranışları düşünmek bile 

istemeyelim. 


