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Önsöz

Önsöz

Yükseklerde süzülen kartalın dikkatini aşağıda bir şeyler 
çeker. Alçalmaya başlar. Gördüğü bir kafestir. Kafesin içeri
sinde bir hayat vardır. Kartal kafesin yanına usulca konar ve 
içerideki hayatı bir süre izler. Hayat ileriye doğru hareket eder, 
parmaklıklarına çarpar. Geri gider, birkaç adım attıktan sonra 
tekrar parmaklıklara çarpar. Sağa gider, parmaklıklara çarpar; 
sola gider, parmaklıklara çarpar.

Kartal Hayat’a sorar; ‘Orada ne yapıyorsun?’ ‘Ben mi?’ 
diye karşılık verir Hayat. ‘Ne yapabilirim ki?’ diye yakınır. ‘Dört 
bir tarafım çevrili, hapsolmuş durumdayım. Dışarı çıkmayı de
nedim, ama olmuyor işte.’ ‘Peki, gerçekten dışarı çıkmak isti
yor musun?’ diye sorar Kartal. ‘Evet!’ der Hayat. Kartal, güçlü 
pençeleri ile kafeste Hayat’ın dışarı çıkabileceği kadar bir yer 
açar. ‘Artık özgürsün, hadi dışarı gel!’ der. Hayat tedirgin bir 
şekilde içeride kalmaya devam eder. ‘Gelmek istemiyorum.’ 
der. ‘Neden, hep özgür olmak istemiyor muydun?’ ‘Evet
ama ’ ‘Ama ne?’ ‘Burada ne kadar özgür olmasam da,
mutsuz da olsam, yine de güvendeyim. Dışarıda bilinmeyen 
bir dünya var. Dışarıda beni neyin beklediğini bilmiyorum. 
Burada kısıtlanmış da olsam mutlu bir mutsuzluğum var, bu
rada her şeye alıştım.’ Kartal, ‘Ben sana dışarıda yardım
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yardım ederim.’ der. Hayat ürkek adımlarla kafesin açılan 
kısmına gelir. Aralığı tam geçmek üzereyken birden geriye, 
kafesin en uzak köşesine geri kaçar. Kartal içeri girip Hayat’ı 
dışarı çıkarır ve pençeleriyle kavrayıp yükselmeye başlar. Ha
yat öylesine korkar ki, kalbi neredeyse dışarı fırlamak üzere
dir. Kartala sıkı sıkıya tutunmanın ve güvenmenin dışında ya
pabileceği başka bir şeyi kalmamıştır artık.

Yükseldikçe yükselirler. Dağların zirvelerini aştıktan son
ra Kartal Hayat’a, ‘Hadi atla, şimdi tek başına uçacaksın.’ der. 
Hayat artık bu korkuya ve heyecana daha fazla dayanamaya
cağını hisseder. ‘Ne uçması! Ben hayatım boyunca kafesin i- 
çerisinde yaşadım, dışarı bile çıkmadım.’ diye kekeler. Bir 
yandan da Kartalın bu derece emin ve soğukkanlı bir şekilde 
bunu kendisinden istemesine bir anlam vermeye çalışır. Bir
den bire Kartal Hayat’ı bırakır ve Hayat düşmeye başlar. Ka
festen dışarı çıkmak istemenin ne kadar büyük bir hata oldu
ğunu düşünür. Kartal ise Hayat’ı izlemekle yetinir. Tam yere 
çakılmak üzereyken, Hayat kanat çırpıp uçmaya başlar ve ye
re güvenlice iner. Kartal da ardından büyük bir ustalıkla süzü
lerek yanına konar.

Hayat olup bitenlere hala inanamıyordur. Kafesin dışına 
çıkıp uçan o muydu, yoksa bu bir rüya mıydı? O neredeyse 
yüreğini durduracak korku geçmiştir artık. Kendini dışarıda 
daha rahat hissetmeye başladığını düşünürken, karşılarında 
bir aynanın olduğunu fark eder. Aynada iki kartal görür. Yanı
na bakar, Kartal oradadır. Diğer yanına bakar, ikinci kartalı 
göremez. Arkasına bakar, orada da yoktur. Aynaya tekrar ba
kar; iki kartal, yanına bakar; bir kartal. Kartal kanat çırparak 
batmakta olan güneşin kızıla boyadığı gökyüzünün enginliğin
de kaybolur. Hayat aynaya tekrar bakar, bir kartal. Yanına ba
kar, kartal yoktur. Gözleri herhalde o gün yaşadığı heyecanın



Önsöz

etkisiyle üzerinde oyunlar oynuyordur diye düşünür. Gözlerini 
iyice ovuşturduktan sonra tekrar aynaya bakar; bir kartal, etra
fına bakar, kartal yoktur. Sonunda gerçeği kavrar: O bir kar
taldır. Ama daha önce bunun farkına varamamıştır.

Hayatınızda çaresizliği, güven eksikliğini ve korkuyu bir
çok kez hissettiniz. Bu hisler şimdiye kadar sizinle birlikte ya
şadı. Yolculuğumuz bunların üstesinden gelmenin yolculuğu
dur. Bu hislerin üstesinden geldiğinizde, kendinizi fethediyor
sunuz. Başarıya doğru yolculuk yapmak, istemediklerinizi 
yapmak değil, muhteşem bir hayat yaşamak demektir.

Daha iyi bir yaşama sahip olma arzunuzu sezebiliyorum. 
Akan gözyaşlarını, hayal kırıklıklarını hissedebiliyorum. Bu 
özel yolculuğu birlikte yapma şansına sahip olduğum için ger
çekten minnettarım.

Hayatınızın bazı alanlarından hoşnut değilsiniz. Farklı 
olmasını istediğiniz bir şeyler var. Bu isteğiniz bizi burada bu
luşturdu. Şu anda yaşadığınız hayattan daha fazlasını elde 
edebileceğinizi hissediyorsunuz Sizden daha büyük başarılar 
elde etmiş, daha iyi yerlerde olan insanlara bakıyorsunuz; siz
den bir farkları olmadığını, hatta çoğundan daha yetenekli ol
duğunuzu görüyorsunuz.

Daha büyük başarılar arzuluyorsunuz. Ama öte yandan 
kendinizi bir çıkmazın içinde hissediyorsunuz. Geçmişiniz ha
yal kırıklıklarıyla dolu. ‘Kaderim belki de bu.’ diye düşündüğü
nüz zamanlar var. Anlamsızca uzun saatler televizyon seyre
diyorsunuz. Sanki bir şeylerden kaçıyorsunuz. Kendinize say
gınız azaldı. Nüfus cüzdanınız aksini iddia etse de yaşlandığı
nızı hissediyorsunuz. Hiçbir şey yapmaya enerjiniz yok. Ken
dinizi eve zor atıyorsunuz. Kendinize kızgınsınız, hayata kız
gınsınız. Bir ışık görseniz, peşinden gideceksiniz. Tutunacak
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bir dal bulsanız, bırakmayacaksınız. Bir çıkış noktası ya da bir 
başlangıç noktası arıyorsunuz.

Sizinle paylaşacaklarımın hayatınızı değiştirme potansi
yeli var. Ama ben hayatınızı değiştiremem. Benim o gücüm 
yok. Sadece siz hayatınızı değiştirebilirsiniz. Bu yüzden zihni
nizi ve kalbinizi açmanızı istiyorum. Kalbinizi de açmanızı isti
yorum, çünkü bazı mesajlar kalpten kalbe gidecek.

Birçoğumuz kişisel gelişim konusunda raftan bir kitap 
seçtik, olabilecekler konusunda heyecanlandık, daha sonra ki
tabı bir kenara bırakıp hayatımıza kaldığımız yerden devam 
ettik. Hatta, ‘Bütün kitaplar başta hoş geliyor, ama bir işe 
yaramıyor.’ diyor da olabilirsiniz.

Öncelikle size şunu söylemeliyim: Bu kitap hayatınızda 
bir değişiklik yaratmayacak. Değişikliği siz yaratacaksınız, ira
deniz yaratacak. Bu kitap içinizde var olan isteği alevlendire
cek ve size yol gösterecek. Ama bu yolculuğu sizler yapacak
sınız. Bu yolculuğu sizin yerinize herhangi bir kitap ya da bir 
başkası yapamaz.

Kitapta birçok sorunun sorulduğuna şahit olacaksınız. 
Ben cevapları bilmiyorum. Hayatınızın neden bugün bulundu
ğu noktaya geldiğini bilemem. Bütün cevaplar ve başarınızın 
sırrı kendi içinizde. Belki bu kitap size bir ayna olabilir. Kendi
nizle yüzleşmenizi ve derinliklerinizde sizi bugüne kadar nele
rin geri tuttuğunu keşfetmenizi sağlayabilir.

Dilediğimce yazdım. Kelimelerle fazla oynamamaya ça
lıştım. Hissettiklerimi ve düşündüklerimi olabildiğince yalın bir 
şekilde dile getirmeye çalıştım. Belli kurullardan geçmesi ya 
da belli normlar içerisinde olması gerektiğini düşünerek değil, 
içimden geldiği gibi yazdım.

10



Önsöz

Bazı bölümler size fazla kişisel gelebilir. Üslubu alışa
gelmişten farklı olabilir. Kimi yerlerde biz, kimi yerlerde siz, 
kimi yerlerde ise sen diye hitap ettiğim bölümler var. Bazı bö
lümler sizi biraz rahatsız edebilir ya da ben zaten bunları bili
yorum diyebilirsiniz. Böyle bölümlerle karşılaşırsanız, bunlar 
özellikle üzerinde düşünmeniz gereken bölümler olabilir. A- 
macım kendinizi sorgulamanız ve bazı gerçeklerle yüzleşme
nizi sağlamak. Yaşadıklarınızı ve kendinizi net olarak görme
nizi istedim.

Kitabın düşünce aşamasından tamamlanmasına kadar 
büyük emekleri bulunan editörüm Kıvanç Ertuğrul’a yürekten 
teşekkür ediyorum.

Size bir iyi, bir de kötü haberim var. Kötü haberim, bu ki
tabı sadece okuyup, içerisindeki bilgileri hayata geçirmezse
niz, başarabileceğiniz birçok şeyden kendinizi mahrum etmiş 
olursunuz. Bu kitabı sadece okumanın sizlere faydası olma
yacak demiyorum. Sadece okumuş olsanız bile, hayatınızda 
değişiklikler yaratabilir.

İyi haberim, buradaki her bölümü hayata geçirmek zo
runda değilsiniz. Eğer bir bölümü iyice sindirip hayatınızın bir 
parçası haline getirirseniz, hayatınızda olumlu yönde önemli 
değişiklikler meydana gelecektir. Bunun sizde yaratacağı coş
ku ve güvenle diğer bölümler üzerinde de çalışmaya başlaya
bilirsiniz.

İyi kitaplar konusunda önemli olan, kaç tanesine ulaşa
bildiğiniz değil, kaç tanesinin size ulaşabildiğidir. Umarım be
nim yazarken aldığım keyfi, yaşadığım hazzı ve duygu yoğun
luğunu okurken siz de hissedersiniz.

Sizi bilmem, ama ben bu yolculuk için sabırsızlanıyo
rum. Ucu bucağı ve sınırları olmayan maceramıza başlayalım 
artık.
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İnanmak Zorundasınız

İnanmak Zorundasınız

Harikulade şeyler ancak, içlerindeki bir şeyin bulun
dukları koşulların üzerinde olduğuna inanma cesa
retini gösterenler tarafından yapılmıştır.

Bruce Barton

Bir at terbiyecisinin yedinci sınıfa giden oğluna okulunda 
bir kompozisyon ödevi verilir. Kompozisyonun konusu, öğren
cilerin gelecekte ne olmak istedikleri ve ne yapmak istedikleri 
üzerinedir.

Çocuk altı sayfalık bir kompozisyon yazar. Gelecekte bir 
at çiftliğine sahip olmak istediğini belirtir ve bunu bütün detay
larıyla anlatır. İki yüz dönümlük arazi üzerine kurulan çiftliğin 
çizdiği planında binalar, ahırlar, koşu yolları vardır. Hatta, se
kiz yüz metre karelik çiftlik evinin ayrıntılı çizimini de yapmış
tır. Arzuladığı, yüreğinde hissettiği hayalinin anlatımını tüm 
detaylarıyla kâğıda dökmüştür.

Kompozisyonunu öğretmenine verir ve iki gün sonra geri 
alır. Kâğıdın ortasında kocaman bir sıfır ve ‘Beni gör!’ notu 
yazılmıştır.
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İnanmak Zorundasınız

Neden sıfır aldığını öğretmenine sorar. Aldığı cevap, ‘Bu 
senin için gerçekçi bir hayal değil. Paranız yok, gezginci bir ai
leden geliyorsun. At çiftliği kurman için çok paraya ihtiyacın 
var. Bunu başarman imkânsız.’ olur. Ardından, ‘Kendine daha 
gerçekçi hedefler belirleyip kompozisyonu tekrar yazarsan, 
sana yeniden bir not veririm.’ der.

Çocuk evine döner ve üzerinde düşünür. Babasına da
nışır. Babası, ‘Bu konudaki kararını kendin vermelisin. Bu se
nin hayatın için oldukça önemli bir seçim.’ der. Birkaç gün dü
şündükten sonra, kompozisyonunu değiştirmeden olduğu gibi 
öğretmenine tekrar geri verir. Öğretmenine, ‘Siz verdiğiniz no
tu değiştirmeyin, bende hayallerimi.’ der.

O yedinci sınıfa giden çocuk bugün iki yüz dönümlük a- 
razi üzerine kurulmuş sekiz yüz metre karelik evinde oturuyor. 
Yazdığı kompozisyon ise şöminenin üzerinde çerçevelenmiş 
asılı duruyor.

Evet, bu on üç yaşındaki çocuk inancını hiçbir zaman 
kaybetmedi.

Filler doğduklarında, kaçmamaları için ayakları zincirler
le yere çakılan kazıklara bağlanır. Filler büyür, ama bağlandık
ları zincirin kalınlığı ve yere çakılan kazığın boyu değişmez, 
çünkü fillerin hafızaları güçlüdür. Ufak bir yavru iken, her u- 
zaklaşmaya çalıştıklarında zincirden canları yanar ve bir yere 
gidemediklerini görürler. Bunu unutmazlar.

Yıllar sonra, tonlarca ağırlığa ulaştıklarında ve rahatlıkla 
bu zinciri kırabilecekleri ya da kazığı yerinden çıkartabilecek
leri güce ulaştıkları halde bunu denemezler. Çünkü bunu ya
pamayacakları hafızalarına kazınmıştır. Birçok fil bu yüzen
dendir ki, sirklerde çıkan yangınlarda yanarak ölmüştür.
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Peki, siz hangi yangınlardan kaçamayacağınızı he
saplayarak yanıyorsunuz?

Sizin ayağınıza zinciri kim bağladı? Öğretmeniniz mi, 
okuldayken sizlerle acımasızca alay eden çocuklar mı, işye- 
rindeki insanlar mı, sizi korumak isteyen anne babalarınız mı, 
yoksa kendiniz mi? Belki birisi sizi ezdi.

Belki de, ‘Bana zaten hiç iyi bir şey olmaz!’ demeye baş
ladınız. Bu zincirler şu ana kadar sizi nelerden alıkoydu, size 
nasıl zarar verdi? Zincirlerin kırılmasının zamanı gelmedi mi?”

İnsanlar, bir milin dört dakikanın altında koşulamayacağı 
konusunda kesin bir görüşe sahipti. Bilim adamları dahil, her
kes, bir insanın fiziksel olarak bu mesafeyi dört dakikanın al
tında koşmasının mümkün olmadığı konusunda hemfikirdi.

Ta ki 1954 yılında, Roger Bannister bu zinciri kırıncaya 
kadar. Bu rekora fiziksel olarak hazırlanmanın dışında, daha 
da önemlisi, zihinsel olarak hazırlandı. Bu bariyeri zihninde 
birçok defa geçtiğini hayal etti. Roger rekoru kırdıktan sonraki 
hafta içerisinde altı kişi daha bunu başardı. Aynı yıl içerisinde 
ise otuz yedi, bir sonraki yılda da üç yüz atlet bu mesafeyi dört 
dakikanın altında koştu.

Her birimiz tecrübelerimizi düşünce ve inançlarımızla o- 
luştururuz. Düşündüğümüz düşünceler ve konuştuğumuz ke
limeler geleceğimizi şekillendiriyor. Evren hiçbir zaman bizi 
yargılamaz, zihnimizden geçenleri gerçek kılarak bize geri 
yansıtır.

İnançlar bizi fiziksel olarak da etkiler. İnanç bedenimizde 
tıbbın açıklama getiremediği değişiklikleri meydana getirir. 
Doktorların yaşama şansı yok dediği hastalar, hastalıklarını 
mucizevî bir şekilde yenmişlerdir.
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Bu mucizenin adı inançtır.

Bu kişilerin her biri doktorların öngörülerine rağmen iyi
leşeceklerine sarsılmaz bir inançları vardı.

İnanç bünyemizin bağışıklık sistemini bile etkiler. Ne 
zaman kendimizi moralsiz ya da karamsar hissetsek, olumsuz 
inançlara sahibizdir. Bu durumdayken bağışıklık sistemimiz 
zayıflar, soğuk algınlığına ve diğer hastalıklara davetiye çıka
rırız. Bir daha soğuk algınlığına yakalandığınızda, o andaki 
inançlarınızın ne olduğuna dikkat edin.

İnançlarımız nasıl oluşur?
‘İyiliği, hastalığı, sefaleti, mutluluğu, zenginliği, fa
kirliği yaratan zihindir. ’

Edmund Spencer

İnanmak, bir şeyin nasıl olduğu konusunda emin olmak
tır ve tamamen kendi bakış açımıza göre oluşur. Düşüncele
rimizi sorgulamadan ya da yargılamadan birkaç kez düşün
dükten sonra gerçekmiş gibi kabul ederiz.

Geleceğimiz, zihnimizde oluşturduğumuz alışkanlıklara, 
yani inançlara bağlıdır. Buradaki sorun, bu inançların bazıları
nın ilerlememizin önünü tıkayan inançlar olmasıdır.

Başarılarla dolu bir hayatla, sıradan bir hayatı ayıran, 
aradaki farkı yaratan, inançlardır. Bizi başarıya da başarısızlı
ğa da iten başımıza gelenler değil, inançlarımızdır.

Düşündüğümüzü oluruz ve bugün neredeysek, şu 
ana kadar ki düşündüklerimizin toplamıdır.
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Aynı zamanda gelecekte ne olacağımız, zihinlerimizin 
içeriğiyle olacaktır.

Her şey düşüncede başlar. Kullandığım bu bilgisayar da 
öncelikle birisinin zihninde yer almıştı. Sadece bir düşünceydi.

Bugün kim olduğunuz, düşüncelerinizin sonucunda oluş
tu. Arkadaşlarınızın kim olduğu, parasal durumunuzun veya iş 
hayatınızın bugünkü bulunduğu yer başlangıçta bir düşünce 
idi. Mutlu ya da mutsuz olmamızın kökeninde de düşünce ya
tar.

Psikologlar bize günde 50,000 düşünce ürettiğimizi 
söylüyorlar. Saatte de ortalama 2,000 düşünce. Bu düşünce
lerin çoğu kendimizle ilgili; yeteneklerimiz, ne kadar değerli ol
duğumuz, yapabileceklerimiz, yapamayacaklarımız ya da ge
leceğimizle ilgili.

Hayattaki seçimlerimiz bize aittir. Ama her şey kontro
lümüzde değildir. Bir şey hariç; düşüncelerimiz.

İnsanlar bize fiziksel olarak zarar verebilirler, paramızı 
ya da eşyalarımızı çalabilirler, ama asla bizim iznimiz olmadan 
düşüncelerimizi değiştiremezler. Ne düşündüğümüze sadece 
biz karar veririz ve düşüncelerimizin kalitesini yükseltmek için 
yapacağımız her şey doğal olarak hayatımızın kalitesini yük
seltir.

Neye yürekten inanırsak, bizim gerçeğimiz olmaya baş
lar. İnancımızın gerçekle bir ilgisinin olması ya da bir hayal ü- 
rünü olması bu sonucu değiştirmez.

Neyin beklentisi içerisinde olursak, hayatımıza çekeriz.
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İnanmak Zorundasınız

Kendinizden sürekli olarak en iyiyi bekleyin. Korkuları
nızdan ziyade, başarmak istediklerinizin gerçekleşmesini bir 
beklenti haline getirin. Eğer gerçekten inanabilirseniz, istedik
leriniz hayatınıza, siz onlar için hazır olduğunuzda daha hızlı 
bir şekilde girer.

Farklı olayları ve insanları hayatımıza çekmek 
istiyorsak, bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Sahip oldu
ğumuz inançlar bizi bugün bulunduğumuz yere getirdiler. Ya
rın daha farklı bir yerde olmak istiyorsak, inançlarımızı değiş
tirmemiz gerekiyor.

İnançlar, mıknatısın enerjisi gibi kendisiyle uyuşan 
durumları ve insanları bize doğru çeker.

Hayatımız düşüncelerimizi takip eder. Zihnimizde neyi 
düşünürsek, aniden o yöne doğru hareket ederiz. Düşüncele
rinizi sert bir şekilde sağa ya da sola çevirirseniz, hayatınız ve 
tecrübeleriniz birden o yönde gitmeye başlar.
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Cengiz Erşahin

Düşüncelerinizi hizaya getirirseniz, yenilmez olursunuz. 
Sizinle hayattan istedikleriniz arasında ne var ki zaten? Sade
ce siz.

Ne düşündüğünüzü düşünmenizi istiyorum. Zihninizin 
neye yoğunlaştığına dikkat edin. Sadece bir düşünce aklınıza 
geldi diye onu düşünmek zorunda değilsiniz. Ne düşündüğü
müzü seçiyoruz. Dikkat etmelisiniz, çünkü düşünceler zaman
la inançlara dönüşüyor ve inançlar da geleceğimizi şekillendi
riyor.

Evinizde büyük bir fare olduğunu fark etseniz, ‘Şu gaze
teyi bitireyim.’ ya da ‘Bugün çok yorgunum, onunla yarın ilgi
lenirim.’ demezdiniz. Hemen yerinizden fırlardınız. Kendiniz 
durumu çözemiyorsanız, birisinden yardım alırdınız. Hiçbir şey 
yokmuş gibi davranıp gazetenizi okumaya devam etmezdiniz.

İşte biz de bu olumsuz düşüncelere karşı hemen hare
kete geçmeye başlamazsak, bir süre sonra ‘Benim geleceğim 
yok, hiçbir şansım yok.’ demeye başlarız.

Şu anda aklınızdan neler geçiyor? Kendiniz ve gelece
ğinizle ilgili olumsuz şeyler mi düşünüyorsunuz? Neden şans 
bana gülmüyor diye mi düşünüyorsunuz? Düşünceleriniz o- 
lumsuz ve korku doluysa, bunlara paralel durumları hayatınıza 
çekersiniz. Kendi düşünceleriniz, kendi bariyerleriniz olmaya 
başlar.

Olumsuz düşünceleri, olumlu düşüncelerle yer değişti
rin. Tam tersini düşünmeye başlayın.
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Geçmişiniz eksilerle dolu ise, geleceğinizin artılarla 
dolu olacağını düşünün.



Cengiz Erşahin

Bazılarınız zor zamanlardan geçiyorsunuz. Önünüzde 
engeller var. Olumsuz düşüncelerinizin sizinle kalmasına izin 
verirseniz, savaşı baştan kaybedersiniz. Problemlerimizin ne 
kadar büyük olduğunu düşünmek yerine, geleceğinizin ne ka
dar güzel olabileceğini düşünün.

Kaybediyorsanız, ‘Zafer benimdir!’ deyin.

Sabah uyandığınızda, o bütün olumsuz düşüncelerini si
lip atın. İçiniz sizinle değil, siz içinizle konuşun. Durum ne ka
dar kötü görünürse görünsün, ne hissederseniz hissedin, o- 
lumlu düşünün ve konuşun.

Bazılarınızın, ‘Sen benim hayatımı bilmiyorsun, hiçbir 
olumlu şey yok. Hayatımda bana hiç iyi birşey olmadı. Geçmi
şim buna müsait değil.’ dediğinizi duyar gibi oluyorum.

Problemlerinizin üstesinden gelmenin ve başarmak iste
diklerinizin imkânsız olduğunu mu düşünüyorsunuz? Unutma
yın, hayatınız düşüncelerinizi takip ediyor.

5 yıl kötü geçtiyse, en azından bunu konuşarak dolaş
mayın. Olumlu yönde konuşmaya başlayın.

Sorunları ve engelleri değil, çözümleri ve fırsatları konu
şun. Her evden çıkışınızda fırsatları arayın ve sadece inanın. 
Birisiyle tanışmanız, bir anda her şeyi tersine çevirebilir, ne 
kadar imkânsız gibi görünse de. Banka hesabınız ya da kredi 
kartı ekstreniz pek parlak görünmese de, ‘Fırsatların yaklaştı
ğını hissediyorum.’ deyin.

Duygularınız, düşüncelerinize göre şekilleniyor. Sabah 
kalktığınızda, sizi kıran insanları ya da yaptığınız hataları dü
şünerek mutlu olamazsınız. Gün boyunca ve yatmadan önce 
neler düşünüyorsunuz?
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İnanmak Zorundasınız

Düşünceleriniz doğru yöne gitmeli.

Zihniniz allak bullak ise, hayatınız da allak bullak o- 
lacaktır.

Dünyanın en büyük ve güçlü bilgisayarına sahip olabilir
siniz, ama içine virüs girerse, bilgisayarınız yavaşlamaya ve 
işlemlerde hata vermeye başlar. Bilgisayar kötü olduğu için 
değil, içine virüs girdiği için.

Olumsuz düşünceler de virüs gibidir. Virüslerin yalanla
rına inanmaya başladık. ‘Ben o kadar yavaşım ki, çekici deği
lim ki, zeki değilim ki, hayatımı değiştiremem. Hiçbir zaman 
başarılı olamam. Ben buyum ve hayatım da bu.’ Böylece o 
yaşayabileceğimiz hayatı hiçbir zaman yaşayamayız.

Gerekenlere sahip olmadığımızı, geçmişi geride bıra
kamayacağımızı düşünürsek, düşüncelerimiz haklı çıkar.

Zihninize yeni düşünceler girmiyorsa, değişemezsiniz. 
Çünkü o zaman eldekilerle çalışıyorsunuzdur. Bunlar size 
mutluluk ve neşe getirmedi. Bu yüzden ilham veren kitapları 
düzenli bir şekilde okumalısınız.

Kısacası, gerçekleşen her şeyin sebebi zihinseldir. Zih
ninizi kontrol ettiğinizde, hayatınızı da kontrol altına alıyorsu
nuz. Bugün ya da gelecekte olacak şeyleri, zihninizde taşıdı
ğınız düşüncelerin içeriği belirleyecektir.

Dünyada tamamıyla kontrol edebileceğiniz tek şey dü
şüncelerinizse, gelecekte olmasını istediklerinize paralel olan 
düşünceleri seçin.
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