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Konsantrasyonun Gücü

İÇ İND EK İLER
GİRİŞ
Konsantre olmayı öğrenmek oldukça önemlidir. Herhangi 

bir işte başarıya ulaşabilmek için tüm zihninizi, üzerinde ça
lıştığınız düşüncelere odaklayabilmeniz gerekmektedir. Kon
santre olabilen insan tüm yapıcı düşüncelerden faydalanır ve 
zararlı düşünceleri zihninin dışında tutar. Başarılı olmuş in
sanlar eğer konsantre olmasalardı, hiçbir şey başaramazlar
dı.

1. KONSANTRASYON ÇÖZÜM YOLU BULUR.
İki güç vardır; biri ilerleyip gelişmek ister; diğeri ise bizi 

geriye götürür. Hangisinin üzerinde konsantre olursak, o yö
ne doğru ilerleriz. Nasıl tüm kariyerinizi değiştirip mucizeler 
yaratabilirsiniz? Biz tamamıyla konsantre olmuş düşüncele
rimiz tarafından kontrol ediliriz. Bir ‘fırsatı’ nasıl yaratabilirsi
niz? Bir insan için fırsat niteliği taşıyan durum genelde başka 
bir insan için kayıp olur. Öğrendiklerinizi uygularsanız, bunun 
size büyük yararları olacaktır. Pes ettiğimiz mücadeleye ne
den sıfırdan başlarız? İşte size mükemmel ve teşvik edici bir 
iksir. Gerekli çabayı ortaya koyabilen herkes başarılı olabilir. 
Bir şeyler yapmaya en iyi şekilde hazırlanmış olan insanlar
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başarıya ulaşabilir. Emeklerimizin zirveye ulaşmasını nasıl 
sağlayabilirsiniz? Zirveye nasıl ulaşabilirsiniz? İdare etmesi 
için seçilmiş insan genelde bir dahi değildir. Diğerlerinden 
hiçbir fazlalığı yoktur. Diğerlerinde olmayıp onda olan şey 
nedir? Neden çok azı başarılı olurken birçoğu başarısız olur?

2. UZMANLAŞMAK; KONSANTRASYONUN 
ÜZERİMİZDEKİ GÜCÜ.

Çok az sayıda insan konsantre olma gücüne sahiptir. 
Zayıf konsantrasyonun nedenleri nelerdir? Oldukça iyi bir 
alıştırma sizleri bekliyor. Konsantrasyon zihin gücüyle aynı 
şeydir. Konsantre olamayan insan vasatı asla aşamayan ba
şarılara erişebilir. Kaç kişi konsantre olabilme gücüne sahip
tir? Konsantrasyon nasıl geliştirilebilir? Her düşüncenizi, is
teğinizi ve planınızı nasıl kontrol edebilirsiniz? Konsantras
yon nedir? Konsantre olabilen insan diğerlerini kontrol etme 
gücüne sahiptir. Konsantrasyon, iradenin ve zekânın bir ara
da kullanılmasını sağlar. Neden bazı insanlar çekici değildir? 
Güçlü bir kişisel etki ne zaman yaratılabilir? Nasıl etkili olu
nabilir? İstikrarsız, düzensiz konsantrasyonun nedenleri ne
lerdir? Dikkatinizi nasıl odaklayabilirsiniz? Konsantrasyonu 
geliştirmek için size hızlı bir yol sunuyorum. Fiziksel ve zihin
sel konsantrasyonun gelişimi nasıl olur? Faydalı bir ders na
sıl öğrenilebilir? Bir başkasının etkilemenin en iyi yollarından 
biri neden konsantrasyondur? Fiziksel kültürün gerçek yarar
ları artık gözlerden uzaktadır.
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3. KONSANTRASYON YOLUYLA İSTEKLERİNİZE 
NASIL ULAŞABİLİRSİNİZ?

Zihinsel çekiciliğin gücünü anlamayanlar tarafından yapı
lan hatalar nelerdir? İstediğinizi nasıl elde edebilirsiniz? Biz 
‘perilerin dünyası’nda yaşamıyoruz. Bir ‘hayalci’ çağında da 
yaşamıyoruz. Konsantre olduğunuz şeyi elde etmenin sırrı 
nedir? Bir bankadaki kurye nasıl çalıştığı yerin başkanı olabi
lir? ‘Gücünü ortaya çıkaran insanın gücü.’

4. KONSANTRASYON: HER ALANDA SONUÇLAR 
ÜRETEN SESSİZ KUVVET.

Düşüncenin gücünü anlayacaksınız. Konsantre düşün
celer sayesinde sizi memnun edecek sonuçlara ulaşabilirsi
niz. Etkinizi nasıl mükemmel bir şekilde arttırabilirsiniz? Yüz, 
insanın hayatını nasıl yaşadığını yansıtır. Asla hayal etmedi
ğiniz olasılıkları nasıl gün ışığına çıkarabilirsiniz? Birlikte ça
lıştığınız kişilere nasıl güven aşılayabilirsiniz? Doğru kanallar 
içinde düşüncenizi odaklamanızın değeri nedir? Büyük bir 
çaba sarf etmeden nasıl iyi sonuçlar elde edebilirsiniz? Kon
santre olarak hayatınızı baştan aşığı değiştirebilir ve hayal 
ettiğinizden çok daha fazla mutluluğa sahip olabilirsiniz.

5. KONSANTRE DÜŞÜNCELERİN TÜM İNSANLIĞI 
BİRBİRİNE BAĞLAMASI.

Kaç kişi başarılı olabilir? Başarının engelleri kontrol edi
lebilir. En büyük tutkularınızı nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Za
rarlı etkilerin üstesinden nasıl gelebilirsiniz? Tüm koşulların 
efendisi olmayı nasıl başarabilirsiniz? Konsantrasyon saye
sinde çevrenizi şekillendirebilirsiniz. İstediğiniz şeyi elde ede
bilirsiniz. Başarının düşünce tohumlarını ekebilirsiniz. İsten
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meyen durumlardan nasıl kurtulabilirsiniz? Konsantrasyon si
zi mutlu bir insan haline getirecek.

6. İRADEYİ GELİŞTİRME.
Her başarının büyük sırrı burada. Günümüzde her şey 

muhtemeldir. Tüm zihinsel hareketlerinizi kontrol eden içsel 
enerjinizi nasıl eğitebilirsiniz? Nasıl bir dahi olabilirsiniz? Em
rinizde sonsuz bir güç var. İnsanlar arasında sizi bir ‘birey’ 
yapacak kurallar nelerdir? Kazanan bir ruha sahip olmak is
temez misiniz? Konsantrasyon kararlılığı ve azmi geliştirir. 
İrade gücü nedir? En az başkalarınınki kadar güçlü bir irade
ye sahipsiniz. Kendi kaderinizi kendiniz belirliyorsunuz. Kişi
sel iradenizi kullanmayı öğrenmenizin önemini kavrayın.

7. ODAKLANMIŞ ZİHİNSEL İSTEK.
Zihnin tavrı yüz ifadelerinizi doğrudan etkiler. Konsantre 

olmuş zihinsel isteğin gücü engel tanır mı? Bir şeyi nasıl ar
zu eder ve tüm dikkat dağıtıcı düşünceleri nasıl yok edersi
niz? Hepimizin içinde var olan mükemmel gücün sessiz kuv
vetini nasıl ortaya çıkarabilirsiniz? Planlarınızı nasıl yoluna 
koyabilirsiniz? Dünyadaki en büyük güç kullanmanız için eli
nizin altında. Başarı için gerekli olan enerjiyi sağlayan moti
vasyon gücünü hissedin.

8. KONSANTRASYON ZİHİNSEL HUZUR SAĞLAR.
Konsantre olabilen insan son derece huzurludur. Bugün 

başarılı olmak için ne yapmalısınız? Konsantrasyonun tehli
kesi nedir? Birlikte olduğunuz insanların sizin gibi hissetme
sini nasıl sağlarsınız? Hayatınızı ve hareketlerinizi kontrol e- 
debilirsiniz. Başarılı hayatlar konsantre olmuş hayatlardır. İn
sanların ‘konsantre oldukları’ şeyi elde edememelerinin ne
denleri nelerdir?
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9. KONSANTRASYON KÖTÜ ALIŞKANLIKLARI 
YENEBİLİR.

Alışkanlık, konsantrasyonun hem güçlü bir düşmanı hem 
de mükemmel bir müttefikidir. Çoğu insan alışkanlıklarının 
gücü tarafından kontrol edilirler. Çoğu insan geçmişteki ben
liğinin birer taklitçisi ve kopyasıdır. Tüm fiziksel davranışlar 
iradenin ve zekânın isteklerini yerine getirir. Herkes nasıl da
ha mutlu ve başarılı olabilir? Alışkanlık, insan doğasının en 
derin kanunudur. İstenmeyen alışkanlıkları nasıl yenebilirsi
niz? Dr. Oppenheim’dan özel tavsiyeler.

10. KONSANTRASYON SAYESİNDE ELDE EDİLEN İŞ 
SONUÇLARI.

Başarılı bir iş şans eseri elde edilmez. Başarısızlığın ne
deni şans değildir. İşi başarmak için gerekli olan şey yoğun 
istektir. Sürekli başarı sağlayan insanlar bunu hak eder. Us
taca işini idare edebilen bir adam nasıl davranmalıdır? Arzu
larınızın farkına nasıl varırsınız? Başarılı iş tavrı nasıl olma
lıdır? Sizin fikriniz de en az başkalarınınki kadar iyi. Kaç in
san kendi kararlarını mahveder? En iyi sonucu elde eden in
san nasıldır? Başarılı bir iş inşa etmek zor değildir; önceden 
bir ömür boyu sürecekken artık yalnızca bir kaç yılda başa
rabilirsiniz. Nasıl daha fazla ve daha iyi çalışabilirsiniz? Baş
kaları tarafından öne sürülen fikirleri nasıl kendinize çekebi
lirsiniz? Birçoğu yanlış kuvvetleri ve etkileri üzerine çeker. 
İlişki içinde olduğunuz insanların bakış açısını genişletin.

11. CESARET ÜZERİNE KONSANTRE OLMAK.
Cesaret eksikliği finansal olduğu kadar zihinsel ve mane

vi zorluklar da yaratır. Cesaret sahibi olmayan biri yalnızca 
kötü, zayıf, moral bozucu ve yıkıcı şeyleri kendine çekebilir. 
Cesur olmak korkak olmak kadar kolaydır. Cesaret elinizdeki
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görev için zihinsel gücünüzü odaklar. Korkaklık hem zihinsel 
hem de manevi gücünüzü yok eder. Şüphelerden nasıl kurtu
labilirsiniz? Kimse denemeden neler yapabileceğini bilemez. 
Bir kez kuralları anladıktan sonra her şey mümkündür. İste
diğiniz şeyleri yapabilmek için cesaretinizi nasıl toplayabilir
siniz? Zorluklar cesur kişilerin önünde kısa zaman içinde yok 
olup gider.

12. KONSANTRASYONUN MADDİYAT ÜZERİNDEKİ 
ETKİSİ.

Kimse fakir olmayı hedefi olarak görmez. Zenginlik sa
yesinde kendimizi ve insanlığı daha yukarılara taşıyabiliriz. 
Sevimsiz ve hoş olmayan koşullar doğru düşünmeye olanak 
sağlamaz. Maddi durumunuzu geliştirmek için ilk adımı atın. 
Tüm yaşlardan birçok insan bir dereceye kadar zenginliğe 
ulaşmıştır. Zenginlik tümüyle çalışkanlığın bir sonucu değil
dir. Kimse maaşıyla zengin olamaz. Neden bazıları, bazı şey
leri acı dersler sonucu öğrenmek zorundadır? Kaçı zenginlik 
yerine fakirliği çekici bulur? Neden aldığımız oranda bir de
ğeri karşılık olarak vermeliyiz? Toplumunuzu hem başkaları 
tarafından onaylanan hem de peşinden gidilen bir toplum ha
line nasıl getirebilirsiniz?

13. KONSANTRE OLABİLİRSİN, FAKAT OLACAK 
MISIN?

Herkesin konsantre olma yeteneği vardır. Kullanmakta 
olduğunuzdan çok daha fazla sayıda kullanmadınız yetene
ğe sahipsiniz. Bazen çok ufak bir şey başarıya ulaşmanızı 
engeller. Suç tamamen size ait. Eğer başarılı olamıyorsanız 
nedenlerini nasıl keşfedebilirsiniz? Koşulları kendi lehinize 
çevirin ve oturup koşulların kendiliğinden oluşmasını bekle
meyin. Engeller sizin için bir vasıtadır. Zorlu yollar, eğer üze
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rinde konsantre olursanız aşılabilir. Birçok insan neden ba
şarısız olur? Reddedilmekten korkmayın. Başarısızlığın ne 
olduğunu bilmeyen bir insan olun. Fırsat size geldiği zaman 
onun için hazırlıklı olun. Hiçbir koşul, kararlı birinin başarıya 
ulaşmasına engel olamaz.

14. PRATİK ALIŞTIRMALARLA KONSANTRE OLMA 
SANATI.

Günlük bir alışkanlık konsantrasyonunuzu mükemmel bir 
şekilde arttıracak. Kendinizi olmak istediğiniz kişi gibi görün. 
Evrensel zekaya dahil misiniz? Neden nesneler bu şekilleriy
le çalışırlar? Evrensel zekadan nasıl talimatlar alınabilir? En 
çok arzulanan duruma erişebilir misiniz? Size daha önceden 
yabancı olan bu gücü nasıl geliştirebilirsiniz? Zihninizi dü
şüncenin güçlü bir telsizi olarak çalıştırın. Konsantrasyon a- 
lıştırmalarını yapmak için en iyi zaman nedir? Beyninizdeki 
ve vücudunuzdaki her bir hücreyi nasıl yenileyebilirsiniz? Si
ze kişisel denge katacak bir egzersiz. Gergin bir görünüşün 
yerine içinizdeki güçlere konsantre olabilirsiniz. Konsantras
yon enerjinizi depolar. Rahatsız veya gergin olmaktan nasıl 
kaçınabilirsiniz? Doğu kültüründe konsantrasyon. Arzuları 
kontrol etmek için egzersizler.

15. KONSANTRE OLUN, BÖYLECE UNUTMAYIN.
İnsanlar neden unutur? Hatırlamanın kolay bir yolu.»Etki

nizi nasıl derinleştirebilirsiniz? Hafıza Konsantrasyonu üzeri
ne bir alıştırma.

16. KONSANTRASYON AMAÇLARINIZI NASIL 
GERÇEKLEŞTİRİR?

Yapma arzusu, yapma yeteneğini işaret eder. İnsan, her 
arzusunu gerçekleştirme gücüne kendi içinde sahiptir. Eğer
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özlem duyduğunuz şeyleri gerçekleştiremiyorsanız, Tanrı 
vergisi güçlerinizi nasıl kullanmanız gerektiğini öğrenmenizin 
vakti gelmiştir. Birçok insan için yabancı olan, içinizdeki paha 
biçilemez bilgi ve sınırsız olanaklardır. İstedikleriniz üzerinde 
nasıl konsantre olabilirsiniz ve onu nasıl elde edersiniz? Sa
hip olduğumuz mucizevi yardım. Bir adam nasıl on üç sentle 
bir iş kurup altı yıl içinde bu işi büyütüp altı bin (6,000) dolar
lık bir mesleğe çevirdi? Gerekli odaklanmış çabayı ortaya 
koyarsanız, görünmeyen güçlerden büyük yardımlar almaya 
başlarsınız.

17. KONSANTRASYON SAYESİNDE GELİŞTİRİLEN 
İDEALLER.

Mutluluğunuz ve başarınız, ideallerinize bağlıdır. Değerli 
bir ders ister misiniz? Konsantrasyon yoluyla fiziksel hayatta
ki ideallerimizi yoluna koyabiliriz. Eğer doğru idealleri oluştu- 
rabilseydik dünya ne kadar da farklı bir yer olurdu. İdealini 
her değiştirdiğinde farklı bir şekilde düşünmeye başlarsın. 
Hayat devamlılığı olan bir farkındalıktan ibarettir. Bu yoldaki 
her adımda ya mutlu olursun ya da mutsuz. En parlak dü
şüncelerimize nasıl erişebiliriz?

18. ÜRETİM SÜRECİNDE ZİHİNSEL KONTROL.
Yaratıcının bakış açısı. Düşüncelerinizi başkalarına ak

tarmak neden kolaydır? Zihinsel güçleriniz sizi nasıl yardım
sever kuvvetlere çeker? Büyük bir iş adamı zihinsel kontrol 
gücüne sahip olmalıdır. Bir arkadaşınızı veya yakınınızı nasıl 
başarıya ulaştırabilirsiniz? Çoşkuyu ve başarı azmini nasıl 
kendinize çekebilirsiniz? Çevreniz ya yardımcıdır ya da za
rarlı. Zihinsel açlık nedir? Düşüncelerinizi ve fikirlerinizi baş
kalarına nasıl aşılayabilirsiniz? İlerlemenizden önce üzeri
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nizden atmanız gereken ağırlıklar var. Tavır ve davranışlar 
başarıyla farkında olduğunuzdan çok daha fazla alakalıdır.

19. KONSANTRE OLMUŞ İRADENİN GELİŞİMİ.
İradeyi geliştirmenin en etkili ve pratik yöntemi. Pratik a- 

lıştırmalar. Egzersiz yapmadan irade alıştırmaları. İrade gü
cü büyük engellerin üstesinden gelebilir. Kazanmak için ira
de gereklidir. Güçlerini geliştirene kadar insan, kendi yete
neklerini bilemez. Çok sayıda yetenek var, fakat organize ve 
yaratıcı güç o kadar da fazla değil. İçinizdeki yol gösteren 
gücü asla unutmayın.

20. KONSANTRASYONUN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ.
Konsantre olamayanlar genelde fakirlik ve mutsuzluğa 

mahkûmdur. En iyi eğitmen bile sizin uygulayabildiğiniz öl
çüde size yardımcı olur. İşinizin, hayatınızın ve güçlerinizin 
kontrolünü elinize alın. İnsanı başarıya ulaştıran ana öğeler 
üzerine konsantre olun. Herkes daha iyi konsantre olmayı 
öğrenebilir. Son tavsiyeler.
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GİRİŞ
Hepimiz belli şeyleri başarabilmek için konsantre olma

mız gerektiğini biliriz. Nasıl konsantre olacağımızı öğrenmek, 
buradaki en önemli etkendir. Herhangi bir işte başarıya ulaş
mak için, tüm düşünceleriniz üzerinde çalıştığınız fikir üze
rinde yoğunlaştırmanız, konsantre etmeniz gerekmektedir.

Eğer ilk başta düşüncelerinizi konu üzerinde uzun süre 
tutmayı başaramıyorsanız, hemen hayal kırıklığına kapılma
yın. Bunu yapabilen çok az sayıda insan vardır. Garip olan 
şudur ki, bizim için yaralı şeylerden çok, bizim için iyi olma
yan şeyler üzerine konsantre olmamız daha kolaydır. Bilinçli 
bir şekilde konsantre olmayı öğrendiğimizde bu eğilimin üs
tesinden gelebiliriz.

Her gün az sayıda konsantrasyon egzersizi uygularsa
nız, bu harika gücü yakın bir zamanda elde edeceğinizi siz 
de göreceksiniz.

Tüm yapıcı düşüncelerinizi öne çıkarıp zararlı olanlara 
zihninize kapattığınız zaman konsantre olmayı başarabilir
seniz, başarıyı garanti altına alırsınız. Yalnızca yararlı şeyleri 
düşünebilme becerisi son derece önemli bir değerdir.
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Hiç durup da düşüncelerinizin, konsantre olduğunuz dü
şüncelerinizin hayatınızda ne kadar önemli bir rol oynadığını 
düşündünüz mü? Bu kitap onların geniş kapsamlı ve kalıcı 
etkilerini size gösterecek.

Tüm bu dersleri oldukça pratik bulacaksınız. Egzersizle
rin tümünü baştan sona kendim test ettim. En başından geli
şimi fark edebilmeniz için tasarlandılar, bu da size cesaret 
verecektir. Kendinize yardımcı olabileceğiniz noktaları gör
menizi sağlayacaklar.

İnsan mükemmel bir yaratıktır, fakat yararlı olabilmesi 
için geliştirilmesi ve eğitilmesi gereklidir. Eğer elinden gele
nin en iyisini yapması için yönlendirilirse, her insan harika bir 
iş ortaya koyabilir. Fakat en mükemmel insan bile eğer kon
santrasyon ve çaba konusunda sıkıntı yaşıyorsa fazla bir şey 
başaramaz. Zihinsel konsantrasyonun sihirli gücüyle donatıl
dıklarında cüceler, devlerin işlerini kolaylıkla yapabilirler. Fa
kat devler bu güce sahip olmadıkları takdirde yalnızca cüce
lerin işlerini yapmakla sınırlıdırlar.

Bedenen formda olmaktansa, konsantrasyon bize daha 
fazlasını kazandırabilir; bir pozisyon için en ideal görünen bir 
insan her zaman o boşluğu en iyi şekilde dolduramaz. Yal
nızca her olasılık üzerine konsantre olabilen insan hem işini 
hem de hayatını bir sanat eseri gibi yaşayabilir.

Tüm somut gelişimleriniz bireysel çabanızın sonucu or
taya çıkar.

Bu ders konuları başarıya ulaşmanız için sizi yönlendire
cek ve size ilham verecek; sizi başarının kurallarıyla birlikte 
mükemmel bir uyum içine götürecek. Size görevlerinizde ve
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sorumluluklarınızda daha kararlı ve sıkı bir tutum sağlaya
cak.

Eğer bu çalışma içinde sunulan düşünce konsantrasyo
nunun yöntemleri pratiğe dökülürse, varoluşun süregelen ku
ralları ve onların değişmez gerçekliğiyle sizin aranızda içsel 
bir köprü meydana getirecek.

Her insan birbirinden farklı olduğu için, herkese aynı de
recede sonuç yaratacak talimatlar vermek imkânsızdır. Ya
zar, kitabın muhtemelen ortaya koyamayacağı ruhun içinde- 
kini uyandırmayla ilgili dersleri açıklamaya çaba göstermiştir. 
Bu yüzden bu dersleri bir uyanış ve içinizde olanın eğitimi 
gibi görerek çalışın. Bırakın tüm davranışlarınız ve düşünce
leriniz, konsantrasyonun gücüne ve yoğunluğuna sahip ol
sun.

Bu derslerden tam bir kazanç sağlayabilmeniz için bir 
sayfayı okuduktan sonra kitabı kapatıp sizde çağrıştırdığı fi
kirleri düşünün. Eğer bunu yaparsanız kısa zaman içinde 
konsantre olmanızı sağlayacak zihinsel alışkanlığı geliştire
ceksiniz, bu da olağan süreklilikle okumanızı ve okudukları
nızı tamı tamına hatırlamanızı sağlayacaktır.
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Konsantrasyonun Gücü

Herkesin sahip olduğu iki tür güç vardır. Biri gelişmemizi 
amaçlarken diğeri bizi geri çekmeye çalışır. Hangisinin üze
rinde konsantre olur ve hangisini geliştirmeye çalışırsak, 
kendi sonumuza o yolda ilerleriz. Her iki güç de kontrolü eli
ne almaya çalışır. Bu konuda kararı yalnızca irade verir. İra
desine büyük bir çabayla yoğunlaşan kişi tüm kariyerini de
ğiştirebilir ve mucize denebilecek sonuçları elde edebilir. Bu 
kişi, siz olabilirsiniz. Eğer bu denli ‘iradeli’yseniz, bu kişi siz 
olabilirsiniz, çünkü iradeniz bir yolunu bulur veya bir yol yara
tır.

Bir kitabı kolaylıkla doldurabilirim, insanların duygusuz 
bir şekilde davrandıklarını, bir süre sonra farkındalık kazanıp 
sanki hafif bir uykudan uyanırlarmış gibi olasılıkları değer
lendirip farklı bir kişiliğe sahip olduklarını anlatabilirim. Fakat 
kendi dönüm noktanızın ne zaman geleceğine ancak siz ka
rar verebilirsiniz. İçimizdeki yüce kişiliğin bizi yönlendirmesi
ne izin mi vereceğiz yoksa içimizdeki mantık barındırmayan 
güç bizi kendi isteğiyle kontrol mu edecek, bu yalnızca bir 
karar meselesi. Kimse istemediği bir şeyi yapmak zorunda 
değildir. Bu yüzden, eğer iradesi varsa, kendi hayatının yö
netmeni de kendisidir. Neler yapacağımız çalışmalarımıza ve 
eğitimlerimize bağlı olarak şekillenecektir. Tamamen oyun
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hamuru gibiyiz ve tamamen kendi irade gücümüzle kontrol 
edilebiliriz.

Alışkanlık bir kazanım meselesidir. İnsanların şöyle söy
lediğini duyabilirsiniz: ‘O doğal olarak buralara geldi, yalnızca 
eski taşları yerinden oynatıyor,’ yani ailesinin yaptığı şeyi 
yapıyor. Bu genelde doğrudur, fakat bunu yapmak için hiçbir 
neden yoktur, çünkü insan bir alışkanlığı ‘yapacağım’ dediği 
an değiştirebilir. Bir insan tam şu dakikaya kadar tüm hayatı 
boyunca iyi hiçbir şey yapmamış olabilir, fakat bundan son
rası için bir şeyler yapmaya başlaması önemlidir. Yaşlı in
sanlar bile değişip harika şeyler başarabilmişlerdir. Biri, ‘fır
satı değerlendiremedim,’ der. Bu doğru olabilir, fakat istedi
ğimiz takdirde başka fırsatlar yaratabiliriz. Fırsatın kapımızı 
bir kere çalacağı sözü doğru değildir. Gerçek şudur ki, fırsat
lar bize gelmez, onları biz kovalamalıyız. Bir insan için iyi bir 
fırsat olan şey, başka biri için kayıptır. Günümüzde bir insa
nın beyni diğerininkinin rakibidir. Sonucu belirleyen şey ise 
beynin ne kadar hızlı çalıştığıdır. Biri, ‘yapacağım,’ diye dü
şünür, fakat o bunu düşünürken başkası ilerler ve işi yapar. 
İkisinin de elinde aynı fırsat vardır. Biri kaçan fırsatı için ya
kınır. Fakat bu ona bir ders vermelidir ve eğer başarıya gi
den yolu takip ederse, dersi alırda.

Birçok insan güzel kitaplar okur, fakat bu kitapların onla
ra pek bir şey kattığını kabul etmezler. Herhangi bir kitabın 
veya herhangi bir dersin, onlar için fırsatlar açabileceğinin 
farkında değillerdir; iradelerini kullanmalarına teşvik ederler. 
Bugünden başlayarak sonsuza kadar birine bazı şeyler anla
tabilirsiniz, fakat o insan yalnızca kendi öğrendiği şeyi bile
cektir. ‘Ona kapıyı gösterebilirsiniz, fakat kapıyı açması ge
reken kendisidir.’
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