Motivasyon Teknikleri

1. Her seferinde bir adim atin
Bazi zamanlar isler gözümüzde o kadar büyür ki bir türlü bu ise baslayamayiz. Isin tümünü bir kere de
bitirmektense, bebek adimlariyla adim adim gitmek bize bir rahatlik saglar. O koca kitabin bitmesini
düsünürseniz, hiçbir zaman baslayamazsiniz. Önce ilk sayfa, sonra bir sonraki bes sayfa ve en sonunda
kitabin tümü. Ama önce ilk adimi atmak için istekli olmazsak, son noktaya ulasamayiz.
2. Hoslanmadigin bir isi, sevdigin zamanlarda ve ortamlarda yapin
Belki de hayatimiz boyunca yaptigimiz seylerin çok azini zorunlu olmadan yapiyoruz. Bu durumda, enerjinizin
ve moralinizin yüksek oldugu bir ortamda ve bir zamanda, o sikici isi aradan çikarmak gün boyunca kafamizi
mesgul etmesinden kat ve kat daha iyidir.
3. “80/20” Pareto ilkesi’ne önem verin
Italyan ekonomist Vilfredo Pareto yasadigi dönemde ilginç bir iliskinin varligini gözlemlemisti. Ülke
topraklarinin ve mal varliklarinin yüzde 80’ine, nüfusun yüzde 20’si sahipti. Günümüzde de geçerliligini
korudugu düsünülen bu kuralin motivasyon yönetimi açisindan anlami açiktir. Sarfettigimiz çabanin sadece %
20’si tüm sonuçlarinin % 80’ini etkilemektedir. Dogru isleri yapmak ve isleri dogru yapmak aldigimiz
sonuçlarin etkinligini belirlemektedir. Dogru isleri yapmak hedeflerimizi dogru sekilde belirleyip, bu dogru
hedeflere yönelik kaynaklarin aktarilmasi sayesinde olabilecektir. Siz de islerinizden hangi %20’lik kismin
sonuçlarin %80’i üzerinde etkili oldugunu belirleyin.
4. Hoslanmadiginiz bir isin eglenceli yönlerine odaklanin
Ne kadar sikici olursa olsun her sikici isin mutlaka en az bir tane eglenceli yönü vardir. Bu yönü bulun ve
isinizi keyifli hale getirin. Bu yönleri ne kadar artirirsaniz o kadar eglenirsiniz. Kendinize su soruyu sorun: Bu
isin eglenceli tarafi nedir? Eger hemen göremiyorsaniz, ikinci bir soru daha sorun. Bu isi eglenceli
yapabilecek neyi farkli yapabilirim?
5. Önce baslayin sonra düzeltin
Insanlar mükemmeliyetçiligin de verdigi duygularla, daha isin basindayken isin planlamasiyla çok fazla zaman
geçirirler. Onlara göre, her sey mükemmel sekilde planlanmali ve kusursuz olmalidir. Bu istegimizi düsüren
en önemli faktörlerden biridir. Eyleme geçmeden isin eksiklerini tümüyle gideremeyiz. Eyleme geçmek ve isin
ilerledigini görmek bize büyük bir enerji ve moral verecektir.
6. Yeterliyim, öyleyse varim
Eger becerileriniz, sizin baslamayi düsündügünüz isin gereklerini karsilamiyorsa, baslamak için büyük bir
istekten daha fazlasina ihtiyaciniz var demektir. Kendimizi yeterli hissetmediginiz zaman, baslamak ve
sonuçta da hayal kirikligina ugramak istemeyiz. O becerileri kazandiktan sonra böyle bir ise girismek daha
uygun olabilir. Bunun için becerilerinizi gelistirmek için bir kursa, seminere ya da egitime katilin, ancak
mükemmellesmek için beklemeyin.
7. "Yaratici Imgeleme" yapin
Bazen enerjimiz o kadar tükenir ki, isi tamamlamadan, bir durgunluk içine gireriz. Iste tam bu noktada isinizi
bitirirken, büyük bir rahatlikla isinizdeki son hamleyi yaparken hayal etmeniz, hem konsantrasyonunuzu
arttiracak hem de son vurus için size enerji verecektir. Bu noktada kendinizi disaridan bir gözle degil, o
sonucu kendiniz yasiyormus gibi hissetmeniz gereklidir. O rahatlama duygusunu yasayin, son kez masaniza
dokundugunuzu hissedin, kapidan çiktiginizi görün!
8. Moraliniz ve enerjiniz zirvedeyken ise ara verin
Olumlu duygularla doluyken, yani daha enerjimiz bitmemisken, yaptigimiz ise ara vermek, geri dönmek için
bizi daha çok motive edecektir. Çünkü dönmek istedigimizde hatirladigimiz sey, ara vermeden hissettigimiz o
güzel duygular olacaktir.
9. Eyleme geçin
Isinizle ilgili ertelediginiz o ilk adimi atin, kursa yazilin, telefonu edin ve o görüsmeyi yapin. Eyleme geçmek ve
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isinizin pesinden gittiginizi görmek size büyük moral verecektir. Böylece isteginizin arttigini ve enerji ve moral
kazandiginizi göreceksiniz.
10. Bir kere de sadece bir is yapin
Sirtiniza tasiyabileceginizden fazla yük yüklenmek fiziksel ve ruhsal sikintilara yol açabilir. Özellikle yetersizlik
duygusu ve moral bozuklugu yasamak, hedefinize ulasmanizda sizi sekteye ugratabilir. Kritik esigi asmayin
ve bas edebileceginiz kadar is yüklenin..!
11. “DUR” deyin ve “IPTAL” Edin
Basari yolunda kendi düsüncelerinizi, baskalarinin olumsuz ve art niyetli düsüncelerinden korumak, büyük
önem tasimaktadir. Bunun için, ayni bir kaledeki yüksek surlar gibi beyninizin etrafina surlar örün, O kaleye
ancak sizin seçtiginiz ve sizi olumlu yönde düsünmeye sevk eden düsüncelerin girmesine izin verin. Bu gibi
olumsuz söz ve davranislarla devamli sekilde karsilasacaksiniz. Bunlar, en masum görünen ama en etkili
virüsler gibi beyninizi ele geçirebilirler. En çok da, yakininizdaki insanlardan gelenlere karsi tetikte olun. Bu
gibi söz ve davranislarla ifade edilen her türlü olumsuz düsünceler, enerjinizi ve moralinizi tüketebilir ve sizi
zamanla kendinizden süphe duygulariyla bas basa birakabilir. Böylesi durumlarla karsilastiginizda içinizden
“IPTAL’ ediyorum diyerek kendinize telkinler verin; böylece bu olumsuzluklarin bilinçaltinizda yer etmesini
engelleyebilirsiniz.
12. Nereden geldim, nereye gidiyorum?
Bazen hedefimiz ile basladigimiz nokta arasindaki baglarimiz kopar ve nerede oldugumuzu bilemedigimiz için
istegimiz zayiflar. Örnegin yabanci dil ögrenmek, kitap yazmak, büyük projelere girismek gibi uzun soluklu
islerde, hedefimize daha ne kadar yol kaldigindan çok, ne kadar yol aldigimiza odaklanmak kuru bir iyimserlik
degildir. Bu ilerlemeyi görsellestirmek (örn. yapilan is toplamini ve ne kadar zamanda yapildigini gösteren
kümülatif bir grafik çizmek), çok önemlidir. Yapilanlarin somut olarak görülmesi size gerekli olan enerjiyi
verecektir.
13. Kendinizi ödüllendirin
Önemli bir isi veya projeyi bitirdiginizde, mutlaka çok sevdiginiz bir seyi kendinize ödül olarak verin. Bu,
sevdiginiz bir tatlidan tutun da, o hep izlemek istediginiz filme, size moral verebilecek bir geziye kadar, uzun
bir listeyi içerebilir. Bu sekilde kendinizi ödüller yoluyla olumlu sekilde kosullandirarak, isleri bitirmek için içsel
bir güç yaratmis olacaksiniz.
14. Ara sira vitesi küçültün
Sürekli yüksek tempoda çalismayi kendinizden beklemeyin, bu sizin performansinizi asagi çekmekle kalmaz,
ayni zamanda sonraki islere girismek için de güç bulmanizi engelleyebilir, hatta sagliginizi da tehlikeye
atabilir. Bu nedenle durmaniz gerektigi yerde, kendinizi zorlamayin. Kendinizi suçlu hissetmeksizin, isinize ara
verin veya temponuzu düsürün. Motivasyonunuzun yönetimini kendi elinizde tutun. Özellikle A tipi kisiligin
özelliklerini barindiran bir çok insan, tam bir iskolik olabilmektedir. Ancak yüksek temponun yarattigi
olumsuzluklar nedeniyle de, sagliklarini farkinda olmadan tehlikeye atmaktadirlar.
15. Bir motivasyon araci olarak tütsü ve müzigi kullanin
Çalisma sirasinda, ortam içinde uyarici bir koku olan tütsünün kullanilmasi ve hafif bir müzigin dinlenmesi
konsantrasyonun arttirilmasinin yani sira, bilgilerin bellege islenmesinde de oldukça faydali olabilmektedir.
Sonraki süreçte baslamakta zorlandigimiz herhangi bir iste bu araçlarin kullanilmasi çalisma havasina
girmemizde bize kolaylik saglarken, önemli bilgilerin daha rahat hatirlanmasinda yardimci olmaktadir.
Çalisilan bilgilerin beyne kaydedilmesi sirasinda farkli duyu kanallarinin ayni anda kullanilmasiyla bilgiler
hafizaya daha saglam sekilde kaydedilmektedir. Etkin sekilde ögrendigimiz bilgiler bu sekilde daha zor
unutulmakta ve bize ilerleyen süreçte zaman kazandirarak etkinligimizi artirmaktadir.
16. Çalisma ortaminin etkisine dikkat edin
Herzberg’in kuraminda belirtildigi gibi, çalisma kosullari kisinin motive olmasina arti bir neden olusturmazken,
çalisma kosullarinin kötü olmasi ise, isten bir doyum saglanamamasina neden olmaktadir. Oda sicakliginin ne
çok soguk ne de çok sicak olmasi, ses ve gürültünün kaldirilabilir düzeyde olmasi, dikkatinizi ve
konsantrasyonunuzu bozabilecek hareketli seylerin ortaliktan kaldirilmasi, etkinligimizin devami açisindan çok
önemlidir.
17. En iyisi olmasaniz da..
Orman kampi yapan iki adamin karsisina birden aç oldugu her halinden belli olan bir aslan çikar. Biri hizlica
kosmaya hazirlanirken, digeri sirt çantasindan kosu ayakkabilarini almak için harekete geçer ve ayagindan
botlarini çikarmaya baslar. Bunu gören arkadasi saskinlik içinde arkadasina, “Ne yaptigini saniyorsun,

2/8

aslandan daha mi hizli kosacaksin?” diye laf atar. Adam çoktan ayakkabilarini degistirerek, “aslandan degil
ama senden hizli kossam yeter” diyerek arkadasinin yanindan hizlica geçer gider. Bazen gerekli olan sadece,
digerlerinden yeteri kadar iyi olmaktir.
18. Is yapma seklinizi güncelleyin
Eger her gün ayni seyleri ayni yerlerde yapmanin çalisma etkinliginizi olumsuz etkilemedigini düsünüyorsaniz
bir daha düsünün. Sizin etkinliginizi bozan sey isin kendisinden ya da is yapma seklinizden kaynaklanabilir.
Her zaman isleri ayni sira, yogunluk ve tempoda yapmaniz isten bunalmaniza neden olabilir. Islerinizin
sirasini, yogunlugunu ve temposunu ya da her üçünü birden degistirerek kendinizi daha iyi bir havaya
sokabilirsiniz. Ayrica, çalisma yerinizi ve düzeninizi bir süreligine veya bütünüyle degistirmek bu sorununuza
bir çözüm olabilir.
19. El elden üstündür
Bazen insanlarin bizlerden daha iyi yaptiklari seylere ya da is yapma usullerine sahit oluruz. Herkesin
birbirinden üstün taraflari ve ögrenilecek yetenekleri vardir. Bazen bir kisiyi gözleyerek bile ondan çok sey
ögrenebiliriz. Bu bize çok zaman kazandirdigi gibi enerji tasarrufu da saglayacaktir. Daha iyi bir sunum mu
yapiyor ya da daha iyi bir düsünme sekli mi var? Alacagimiz pratik bir yardimin ve yapacagimiz iyi bir
gözlemin bize çok faydasi olacaktir. Gözlerinizi dört açin!
20 Isleri zorlastirin veya zamani öne çekin
Bazi zamanlar bir isin sonuçlanmasi için uzun bir süreç vardir. Bu sürecin uzunlugu istegimizi olumsuz etkiler.
Bu konuda uygulanabilecek iki yöntem ise; sürecin içine daha fazla ek is ekleyerek isi zorlastirmak, ya da
süreyi sanki daha erken bitecekmis gibi öne çekerek zamani kisaltmaktir. Örnegin yil sonuna yetismesi
gereken bir proje varsa, projeyi daha zor hale getirerek ya da teslim tarihini öne çekerek kendinizi harekete
geçirebilirsiniz.
21. ‘Parkinson Yasasi’ni uygulayin!
Is, ‘Parkinson Yasasi’na göre ona ayrilan süreyi dolduracak biçimde genisler. Dolayisiyla isin gerçeklestirilme
zamanini, ise o zaman sürecinde gerçeklestirilmesi çok zor olsa bile, en kisa süre olarak belirlemek kisiyi
daha fazla motive edecektir. Eger süreyi siz belirlemiyorsaniz ve 1 hafta içinde bitirmeniz gereken üç küçük is
varsa, büyük ihtimalle de o islerin bitirilmesi 1 haftayi alacaktir. Bu atil kalan potansiyelinizi kullanmak için, bu
üç isin yanina, hepsi bir gün öncesinden tamamlanmasi gereken dört isi daha üstlenebilirsiniz.
22. Odaginizi degistirin
Sevmedigimiz islere girismek için kendi iç konusmalarimizda hep isin zorlu, güç ve ugrastiran yönlerine
odaklaniriz. Ancak sevdigimiz islere baslamak için, tam tersine isin kolay, zevkli ve çekici yönlerine
odaklaniriz. Bu sekilde, bu zevkli isler için gelistirdigimiz odagimizi, zor ve sevimsiz isler için de kullanabiliriz.
Zor ve sikici islerin sevimli, kolay ve zevkli yönlerine odaklanarak kendimizi daha fazla motive edebiliriz.
23. Durusunuza dikkat edin
Genellikle düsünce, duygu ve fiziksel durumlar birbiriyle etkilesim içinde gelisir. Fiziksel durumunuz düsünce
ve duygularinizi etkilerken, düsünce ve duygulariniz da fiziksel durumunuzu etkilemektedir. Enerjimiz
azaldiginda farkinda olmadan, omuzlarimiz düser, basimiz öne egilir, sandalyeye yayiliriz ve sig nefes alir
sekilde otururuz. Ancak, basimizi kaldirip, vücudumuzu diklestirdigimizde ve daha iyi nefes almaya
basladigimizda, kendimizi farkli hissetmeye baslariz. Dolayisiyla ruhsal durumumuzda bundan olumlu sekilde
etkilenecaktir.
24. Zorlari en basa alin
Yapilacak isler listenizde yer alan ve sizi en çok zorlayacak ve sikici isi daha enerjiniz yüksekken en basta
yapin. Böylece aklinizi devamli kurcalayip gözünüzde büyümesini engeller, ve aradan çikartmanin rahatligini
yasarsiniz.
25. Kendinizi öfkelendirin
Öfkenin motive edici etkisinden yararlanin. Size zor gelen isleri basarmak için, duygularinizi kabartin,
kendinizi öfkelendirin. Öfkenizin sizi sarmasina izin verin. Kendinizi bu hallere sokan isinize kizin!
26. Saatte ne kadar kazandiniz acaba?
Basari ve çaba arasindaki iliski, zaman kavraminin da araya girmesiyle görülmemeye baslayabilir. Zaman
zaman bu iliskiyi hatirlatacak bir farkindaligin içine girilmesi faydali olabilir. Örnegin ayda bir ya da senede bir
kazanilan paranin güne ve saate bölünerek, daha kisa zamanda ne kadar para kazanildiginin hesaplanmasi
isimize önemli bir istek yaratilmasinda etkili olabilmektedir.
27. Isi sadece planlayin
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Bazen o gün için sadece isi planlamak da size moral verebilir. Bu isi nasil ve ne zaman yapilacagini
planlamak için masaya oturun. Bunun için özel bir defter de tutabilirsiniz. Isinizi belli kisimlara ayirin. Eger o
gün geldiginde planlarinizda bir sorun çikmis ve yapamamissaniz, yeni bir plan yapin.
28. Izleyin, okuyun ve dinleyin..
Eger kendinizi oldukça bezgin ve durgun hissediyorsaniz, sizi motive edecek ve cosku verebilecek
eylemlerde bulunabilirsiniz. Örnegin ilham veren filmler izleyebilir, müzik parçalari dinleyebilir, özlü sözler ve
küçük ilham veren öyküler okuyabilirsiniz.. Bunlar sizi biraz olsun canlandiracak güce sahiptir. Bununla ilgili
sitemizin bölümlerini dilediginiz gibi kullanabilirsiniz.
29. Geçmise dönüs yapin
Daha önce heyecanla sizi ise yönelten faktörü hatirlamaya çalisin. O an farkli olan neydi, sizi motive eden sey
ne olabilir. Bunu hatirlayabilirseniz, bugün zorlandiginiz benzer ya da farkli bir iste de o heyecani yakalamaniz
daha kolay olabilir.
30. Beyninize hedefi gösterin
Bir sonraki gün yapacaklarinizi listeleyerek beyninize bir hedef göstermis olursunuz. Birkaç dakikanizi
ayirarak yapacaginiz sonraki gün programlari, size bir sonraki isinize daha çabuk baslayabilmenizde büyük
etkisi olacaktir. Bunu daha uzun vadeli hedefler için de yapabilirsiniz. Haftalik, aylik ve yillik olarak
yapacaginiz planlar, hedefe yönelik eylemlerinizi de netlestirecektir.
31. Güzel yönlerine odaklanin
Bazen gün boyunca güzel seyler yasariz ama arada yasadigimiz moral bozucu bir olay, keyfimizi kaçirmaya
yeter. Artik odaklandigimiz sey ona kaymistir. Iyi gitmeyen bir maç, kötü çikarilmis bir is vs. Ne olursa olsun,
dikkatinizi günün bütününe verin ve kendinize, bugün hiç mi güzel bir sey yasanmadi diye sorarak, odaginizi
olumlu yöne çevirin. Geçmisi degistiremezsiniz ama, odaginizi degistirerek, hiç degilse bu durumun moralinizi
bozmasina izin vermemis olursunuz.
32. Tamamlanmasi için diretmeyin
Herhangi bir durumda bazen hirs yapar ve elimizdeki isi bitirene kadar diretiriz. Bu benzinimiz tamamen
bitene kadar arabayi istasyona yanastirmamakta israr etmek gibidir. Bunu yapmayin! Gün içinde yapmayi
düsündügünüz programa uyun ve su an yapmakta oldugunuz is bitmese bile, o isi birakip bir sonrakine geçin.
Bazen birçok ise sadece baslamak bile, biten islerin toplamindan daha fazla olmasindan dolayi moralimiz
üzerinde daha fazla etkisi olacaktir. Ayni zamanda isi olumlu duygularla biraktiginiz için, tekrar baslamak için
çok fazla zorlamayacaksiniz.
33. Negatif motivasyonu kullanin
Bazen istegimiz hiç gelmediginde yapilacak en son sey, isin bitirilmemesinin tüm olumsuz sonuçlarini
düsünmek ve buna odaklanmaktir. Ne kadar zor durumlara düsebileceginizi ve hayatinizin tersyüz
olabilecegini hayal ederek ve kendinizi “iterek” motive edebilirsiniz.
34. Reddedilen sizin sunusunuzdur
Istediginiz seyi degistirmek istemiyorsaniz, yaklasim tarzinizi degistirin ve tekrar deneyin. Kisi olarak basimiza
gelen olaylari kendi kisiligimizden kaynaklaniyormus gibi algilar ve üzüntü içine gireriz. Sonuçta da pes
ederiz. Tekrar denemeli fakat, yöntemimizi degistirmeliyiz, o zaman bir farklilik yaratma sansimiz olacaktir.
35. Basariya demir atin
Bir NLP teknigi olarak kullanilan ‘çapa atma-çagristirma’ (anchoring); kisinin duygusal, düsünsel içsel
durumunun, uyarici-çagristirici (anchor) konumundaki dissal tetikleyicilere baglanmasidir. Genellikle bilinçdisi
olarak hayatin pek çok alaninda çapalarla karsilasiriz. Çocuklugumuzdan bu yana deneyimledigimiz pek çok
olayda, farkinda olmadan çapalar atilmistir. Yogun duygusal durumlar içindeyken (korku, sevinç, hüzün vs.) o
anda gördügümüz, duydugumuz, tattigimiz ya da dokundugumuz herhangi bir sey bizim için çapa haline
gelebilmektedir. Örnegin reklamlarda bize yasatilan duygularin yogunlugu ile ürünün/markanin birlikte
görülmesi çapa atma olarak degerlendirilebilir. Sporcularin sans getirmesi için yaptiklari hareketler, ritüeller
veya özel esyalarina dokunmalari, onlari maça hazir hale getiren olumlu çapalardir. Bu teknigi kendi
yararimiza nasil kullanabiliriz? Öncelikle kalici bir çapalama için, duygu yogunluguna girmeli, en uygun
zamanda en uygun noktaya çapa atmaliyiz. Genellikle bedenimizdeki bizim belirledigimiz uygun bir nokta
üzerine, duygu yogunlugu içindeki en uygun zamanda yapacagimiz bir dokunusla o andaki duygusal ruh
halini bedeninizdeki bir noktaya çapalayabiliriz. Örnegin özgüven duygusu için bunu yapabilirsiniz. Kendinizi
bu duyguyu geçmiste yasadiginiz bir zamana götürün ve sanki o ani tekrar yasiyormus gibi hayal edin, en
yüksek duygu yogunlugunda belirlediginiz bir noktaya dokunun (bu çok sik kullanilan bir nokta olmasin, avuç
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içi gibi). Saglamasini yapin ve ise yarayip yaramadigini görün, eger baglanti olusmadiysa tekrar deneyin.
Sonuçta ayni duyguyu yasamak istediginiz baska bir zaman, çapa attiginiz noktaya dokunmaniz yeterli
olacaktir.
36. Isinize bütünüyle ara verin
Eger odaginizi isinizden baska bir seye çevirecek sekilde aralar vermezseniz, kendinizi tam bir dinlenme içine
sokamayabilirsiniz. Bu amaçla dikkatinizi baska yöne çekebilecek her türlü seyi uygulayabilirsiniz. Herhangi
bir kitaptan bölüm okumak, film izlemek, bulmaca çözmek vb. gibi farkli islerle ugrasin.
37. Planlarinizi çevrenizdekilere anlatin
Hedeflerinizi, hayallerinizi ve yapmak istediklerinizi baskalariyla paylasmak, sizin için bir dis kontrol süreci
yaratabilir. Kendimize sakladigimiz hayalleri ancak biz biliriz. Özellikle kendi kendimize motive olmak
durumunda kalan kisiler için bunun sürekli saglanabilmesi çok zordur. Bu nedenle yakin çevremizdeki kisilerin
hatirlatmalari, istegimiz azaldiginda bizim için tesvik edici bir rol oynayacaktir.
38. Olmak istediginiz kisi gibi davranin
Kim olmak istiyorsunuz? Bu sizin idealiniz olan kisilikse, neden simdiden o kisi gibi davranmayasiniz? Hayati
onun gözlerinden yasayin, onun gibi düsünün, onun gibi konusun. Idealinizdeki kisi gibi davrandikça
gelisecek ve gelistikçe daha da basarili olacaksiniz. Bu konuda efsanevi bir öykü anlatilir. Çok eski
zamanlarda ülkenin birinde, bir kral yasarmis. Ama bu kral kambur oldugu için, halkinin önüne utancindan
çikamazmis. Bir gün sarayinin önüne kendi heykelini yaptirmaya karar vermis; ancak kendisine hiç
benzemeyen, dik duruslu ve fizigi düzgün bir heykel yaptirmis. Her gün o heykelin önüne gidip ona bakiyor ve
onun gibi görünmeye çalisirmis. Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra, kral halkinin önüne çikmaya karar
vermis. Halkinin önüne çiktiginda bütün halk saskinlik içinde kalakalmis. Çünkü, krallarinin artik kamburu
olmadigi gibi, çok düzgün bir fizige de sahip oldugunu görmüsler.
39. Saate konsantre olun
Hiçbir sey yapamiyorsaniz, bu sizin seçiminiz gibi hareket edin ve bir sey yapmayin. Kendinizi saate
odaklayin ve gözlerinizi ayirmadan ona bakin, tüm dikkatinizi o küçük daireye verin. Geçen zamanin
farkindaligina vardiginizda, zihninizi tekrar topladiginizi hissedeceksiniz.
40. Olumlu düsünün
Basiniza gelen olumsuz durumlarda seçme sansiniz oldugunu unutmayin. Ya bunu kabul edip üzülecek ya da
iyi taraflarini görmek için kendinize bir sans vereceksiniz. Kendinize söyle söyleyin; "yasadigim seylerin, simdi
göremesem de, olumlu bir tarafi mutlaka vardir, sadece bekleyip görmek için zamana birakiyorum."
41. Yapamayacaklarinizin yapabileceklerinizi engellemesine izin vermeyin
Bazen imkansizi isteriz ve diger bütün alternatifleri görmezden geliriz. Peki ya degisen sartlar! Planlari
yaptigimizdaki kosullar! Degisen sartlara uyum saglamali ve hedeflerimizi revize etmeliyiz. Yoksa, bosa
geçen zamanin acisina katlanmak durumunda kaliriz. Hayatimizi, hiç olmayan bir adanin altinlarini ararken
geçirmemeliyiz.
42. Rekabet güzeldir ama yalniz birakir
Bizden daha iyisini yapabilen kisilerle kuracagimiz iyi iliskiler ve isbirlikleri, bizi kazanmak istedigimiz beceriler
açisindan oldukça gelistirir. Rekabet edebilir, bir mücadele içinde olabiliriz. Ama bu, onlarin, bize
kazandirabileceklerini göz ardi etmemizi gerektirmez. Rekabet edebiliriz ama gelismemiz için onlara da
ihtiyacimiz vardir. Onlardan ögrenme firsatlarini kaçirmamali ve isbirligi yapmayi göz ardi etmemeliyiz.
43. Bitirmeyin
Bazen sadece sorun ise baslayabilmektir. Ayni, kar topunun, büyüyüp yuvarlanabilmesi için ilk önce harekete
geçmesinin gerektigi gibi. Isi bitirip yeni güne yeni ve kocaman bir isle baslama düsüncesi kisinin
motivasyonunu olumsuz yönde etkileyebilir. Bu yüzden elinizdeki is bitirmek için son hamleyi yapmadan
birakin. Böylece sonraki güne, kalan isinizi hemen bitirmenin hazziyla baslayabilirsiniz. Günün sonunda isi
biraktiginiz noktaya dikkat etmek sizin güne istekle baslamanizin anahtaridir.
44. Düslerinizi göz önünde tutun
Düslerinize ait resimleri, brosürleri, yazilari her an gözünüzün önünde tutun. Odanizi, çalisma masaninizi ve
duvarlarinizi onunla süsleyin. Bunun için en iyi yöntemlerden birisi de, bunlari yerlestirebileceginiz bir “düs
panosu” edinmektir. Düs panonuza hayalinizdeki arabayi, okulu veya yasami size hatirlatacak her türlü seyi
koyabilirsiniz. Ayrica geçmisteki basarilarinizi size çagristiracak her türlü sey, yine size moral verecektir.
Önemli olan heyecaninizi canli tutacak enerjinin uyandirilmasi ve bunun devamliliginin saglanmasidir.
45. Kendinize “nedenler” bulun
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Jim Rohn’un deyisiyle, yeteri kadar nedeniniz varsa her seyi yapabilirsiniz. Kendinize, bir ise baslamak ve
onu bitirmek için tüm nedenleri siralayin. Olabildigince çok nedeniniz olsun, böylece bunu yapmanin kendiniz
açisindan çok mantikli oldugunuzu göstermis olacak ve kendinizi motive etmis olacaksiniz.
46. Kendinizi gözlemleyin
Kendinizin gün içinde veriminizin dogal olarak yükseldigi ve düstügü belirli zaman dilimleri vardir. Ayni
tempoda çalismayi devam ettirebilmek büyük bir sorundur. Kendinizin gün içindeki temposunu gözlemledikçe,
etkin oldugunuz zamanlari da belirlemis olursunuz. Bu, sizin "motivasyon davranisiniz rehberi"niz gibi islev
görür. Günün belirli saatleri, belirli isler, belirli ortamlar ve belirli kisiler sizin temponuzu olumlu ve olumsuz
sekilde etkilemektedir. Bunun farkina vardigimizda, performansimizi en üst seviyeye çikarmakta önemli bir
farkindalik kazanmis oluruz.
47. Yalitilmisliktan kurtulun ve sinerji yaratin
Sizi çalisma alaninizda bilgilendirebilecek ortamlarda bulunun, dergilere abone, derneklere üye olun. Benzer
meslegi yapan kisilerle iliskiler kurun, temaslarda bulunun. Bu sekilde alaninizda bilgi birikimini
arttirabileceginiz gibi, bireysel yakitiniz bittiginde size isinizi hatirlatacak kisilerin olumlu etkisinden
faydalanmis olursunuz. Ayrica, grup olarak çalismanin da, istegin ve coskunun yaratilmasinda önemli etkileri
oldugunu da belirtmek gerekir. Birlikte çalismanin sinerjisinden yararlanmak, özellikle kendi islerini yapan
serbest çalisanlar için büyük bir öneme sahiptir.
48. Moraliniz bozuk oldugunda, ya da siz en iyisi "her zaman" gülümseyin
Tüm moraller sifira indiginde ve suratiniz asik bir sekilde kaldiginizda, isinize bir ara verip, birakmaniz en iyi
çözüm olabilir. Moraliniz yerine gelmeden kendinizi tekrar isinize tamamiyle veremezsiniz. Bu durumda
yapmaniz gereken sey, moralinizin düzelmesi için bir süre eglenceli seyler yapmak, komik filmler izlemek ya
da kendinizi kahkaha terapisine almaktir. Komik seyler seyredin, okuyun, dinleyin ve yapin. Bunlar, en
azindan dikkatinizi moral bozuklugundan alacak ve zihninizi bir süreligine eglenceli seylere vermenizi
saglayacaktir. Ayrica, gülmek ve eglenmek, mutluluk hormonlarini harekete geçirerek, stresin olumsuz
etkilerinden sizleri koruyacak ve bagisiklik sisteminizi güçlendirerek daha saglikli kalmanizda yardimci
olacaktir.
49. Olumlu sözleri kendinizden esirgemeyin
Bazen her seyi dogru yapsak da, yapici ve olumlu destek veren sözlere gereksinim duyariz. Böyle
zamanlarda neden baskalarinin bunu söylemesini bekleyelim ki? Kendi kendimizin destekçisi olabilir ve
olumlu sözleri kendimize söyleyerek kendimize moral verebiliriz. Bunu sesli söylemek zorunda degilsiniz,
içinizden de söyleyebilirsiniz. Kendi içsel iletisiminizi olumlu yönde yapilandirin ve hep o beklediginiz güzel
sözleri kendinizden esirgemeyin.
50. Ne kadarindan sorumluysaniz, o kadarina sahip olabilirsiniz
Evet, dünyanin ne kadarina meydan okuyoruz? Dünya, tüm insanlik ve evren bizden ne bekliyor?
Düsündügümüzden daha fazla bir güce sahibiz ve bunun da çok az bir kismini kullanabiliyoruz. Dünyadaki
tüm olaylarda ufakta olsa bizim de bir payimiz var. Küresel isinma, kirlilik, türlerin yok olmasi vs. Tüm bunlari
düsündügümüzde dünya için ne kadarindan sorumlu oldugumuzu düsünüyorsak, giristigimiz eylemlere o
kadar büyük bir anlam yükleriz. Yilda 1 kilo daha az kagit kullandiginizda ormanlarin hayatta kalmasinda
ufakta olsa bir rol oynayabilirsiniz. Yaptiginiz isin dünyanin dengesiyle bir baglantisini kurabilirseniz, büyük
oyuncular arasinda siz de yerinizi alabilirsiniz.
51. Önce saglik
Eger kendinizi saglikli hissetmiyorsaniz, çalismanizdan yeterli verimi alamazsiniz. Çok yogun zamanlarda,
yasayacagimiz soguk alginligi ve üsütmeler bizi islerimizden alikoyar hale gelir. Sagligimiza tekrar
kavusmadan kendimizi baski ve stres altina alarak, çalismaya zorlamak bir faydadan çok zarar getirecektir.
Kendinize zaman taniyin ve sagliginiza kavustugunuzda nasil bir çalisma programi sürdüreceginizin bir planini
yapin ve kendinizi biraz nadasa birakin.
52. Beslenmenize önem verin
Ruhsal ve fiziksel durumunuz, nedensiz yere size sorun yaratiyorsa, beslenme seklinizi gözden
geçirmelisiniz. Özellikle yetersiz ve düzensiz beslenme ile vücut ve beyin için gerekli vitamin ve besinlerin
düzenli alinmamasi çalisma etkinliginizi bozguna ugratabilir. B1 ve B12 vitaminlerinin eksikligi ise
konsantrasyon bozuklugu, hafiza kaybi gibi sorunlara yol açarken, potasyumun yetersizligi sinirlilik hali ve
zihin karisikligi yaratmaktadir.
53. Giyiminize dikkat edin
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Bazen acele etmemizden dolayi giyimimize çok fazla özen göstermeyiz. Ancak dis görünümümüz sikintili
anlarimizda bizde özgüven yaratan önemli bir faktördür. Çekici ve sik bir kiyafet, is yaptigimiz kisilerde olumlu
bir izlenim birakir, çevremizden daha az hayir cevabi aliriz ve zorlu kapilari bizim için aralar. En önemlisi de
bize moral ve enerji kazandirir.
54. Kafanizi ‘gerçekten’ bosaltin
Zihiniz gereksiz düsüncelerle doluyken, ve dikkatiniz daginikken performansinizi etkin sekilde yansitmaniz çok
zordur. Düsüncelerinizi yapacaginiz ise odaklamanizin bir yolu da, kafanizi mesgul eden düsüncelerinizi
somut bir cisme benzetmektir. Gözlerinizi kapayin ve konsantre olun. Kafanizi mesgul eden bu cismin sekli,
rengi ve diger özelliklerini belirleyin. Simdi bunu kafanizin içindeymis gibi hayal edin. Sonra kafanizi açar gibi
düsünerek çikarin, cismi elinize alin, gerçekten hissedin. Ve firlatin gitsin!! Artik orada olmayan düsünceler
kafanizi mesgul edemeyecektir. Kafaniz artik yeni bilgileri almak için hazir konumdadir.
55. Feng Shui felsefesine kulak verin
“Rüzgar” ve “su” olarak dilimize çevrilen feng shui, insani ve kaderini, dogal ya da insan yapisi olsun, kozmik
ya da yerel olsun, yasadigi ortamla birbirine baglayan bir “eko-sanat”tir. Kökeni binlerce yil öncesine dayanan
bu Çin felsefesinin amaci binalari, odalari ve mobilyalari dogayla en yüksek uyumu saglayacak en verimli
biçimde düzenlemektir. Çogumuz bir yere girdigimizde buradan hoslanmayiz ya da baska bir yere
girdigimizde kendimizi mutlu ve pozitif enerjiyle dolmus olarak hissederiz. Feng shui çevremizdeki hangi
unsurlarin bizim kendimizi kötü ya da iyi hissetmemize neden oldugunu tanimlamaya çalisir. Örnegin bu
felsefeye göre sirtinizi kapiya dönerek çalisiyorsaniz, birinin içeri girebilecegini ve yaptiginiz isi bölebilecegini
düsünürsünüz. Bunun sonucu olarak, etkinliginiz ve üretkenliginiz azalir. Bununla ilgili feng shui uzmani S.
Rossbach’in getirdigi bazi önerileri su sekilde siralayabiliriz:
Çalisma masasinin, oda kapisini görecek sekilde (kapinin çapraz kösesine) yerlestirilmesi, yüksek derecede
konsantrasyon ve kontrol saglamasi ve en genis görüs açisina imkan tanimasi açisindan faydalidir. Eger
masa kapinin çapraz kösesine konulamiyorsa, içeri girenleri görebilecek bir ayna asmalisiniz.
Arkanizda iç pencereler olmamasina dikkat edin.
Kapiya yakin oturmak, kisinin isini is gününün bitmesinden önce birakmasina ve fazla çalisma yapmaktan
kaçinmasina neden olur. Bu kisiler kapiya gereginden fazla dikkat ederek, sürekli disariya çikmayi
düsüneceklerdir. Yine karsi duvara bir ayna asilmasi dikkati karsi tarafa çekecektir.
Daha sakin bir atmosfer yaratmak için masanin üstüne içinde bir balik olan ya da sadece suyla dolu bir kase
koyabilirsiniz.
Bilgisayarlarla çalisan kisiler, yüzleri kapiya dönük olarak oturmalidirlar, yoksa bir süre sonra gerilimli sekilde
davranmaya baslayabilirler.
56. Kendinize “motivasyon mektuplari” yazin
Gelecekte ne yapmak, ne olmak ve neye sahip olmak istiyorsunuz? Kendinizi 10 yil sonrasinda, istediginiz
seye sahip olmus olarak hayal edin ve o an ki halinizle simdi ki kendinize mektuplar yazin. Bunu nasil
basardiniz, neleri iyi yaptiniz da istediginizi elde ettiniz. Kendinize o kisinin gözünden önerilerde bulunun.
Neleri dogru yapti, hangi adimlari atti ve bunlari yaparken nelere dikkat etti. Bu çalismayi, yazarak çalisin ve
gelecekten kendinize bir mektup hazirlayin.
57. Onlara sorun
Yasamimizda örnek aldigimiz ya da hep onlar gibi olmak istedigimiz kisiler vardir. Bu insanlar yasamiyor dahi
olsalar, onlari hayal ederek size ne söyleyebileceklerini ya da bu durumda ne yapacaklarini tahmin
edebilirsiniz. Bazen kararsiz kalir ya da bazi durumlarda ne yapacagimizi bilemeyiz. Onlar bu durumda
kalsalardi ne yaparlardi, size ne söylerlerdi? Onlar gibi düsünün, hissedin ve onlarin dünyasindan kendi
durumunuza bakin. O kisiler simdi bu durumda kalsalardi ne yapar, ne söyler ve nasil davranirlardi?
58. Simdi degilse ne zaman, burada degilse nerede?
Yasam, tek tek ‘an’larin toplamindan olusur ve kocaman bir “simdi”nin içinde yol alir gideriz. Yapmak
istedigimiz seyler için en uygun zaman "simdi" ve "burada"dir. Sonrasinda bunun için bir firsat olmayabilir,
çünkü sonrasi bizim kontrolümüzün disindaki bir an’dir. Yasam öyle bi seydir ki, yaptigimiz seylerin pismanligi
zaman geçtikçe unutulur, ancak yapmadigimiz seylerin acisi daha fazladir ve sesi daha fazla çikar. En
azindan denemistim demek bile bir deneyim olarak bize büyük katki saglar. O halde neden simdi ve burada,
bir firsat yakalamisken bunu degerlendirmeyelim, neden erteleyelim, neden..?
59. Vazgeçebilmek bir erdemdir
Bazen bir hedefe dogru yola çiktigimizda, zamanla kosullar degisebilir ve o hedef bize anlamsiz gelmeye
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baslar. Bazen de biz o süreçte bir degisime ugrariz ve o hedeflerin disinda bir seyler istemeye ve yeni
hedeflerin pesinde kosmaya baslariz. Gerektiginde eski hedefleri terk edip yenilerine yönelme seçimini
yapmak, kendimize yapacagimiz en büyük iyiliktir. Enerjimizi ve kaynaklarimizi en uygun hedefe yöneltmek,
büyük bir enerjiyi serbest birakmak anlamina da gelir; çünkü artik eskimis hedefleri aklimizdan ve dolayisiyla
yasamimizdan çikarmisizdir. Vazgeçtigimiz her bir durumda yeni bir yasam için kendimize izin vermis oluruz.
Vazgeçmenin erdemi, bizi özgür birakmasindadir..!
60. Kendinizi zorunlu birakin
Bazen sadece içsel motivasyonumuza güvenerek bazi hedeflere yöneliriz. Baslangiçta enerjimiz ve basari
azmimiz yüksektir. Ancak belirli hedefler uzun soluklu bir çabayi gerektirir ve istegimizin azaldigi zamanlarda
sonunu getirmek çok zor gelir. Böyle durumlarda kendi disimizdaki itici güçlere de ihtiyaç duyabiliriz. Örnegin
yasamda belirli görevlerin tamamlanmasi kurallarla, yasalarla ve zaman sinirlariyla belirlenmistir. Ancak
kisisel hedeflerin bazilari bu zorunluluklari içermeyebilir. Dolayisiyla bu gibi durumlari da gözönüne alarak
dissal zorunluluklari da hedeflerimiz içinde yer vermeliyiz. Kendimize öyle hedefler koymaliyiz ki, o hedefin
bitmesi sadece bizim istegimizle degil, ayni zamanda dissal zorunluluklar nedeniyle de gerekli hale gelsin.
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