
H
ayat hepimize farklı yüzünü 
gösterirken bizler de hayatın 
içerisinde doğru ya da yanlış 
kararlarımızla pozisyonumuzu 
belirliyoruz. Kimi zaman hayati bir 

fırsatı kaçırırken kimi zaman da arzuladığımız 
başarıyı yakalayamamanın verdiği üzüntü 
ile çeşitli depresyonlar geçiriyoruz. Yapılan 
araştırmalar gösteriyor ki Türkiye’de her on 
kişiden ikisi sakinleştirici ilaçlar kullanıyor. Bu 
oranın yakın gelecekte hızla artacağı ve en 
yakınlarına dahi anlatmaktan çekindiği ruhsal 

hastalıkların insanlar için en büyük problem 
olacağı söyleniyor. Bu problemin en temel 
sebeplerine baktığımızda ise insanların başarılı 
olamama veya başarısızlık korkusundan 
kaynaklandığı ortaya çıkıyor. Peki başarısızlık 
gerçekten kader mi? Yoksa doğru zamanda 
doğru kararlar vermek ile ilgili bir durum 
mu? Sizler için küçük araştırmalar sonucu 
başarısızlığın önemli nedenlerini özetledik. 

AMAÇ EKSİKLİĞİ: 
Hedefledikleri kesin bir ama-
cı olmayan kişiler için başarı 
ümidi yok denecek kadar azdır. 
Başarılı olmak için ilk yapılması 
gereken kişinin karakterine, ru-
huna ve kimyasına uygun, tut-
kuyla bağlanabileceği bir amaç 
belirlemesi.

DİSİPLİN YETERSİZLİĞİ: 
Disiplin kendi kendini kontrol-
le gelir. Bu da demektir ki, in-
san bütün olumsuz özelliklerini 
kontrol etmelidir. Şartları kont-
rol etmeden önce kendinizi 
kontrol etmelisiniz. Kendinize 
hâkim olmak, şimdiye kadar 
uğraştığınız en zor iş olacak. 
Enerjiniz ve moraliniz düştü-
ğünde finali düşünün. O çok 
istediğiniz amacınızı hayata 
geçirdiğinizde ne kadar mutlu 
olduğunuzu hayal edin. O ha-
yal için sınırlarınızı zorlayın. 

ERTELEME: 
Bu, en yaygın başarısızlık ne-
denlerinden biridir. Erteleme 
isteği, bütün insanların göl-
gesinde durup kişinin başarı 
şansını bozmak için bekle-
mektedir. Çoğumuz hayata 
başarısız bir şekilde devam 
ederiz, çünkü önemli bir şey 
yapmaya başlamak için “doğru 
zamanı” bekleriz. Beklemeyin; 
zaman hiçbir zaman “doğru” 

olmayacaktır. Bulunduğunuz 
yerden başlayın ve elinizin al-
tında hangi araç varsa onunla 
çalışın, yol boyunca daha iyi 
araçlar bulursunuz.

KARAR VEREMEME: 
Başarıya ulaşan insanlar bir an 
önce karar verir ve kararlarını 
değiştirirlerse, bunu çok yavaş 
yaparlar. Başarısız insanlar, eğer 
varabilirlerse, bir karara çok ya-
vaş varır, çok sık ve çabuk bir 
şekilde değiştirirler. Kararsızlık 
ve erteleme ikiz kardeştir. Biri-
nin bulunduğu yerde genellikle 
diğeri de bulunur. Sizi tama-
men aciz hale düşürmeden bu 
çiftle asla dost olmayın. 

DÜŞÜNMEK YERİNE 
TAHMİN ETMEK: 
Çoğu insan doğru bir şekil-
de düşünmek için gerekli olan 
bilgiyi elde edemeyecek kadar 
tembel ya da ilgisizdir. Tahmin-
ler ya da çabuk hükümlerin ya-
rattığı “görüşlere” göre hareket 
etmeyi tercih ederler.

RİSKE GİRMEMEK: 
Riske girmeyen insanlar genel-
likle diğerlerinin seçiminden 
arta kalanla yetinmek zorunda-
dırlar. Aşırı tedbir de tedbirsizlik 
kadar kötüdür. Her ikisi de uzak 
durulması gereken aşırılıklardır. 

Hayatın kendisi şans öğele-
riyle doludur. Ne kadar tedbir 
alırsanız alın hiç beklemediği-
niz yerden gol yiyebilirsiniz .O 
zaman da ruhsal çöküntü çok 
daha fazla etkili olur. Rahat 
olun ve riske girdiğinizi bilin. 
Emin ol hayat çok daha kolay 
geçecektir. 

HOŞGÖRÜSÜZLÜK: 
Herhangi bir konuda dar gö-
rüşlü bir kişi ender olarak ilerler. 
Hoşgörüsüzlük, insanın artık 
bilgi almayı bıraktığını gösterir. 
En zararlı hoşgörüsüzlük şekil-
leri, dinsel, ırksal ve siyasal fikir 
farklılıklarına karşı gösterilen-
dir. İyi ya da kötü yaşanılan her 
şeye hoşgörü ile bakmazsanız 
ruhunuz sertleşir ve insanlar-
la ilişkileriniz her daim gerilir. 
Herkesin yaşama biçimine ve 
düşüncesine saygı duyarak işi-
nizi profesyonel olarak yapma-
ya çalışın. Birlikte çalıştığınız 
insanları sevmek zorunda de-
ğilsiniz. 

KENDİNİ BEĞENME VE KİBİR: 
Bu özellikler diğerlerini uzak-
ta tutmaya yarayan kırmızı ışık 
görevi görür, başarıyı öldürür-
ler. Size gönülden yardım et-
mek isteyen inşaları da sizden 
uzaklaştırır. Zafere giden yolda 
en çok dikkat edilmesi gereken 
nokta belki de budur. 

Başarısızlık için daha yazılacak bir çok neden mutlaka vardır. Ancak ne iş yaparsanız yapın herkes 
için ortak noktaların olduğunu unutmayın. Sizin yaşadığınız bir deneyimi daha önce yaşamış iyi ya 
da kötü milyonlarca insan bulabilirsiniz. Bu sizin etrafınızda yok diye kendinizi yalnız hissetmeyin. 
İnternet dünyasında yaşadıklarınızı paylaşıp fikir almak ve yardım istemek çok kolay oldu. Sizler için 
küçük bir pencere açtık. Bu yazdıklarımızı yaşamış ya da aklınızdan geçirmişseniz bunların herkes için 
geçerli olduğunu unutmayın. Kedinize karşı dürüst olun. Sizi en iyi yardımı kendiniz yapabilirsiniz. 
Kendinize haksızlık etmeyin. Şans verin! 
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