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Sevgili <<Adınız>>

İkinci çalışmamıza hoş geldiniz. Bu çalışmamızın konusu "Değişim İhtiyacı"...

Harvard Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi Robert Kegan diyor ki, değişim için iki

kritik soru var:

Gerçekten ne istiyorum? En derinlerinde kalbimde nasıl bir arzu var? Tüm arzuladığımı

söylediğim şeylerin ardında en derinde ulaşmaya çalıştığım şey ne?

Buna ulaşmamı nasıl engelleyeceğim? Ne yaparak veya yapmayarak kendimi bu

amacımdan uzak tutuyorum?

Kegan'a göre bu iki soru konusunda netleşen kişi, kendiliğinden hedeflerine doğru ilerlemeye

başlayabilir.

 

Bir önceki gün yaptığımız hazırlıktan sonra ilk odaklanacağımız konu ilk sorunun yanıtı olacak.

Gerçekten ne istiyorum? Bunu eğer net bir biçimde tanımlayabilirsem, o zaman bir çok diğer şey

de netleşecek, ben ve ulaşmaya çalıştıklarım arasındaki sis duvarı en azından bir parça açılacak.

 

Bu soruya yanıt verebilmek ise sandığımızdan daha zor. Çünkü gerçekten, derinden ne

istediğim, şimdiye kadar ne istemiş olduğum, başkalarına göre ne istemem gerektiği, neye

ulaşabileceğimi sandığım, korkularım, endişelerim, pişmanlıklarımla öyle bir örtülmüş durumda

ki, çoğu zaman bu soruya yanıt vermek, karanlık bir odada küçük bir anahtarı aramaya benziyor.

 

Gelin bu nedenle belli bir şekilde arayalım bu soruya yanıtınızı, soruyu ilk duyduğunuz anda
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aklınıza bir yanıt gelmiş olsa bile.

Şu sorulara sırasıyla yanıt vermenizi rica ediyorum:

Ne isteyebilirim?

Ne istemeliyim?

Neyi istemeye hakkım var?

Şimdiye kadar hep ne istedim?

Neyi istemeye hakkım yok?

Tüm bunları yanıtladıktan sonra, içinizde oluşan hislere ve duygulara bakmanızı rica edeceğim:

Neyin farkındasınız?

Acaba tüm bunlar, ve bunlara verdiğimiz yanıtlarımız, aslında kendimize koyduğumuz kısıtlar,

şartlanmalar, öğrenilmişlikler mi, yoksa gerçekten kalbimizin en derininde duyduğumuz istek,

hayatımızda ve hayatımızla gerçek kılmak istediğimiz o en derin özlemimiz mi?

Şimdi sorun kendinize: Ben gerçekten, en derinden ne istiyorum?

Aklınıza gelen her şeyi, kısıtlamadan, eleştirmeden, bu mümkün değil demeden, acımasız bir

dürüstlükle yazın.

 

Bitirdikten sonra yazdıklarınızı okuyun. Sonra yüksek sesle okuyun: "Ben, ...... istiyorum" diye.

Bakın bakalım bu isteklerinizi söylemek nasıl bir his, ne hissettiriyor size. Bu hisleri not edin.

Merak edin. Araştırın...

 

Ve kendinize şu soruyu sorun... Bu süreçten ne öğreniyorum? Çünkü diğerlerinden de önemli

olan soru, bu.

Bu alıştırma sonucunda oluşan farkındalıklarınızı facebook grubumuzda paylaşabilirsiniz.

Sevgilerimle,

Dost
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