
Her zaman bir arada...
Bır Arada

KİŞİSEL GELİŞİM ODAKLI
MOTİVASYON KAYNAKLARI

Sayı:

95



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Sevgili İnnovalılar,
Dünyaya geldiğimiz andan itibaren başlayan öğrenme süreci, bir ömür boyu devam 
ediyor. Öyle “okul bitti, eğitim de bitti” demek yok! Kişisel gelişime dair yapılan her 
yatırım, hayatın her noktası için büyük bir motivasyon kaynağı! Öğrendiğimiz her 
yeni bilgi kendimizi geliştirmek istediğimiz alanlarda daha iyi şeyler yapabilme 
yeteneğini, işte, evde, sosyal hayatta fark yaratmanın olağanüstü hazzını bize 
sunuyor. Başarı hikayesi sunan bir film, sayfalarında yaratıcılığın kapılarını aralayan 
bir kitap ya da herhangi bir konuda uzmanlaşmanın yol haritasını sunan bir eğitim 
programı ile ihtiyacınız olan motivasyonu kazanabilirsiniz.

İşte size farklı bakış açıları kazandıran,
 yeni ilhamlar yaratan,
  alternatif yollar açan kişisel gelişim odaklı
    motivasyon kaynakları...
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Eğitim Programları

Okul sıralarını çoktan geride bırakmış 
olabilirsiniz ama kişisel gelişim sürecinin bir 
ömür boyu devam eden bir ihtiyaç olduğunu 
unutmayın. İş hayatının koşuşturması 
içerisinde kişisel gelişiminize yönelik herhangi 
bir aktivite içerisinde bulunmadıysanız, gelin 
birlikte birkaç adım birden atalım. Bunun için 
tek yapmanız gereken eğitim 
programlarından destek almak. Bu sayede her 
öğrendiğiniz yeni bilgi ile farklı bakış açıları 
kazanabilir, uzmanlık edinebilir, kendinizi 
geliştirmek istediğiniz her konuda daha iyi 
şeyler yapabilme gücüne erişebilirsiniz.

Zamanı iyi yönetmekten, stresle başa çıkma 
yöntemlerine, işinizde verimliliği 
yakalamaktan hayata yeni renkler 
kazandırmaya varana kadar elde edeceğiniz 
yeni yetenekler ve ipuçlarıyla sıra dışı başarı 
hikayelerinin izinden gidebilirsiniz. Kişisel 
eğitimler sayesinde yaşamınızı daha iyi 
programlayabilir, zamanı daha etkin 
kullanmayı öğrenebilir, işte eksik olan 
yönlerinizi tamamlayarak kariyer 
basamaklarını daha hızlı tırmanabilirsiniz. 

Kişiye özel öğrenme metodu uygulayan  kişisel eğitim programlarında;  yaşam koçluğu 
eğitiminden, etkili iletişim ve beden dili eğitimine, diksiyon ve güzel konuşma eğitiminden, 
hafıza geliştirme eğitimine varana kadar çok sayıda seçenek online platformlarda sizleri 
bekliyor. 

Kişisel Gelişim

https://www.udemy.com/
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Yaratıcı Beyin, Dehanın Nörobilimi

Kitap Önerisi:
Bugün herhangi bir kitapçıya gittiğinizde, 
içerisinde belki de yüzlerce kitap barındıran 
Kişisel Gelişim bölümüne rastlarsınız. Ancak 
bu kitapların arasından bildiğimiz klişelerden 
mümkün olduğunca uzak, gerçekten pratik ve 
uygulanabilir yöntemler sunan, bilimin de 
desteklediği bilgilere dayanan, aynı zamanda 
akıcı ve etkileyici bir dille yazılanını bulmak 
hayli güç. 

Iowa Üniversitesi Psikiyatri Bölümü'nde, 
yaratıcılık ve beyin konularındaki 
araştırmalarını sürdüren Ulusal Bilim 
Madalyası sahibi Nancy Andreasen’in 
Yaratıcı Beyin, Dehanın Nörobilimi adlı 
kitabının, her yönüyle kişisel gelişiminize yol 
göstereceğinden emin olabilirsiniz. “Yaratıcılık 
olarak adlandırdığımız o benzersiz özgünlük 
nasıl ortaya çıkıyor? Herkes ‘yaratıcı’ olabilir 
mi? Yaratıcılık ‘deha ve deliliğin sınırında 
olanlar’ için midir?” sorularıyla başlayan kitap, 
sizi hayallerinizin peşinden gitmeye davet 
ediyor. 

https://www.idefix.com/Kitap/Yaratici-Beyin-Dehanin-Norobilimi/Nancy-C-Andreasen/Egitim-Basvuru/Psikoloji-Bilimi/urunno=0000000659170?gclid=Cj0KCQjw5uWGBhCTARIsAL70sLIAllD47XzvjQ_gVU74ejdRNgTAVoQtbLmujsIGwUW1qmks79kuHN4aAlg4EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.idefix.com/Kitap/Yaratici-Beyin-Dehanin-Norobilimi/Nancy-C-Andreasen/Egitim-Basvuru/Psikoloji-Bilimi/urunno=0000000659170?gclid=Cj0KCQjw5uWGBhCTARIsAL70sLIAllD47XzvjQ_gVU74ejdRNgTAVoQtbLmujsIGwUW1qmks79kuHN4aAlg4EALw_wcB&gclsrc=aw.ds


Nancy Andreasen, kitapta yaratıcılığın aslında yalnızca yaşamın farklı parçalarının yeni ve 
beklenmedik şekilde bir araya getirilmesi olduğunu, yani zekâ ve yetenekten bağımsız olarak 
ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Bazen ne kadar kendimize güvensek de asla başarılı 
olamayacağımızı düşünür, kaygılanırız. Yaşadığımız küçük bir hayal kırıklığı, uğruna her 
şeyimizi verebileceğimiz bir amacın yok olup gitmesine neden olabilir. Başarmak için 
enerjimizin kalmadığını düşünür, kendimizi yetersiz hatta değersiz hissederiz. İşte tam da 
böyle anlarda silkinmemiz ve hayallerimizin peşinden gitmemiz gerektiğini anlatan bu kitap, 
başarmak için gerekli olan cesaretin altını çizerek yol gösteriyor.  
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Whiplash

Film Önerisi:
Kişisel gelişiminiz için gerekli olan 
motivasyonu izleyeceğiniz bir filmde 
bulabilirsiniz. Gerçek hayattan esinlenerek ya 
da değil, hayat mücadelesine projeksiyon 
tutan her film, başarılarınız için tetikleyici 
olabilir. Hatta işi öyle bir hale getirirsiniz ki, 
sizin başarınız karşısında milyonların 
alkışladığı başarı hikayeleri gölgede kalır. 2014 
yılında vizyona giren Whiplash, sadece 
konusuyla değil kendi hikayesiyle de bir başarı 
hikayesi sunuyor. İlki 2013 yılında kısa metraj 
olarak çekilen film, o kadar çok ilgi görmüş ki, 
uzun metrajı çekilmiş. Genç ve yetenekli bir 
bateristi anlatan filmde, küçük yaşlardan 
itibaren bateri çalmaya başlayan ve bu alanda 
tam anlamıyla bir usta olmak isteyen 
Andrew’un azim dolu yolculuğu, size yeni 
ilhamlar yaratacak

Yaşadığı ülkenin en iyi müzik okulu Shcar�er 
Konservatuarı'nı kazanan Andrew’un hayatı, 
caz duayeni Terence Fletcher ile 
karşılaşmasıyla sıra dışı bir boyut kazanır. 
Henüz 19 yaşında, hayatının baharındadır ve  
kafasında sadece çok iyi bir baterist olmak 
vardır. Bu inançla ders dışındaki vaktinin 
tümünü etüd yaparak geçirir. İşin daha ilginç 
yanı ise yönetmenin, Miles Teller'ı bitkin 
Andrew’u canlandıran oyuncuyu bitkin hale 
getirebilmek için provalar boyunca çekimi 
asla durdurmamış olması.   

https://www.imdb.com/title/tt2582802/
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Bonus:

Andrew’u bitkin bırakacak kadar büyük olan inancı, okulun en sert eğitmeni olan Terence 
Fletcher’ın gözünden kaçmaz. Fletcher, Andrew'u okulun en parlak öğrencilerinin seçildiği ve 
sürekli yeni yarışmalara hazırlanan "studio band"e seçer.

Başarısı kadar acımasızlığıyla da ün yapmış olan Fletcher, Andrew'u, kapasitesini sonuna kadar 
kullanmadan asla başarmış saymayacaktır. Genç bateristin önünde sadece mesleki bir test değil, 
psikolojik bir sınav da vardır. Andrew’un bu zorlu sınavı geçmesi ne kadar azimli ve kararlı 
olduğuna bağlıdır.

The Last Dance belgesel dizisini izlemediyseniz, hemen izlemenizi öneririz. 
Her ne kadar özne Micheal Jordan olsa da; takım olmanın, yenilgiyi bir itici 
güç olarak kullanmanın, yetenek ve başarıyı yönetmenin önemini gözler 
önüne seren muazzam bir şölene hazır olun. Basketbol ile aranız iyiyse 
gelmiş geçmiş en iyi asistleri, rebound ve şutları izleyecek olmanız da cabası.

https://www.imdb.com/title/tt8420184/


Manifestosu

Kişisel Gelişim
•   Öğrenciliğin asla bitmediğini unutmayın. Öğrendikçe yenilenir, yeni yollar keşfetmek için
     enerji depolarsınız.
•   Yaşınız ne olursa olsun, hiçbir zaman geç değildir. Başarmanın yaşla bir ilgisi yoktur,
     unutmayın.      
•   Başarısızlığın da olumlu tarafını görün. Her başarısızlığın yeni bir başarı için zemin
     oluşturduğunu unutmayın.
•   Denenmemişi deneyin, yapılmamışı yapın. Bunun için ille de denenmemişi aramanıza
     gerek yok. Denenmişle başlayın, denenmemişe ulaşırsınız.
•   Başarıya giden yol azimli olmaktan geçer, asla pes etmeyin
•   Korkmayın, başarabileceğinize inanın ve cesaretle yola çıkın.
•   Tarih, imkansızı zorlayan başarı hikayeleriyle dolu. İmkansızı zorlayan ilk siz
     olmayacaksınız, yalnız değilsiniz.
•   Başarının ne zaman geleceği belli olmaz, sabırlı olun, inancınızı yitirmeyin.
•   Başarının enfes tadının, tüm başarısızlıkları unutturacağından emin olun.
•   Başarmak için gerekli potansiyele sahip olduğunuzu bilin. Kendinize güvenin.
•   Başaramayacağınızı düşünüyorsunuz ama denediniz mi? Denemeden başaramazsınız.
•   Bu hayat sizin, bir kere yaşayacaksınız, bunu çok iyi değerlendirin.
•   Eksiklerinizi görmezden gelmeyin, onların üzerine gidin, kendinizi eleştirin.
•   Dengeli olun, planlı hareket edin, sağa sola savrulmayın. Hedefe odaklanın.
•   İç sesinize kulak verin. O ne diyorsa doğrudur.

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

https://www.facebook.com/innovabilisim
https://twitter.com/innovabilisim
https://www.instagram.com/innova_bilisim/
https://www.linkedin.com/company/innova/
https://www.youtube.com/channel/UCPLNiakxRPPAQbOMTXPEo_Q

