
GÜNÜMÜZ KİŞİSEL GELİŞİMİ GEÇMİŞTE NELERDEN KİMLERDEN FAYDALANIYOR?

Kişisel gelişim deyince aklımıza ilk gelen şey, kendini gerçekleştirme, anda kalma, birey olma olduğunu
görebiliriz. Peki, kişisel gelişim denince neden bu kavramlara yönelmesi gerekiyor? Bu kavramlara
yönelmesi gerektiği bilinci nereden geliyor? Bu noktada karşımıza Platon  (Eflatun M.Ö. 427), Kant
(1784) ve Nietzsche (1844)  çıkıyor. Bu üç felsefecinin geçmişte ortaya koydukları düşünceleri bugünkü
kişisel gelişimin doğmasında önemli rol oynadığı söylenebilir. Platon’un mağara metaforu, Kant’ın üstün
insan ve kategorik buyruğu, Nietzsche’nin Zerdüşt’tün mağarada geçirdiği 10 yıl hakkındaki ve
Nietzsche’nin de üstün insan bilgileri ile karşılaşırız. 
Nietzsche’nin üstün insanı, içine doğduğu toplumda verilmiş olan değerleri ve Kendi’ni sorgulayan
bireydir. Bireysel farkındalık açısından baktığımızda, varlık olarak insanın tüm değerlerini yıkıp yeniden
yapılandırması gerektiğinden ve bunu dağın tepesindeki mağarada 10 yıl kalan Zerdüşt ile açıklar.
Zerdüşt mağarada kaldığı süre içinde kendi aydınlanma evresine ulaşır. Nietszche, bu metafor
üzerinden bireyin kendi aydınlanmasıyla başkalarının da aydınlamasını sağlamak gerektiğinden
bahsederken, Platon da 2400 yıl önce bahsettiği mağara algoritması ile bireyin aydınlanma için
mağaradan çıkması gerektiğini, mağaradan çıkarsa aydınlama aşamasına geçebileceğini, varlığın
kendi aydınlanması üzerine odaklanmasını hakikati ancak o şekilde öğrenebileceğini, Kant ise, kendi
ahlak kurallarını, değerlerini yaratan üstün insan’ın kendini gerçekleştirme aşamasına geçebileceğini,
bugünün kendini bilme, kendini gerçekleştirme, fark yaratma, değişimler için girişimlerde bulunma
cesaretini gösterme olarak tanımlayabiliriz.
Üç düşünürün bu konudaki ortak noktası, varoluşu bir yolculuk olarak açıklamalarıdır. Kişisel gelişimde
kavramları ve bakış açısında da bunu görebilirsiniz. 
Kişisel gelişim de üç düşünürümüzün bahsettiği gibi ömür boyu sürmektedir. An’da kalma, varlığının o
an yaşadığı duygu, düşünce ve davranışların farkında olarak yaşamak anlamına gelmekte. Kendini
gerçekleştirme, varlığın yaşamdaki varlığının farkında varıp, içsel gelişimi yakalayıp bu
gelişimi/ilerlemeyi hayat boyu sürdürmesinden bahseder. Kişiyi her düşüncesi, duygusu ve davranışının
farkındalığı ile yaşamda varlığını sürdürmeye yönlendirir. Üstün insan dönüşümünü tamamlayarak
yaşamın kendisini olumlamakta ve onaylamaktadır. Bireyin hayat boyu tamamlaması gereken içsel ve
dışsal durumları hayatı boyunca olacaktır. Geçmiş düşünürlerden Nietzsche’nin ortaya koyduğu insanın
“tam” olamadığı “tamamlanmak” için hayat boyu çabaladığı ve bu nedenle hayat boyu acı çektiği ve bu
acının onu tamamlanma için içsel sorgulara yöneltmesi dolayısıyla kişinin kendini gerçekleştirme
(aydınlanma) aşamasına geçmesi ve bu tamamlanma çabasının ölümle kadar süreceğinden
bahsettiğini görebiliriz. 
Sonuç olarak, kişisel gelişimin tohumları binlerce yıl önce birçok düşünür tarafından ekildi. Bizler bu
özel varlıkların yüzlerce yıl önce üzerine düşündükleri ”İnsan nasıl bir varlıktır?” sorunusun cevabını
halen aramaktayız. Onların önermelerinin üzerine eklemlenebilen bilgiler günümüzde bilimsel
araştırmalar ile ancak gerçekleşebiliyor. Bize varlık hakkında yol açan bu düşünürlerimize teşekkür
borçluyuz. 


