YENİ DEĞİŞİMLER
Yaz dönemi bir çok sporda olduğu gibi transfer ayıdır. Sporcular, antrenörler ve profesyonel insanlar bir
takımdan
diğerine,
transfer
olmaktadırlar.
Değişim belirli zamanlarda önemli ve gereklidir. Değişim, değişimi yerinde ve doğru kullanabilenler için
yeni
bir
umut
ve
gelişimdir.
Bir sporcu, bir kulüp için ne kadar önemli olursa olsun bir süre sonra o sporcu kanıksanır. Kanıksanan
sporcu ilgi ve cazibesinde eksilmeler olurken, kendiside aynı zamanda yeteneklerine ve heyecanlarına
fazla
şeyler
katamayacağı
için
gerilemezse
bile,
belki
de
fazla
ilerleyemeyecektir.
İlerlemeyen ünlü ve şöhretli sporcu eskisi kadar verimli olamayacak ve kendi değeri eskisi kadar ilgi
çekemeyecektir.
Değişim önemlidir. Zamanında, doğru ve yerine göre değişimler yeni bir heyecan ve gelişim demektir.
Önemli olan değişimin zamanını ve yerini doğru ayarlayabilmektir. Sporcu artık eskisi kadar heyecan
duymuyorsa, her şeyi kanıksamaya başlamışsa, kendisine olan ilginin eksildiğini görüyor ve hissediyorsa
artık değişimin ve değişmenin zamanı gelmiş demektir. Bu duyguyu yitiren veya göremeyen sporcular ise
zorlanmakta ve kendileri değişmek yerine değiştirilme ve gönderilme durumuna düşmektedir.
Tabii bazan sporcu heyecanı bitmediği halde bazı durumlarda erken ayrılma veya gönderilme deneyimi
yaşamaktadır. Bu durumlar zaman zaman kaçınılmaz bir durum olarak sporcunun talihsizliklerinden
birisidir.
Sonuç ne olursa olsun değişim sporcu için yeni bir umut ve heyecandır. Koşullar uygun olduğunda, bu
değişimler
sporcular
için
kendileri
yenilemeleri
ve
gelişimleri
için
gereklidir.
Bu değişimler yalnızca sporcular değil, sporun içindeki tüm profesyoneller için geçerlidir. Bir başka
kulübün, takımın başarısı için ter dökmek, emek harcamak oyunculuğun ve profesyonelliğin kurallarında
birisidir.
Sporcular bu değişken durumlardan dolayı asla diğer takımlarla kötü olmamalılar ve ilkeli
davranmalıdırlar.
Bir gün başka bir rakip takıma transfer olduklarında, geride kendi başarılarını gölgeleyecek durumlardan
kaçınmalıdırlar.
Sporcular asla bu takım olmazsa kariyerimi bırakırım, şu kulüpte oynamam, veya şu takımı sevmiyorum
gibi
duygusallıklardan
ve
acemiliklerden
kaçınmalıdırlar,
Zaman değişir ve her şey farklı bir konuma gelebilir.. Sporcu aklını kullanmayı bilmeli ve profesyonel
olarak
koşullarda
anlaşıldığında,
her
takımda
çalışabilmeyi
öğrenmelidirler.
Değişimlerde bereket vardır. Değişimleri gelişim fırsatına dönüştürebilenler ise fark yaratabilenlerdir.
Aynılık, monotonluk getirir. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir ve değişim büyümek ve gelişmek
demektir.
‘’ Düne ait her şey dünle gitti, bugün yeni şeyler söylemek lazım’’ diyen ve bu topraklardan yetişen bir
bilge,
değişimin
özünü
ne
güzel
anlatmakta.
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