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Geride Bıraktığımız Yılı 

Çözme ve Uğurlama

2019 yılınız için bir kelimeniz var mıydı? Size 12 ay boyunca nasıl

rehberlik etti? Neler öğrenmenize, başarmanıza yardım etti?
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2020 yılını inşa etmeye ve örmeye başlamadan önce, geride

bırakmak üzere olduğumuz 2019 yılını çözmek ve uğurlamak gerekir.

Geride bırakacağınız yıl içinde neler yaşadıysanız, unutmayın ki

hepsi sizi şu an olduğunuz yere ve duruma getirdi. 

Bir kelimeniz yoksa, 2019 yılınızı hangi 3 kelime ile özetlerdiniz?

Tara Deniz ile 2020 Yıl Planı



2019'da neyi/neleri kucakladınız?
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2019'da neyi/neleri bıraktınız?

 

2019'da sizin için ne/neler değişti?

 

2019'da siz neyi/neleri değiştirdiniz?

 

Tara Deniz ile 2020 Yıl Planı



2019'da kendinize dair ne/neler keşfettiniz?
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2019'da kendinizi geliştirmek için ne/neler öğrendiniz?

 

Öğrendiklerinizden hangilerini aktif olarak uyguladınız?

 

2019'da hangi yeteneklerinizi sergilediniz?
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2019'da en çok ne/neler için şükrettiniz?
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2019'da en çok ne/neler için hayıflandınız?

 

2019'da en çok hangi korku çekinmenize neden oldu?

 

2019'da cesaretinizi nerede, ne için, ne zaman gösterdiniz?

 

Tara Deniz ile 2020 Yıl Planı



2019'da sizi ne/neler üzdü?
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2019'da sizi ne/neler mutlu etti?

2019'da neleri sonuçlandırdınız, hangi sonuçlara ulaştınız?

2019'da ne/neler size gurur ve doyum yaşattı?
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2019'da hangi sorunlar size meydan okudu?
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Bu sorunların üstesinden nasıl geldiniz?

Bu yöntemler ileride size nasıl yardımcı olabilir?

Bu süreçlerden nasıl dersler çıkardınız?

 

Tara Deniz ile 2020 Yıl Planı



Kendinizi bunu eyleme dökmek için hazır hissetmiyorsanız (bu sorun

değil, çünkü mecbur değilsiniz) bu sayfa içinizdekileri sizin için güvende

tutabilir: İçinizdeki dökün, söylemeniz gereken ne ise buraya yazın.
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2019'da affetmeniz gereken bir şey oldu mu? Belki bir başkası size bir şey

söyledi ya da yaptı, belki de siz birine ya da kendinize bir şey söylediniz ya

da yaptınız... Affetme hediyesini kendinize veya bir başkasına nerede, ne

için ve nasıl verebilirsiniz? 

Tara Deniz ile 2020 Yıl Planı
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Şimdi 2019 yılını bir bütün olarak düşünün. Gözlerinizi kapayın ve geride

bıraktığınız 365 günü hissetmeye çalışın. Hangi günler, hangi olaylar öne

çıkıyor? 2019 size ne tür ve nasıl hediyeler sundu?

Tara Deniz ile 2020 Yıl Planı



mystaerion.com

2019 yılını kapatırken, söylemek istediğiniz bir şey kaldıysa aşağıdaki boş

alana içinizden geldiği gibi yazabilirsiniz. Son sözler, son teşekkürler, son

vedalar... :)

Tara Deniz ile 2020 Yıl Planı
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ARTIK TAMAMLANDIN, 

SENİ SEVGİYLE UĞURLUYORUM!

TEŞEKKÜRLER 2019!



Önümüzde Uzanan Yeni Yılı

Örme ve İnşa Etme

Öncelikle 2020 yılı için 12 ay boyunca pusulanız, rehberiniz olacak

bir kelime seçin. Öyle bir kelime olsun ki size ilham versin, sizi

cesaretlendirsin, ufkunuzu genişletsin. Her söyleyişinizde size iyi

gelsin. Bu yıl sizin için nasıl bir yıl olsun? Mottonuzun ilk kelimesi

ya da başlığı ne olsun? Kelimenizi pusulanızın kapağına yazın. :)
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Artık 2020 yılını örmeye ve inşa etmeye hazırız! Yıl dediğimiz

şey aslında insan yapımı bir zaman ölçüsü, yine de yeni bir yıl

henüz yaşanmamış, olasılık ve potansiyel dolu 365 gün demek. 

Değiştirmek, gerçekleştirmek ve iyileştirmek istediğimiz her ne

ise "şimdi" başlamayı alışkanlık hâline getirirsek, yılın her günü

bizim için "yeni" olabilir.

Tara Deniz ile 2020 Yıl Planı



2020 kelimenizle şu an bütünleşmenizi sağlayan şeyler neler?

mystaerion.com

Kelimenizi her gün tezahür ettirirseniz, bu yıl sizin için ne değişebilir?

Kelimenizin enerjisini hayatınıza çekmek için bu yıl neler yapabilirsiniz?

Kelimenizi destekleyecek 4 kelime daha seçin:
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2020 yılı için bir mantra seçin. Mantranız kelimelerinizi de içerebilir. ;)
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2020 yılı için kendinize bir tema şarkısı seçin. Bu yıl hangi şarkı sizin?

2020 yılı için bir renk seçin. Size ne hissettiriyor bu renk?

2020 yılı için kendinize sembol seçin. Neyi temsil ediyor? Anlamı nedir?

Tara Deniz ile 2020 Yıl Planı



2020 yılı için sizi neler heyecanlandırıyor?
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2020 yılı için sizi neler endişelendiriyor?

2020 yılı için kararsız olduğunuz konular/alanlar neler?

Heyecanınızı, endişenizi, kararsızlığınızı nasıl dengeleyebilirsiniz?

Tara Deniz ile 2020 Yıl Planı



2020'de kendinizi bilmek ve daha iyi tanımak adına neler yapabilirsiniz?
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2020'ye sizinle beraber hangi hayat derslerini getiriyorsunuz?

2020'de hayatınızın hangi alanlarını geliştirmek istiyorsunuz?

2020'de hangi yönünüzü daha fazla beslemek istiyorsunuz?

 

Tara Deniz ile 2020 Yıl Planı
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Şimdi düşleme zamanı. Sizin dünyanızda 2020 nasıl görünüyor? Bu yıl

için neler hayal ediyorsunuz? Neler hissetmek istiyorsunuz? Neleri arzu

ediyorsunuz? Neler görmek ve yaşamak istiyorsunuz? 

Tara Deniz ile 2020 Yıl Planı
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“Sorular soran yıllar vardır, 

bir de cevaplar veren.” 

~Zora Neale Hurston

2019 size hangi soruları sordu? Hangi cevapları verdi?

 

2020'ye sormak istediğiniz sorular ya da beklediğiniz cevaplar neler?

Tara Deniz ile 2020 Yıl Planı
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Elementler yaşamın yapı taşlarıdır. Şimdi yeni yılı elementlerin enerjisiyle planlama

zamanı. Yaşamınızın elementleri ne durumda? Her birini eşit ve dengeli bir şekilde

besleyip onurlandırıyor musunuz? Cevabınız ne olursa olsun, 2020'de elementlerin

enerjisini yanınızda hissetmek için sıradaki çalışma size çok iyi gelecek. :)

Yeni Yılın Elementleri

Tara Deniz ile 2020 Yıl Planı



Kendinize dair bırakmaya hazır olduğunuz 3 kısıtlayıcı inancı yazın.
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Bırakmaya hazır olduğunuz 3 görevi ya da sorumluluğu yazın.

 

Öğrenmek ya da geliştirmek istediğiniz 3 yeteneği/beceriyi yazın.

 

Bu yıl okumak istediğiniz 3 kitabı yazın.

 

HAVA

Bu yıl hem hayatınızda, hem zihninizde nasıl daha sakin olabilirsiniz?
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Bu yıl keşfetmek, öğrenmek istediğiniz 3 ilgi alanı ya da hobi yazın.
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Hayal gücünüzü bu yıl daha fazla besleyecek 3 yol/yöntem yazın.

Hayatınıza daha fazla tutku getirecek 3 yol/yöntem yazın.

Bu yıl gerçekleştirmek istediğiniz 3 hayalinizi yazın.

ATEŞ

Bu yıl hayatınıza nasıl daha fazla yaratıcı enerji getirebilirsiniz?
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Kendinize dair sevdiğiniz 3 şeyi yazın.
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Bu yıl bedeninize daha nazik davranabileceğiniz 3 yol/yöntem yazın.

Bu yıl sevdiklerinizle bağ kurabileceğiniz 3 yol/yöntem yazın.

Daha şefkatli davranabileceğinizi düşündüğünüz 3 kişi yazın.

SU

Bu yıl hayatınıza nasıl daha fazla sevgi getirebilirsiniz?
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Sabahları uyanık ve dikkatli olmanızı sağlayacak  3 yol/yöntem yazın.
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Bu yıl evinizi sevmenize yardımcı olacak 3 yol/yöntem yazın.

Bu yıl doğa ile daha derin bir bağ kurabileceğiniz 3 yol/yöntem yazın.

Şehrinizde ya da semtinizde keşfetmek istediğiniz 3 yer yazın.

TOPRAK

Bu yıl hayatınıza nasıl daha fazla topraklanma hissi getirebilirsiniz?
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Bu yıl üzerinde meditasyon yapacağınız 3 konu/alan yazın.
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Bu yıl ruhunuzu beslemenize yardımcı olacak 3 yol/yöntem yazın.

Bu yıl sezginizi ve algınızı bilinçli olarak yönlendireceğiniz 3 şey yazın.

Geçmiş ve gelecekten azade olarak ânı yaşamak için 3 yol/yöntem yazın.

RUH

Bu yıl hayatınıza nasıl daha fazla ruhsal dinginlik getirebilirsiniz?

Tara Deniz ile 2020 Yıl Planı
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Tarot veya Oracle kartlarıyla çalışıyorsanız, 2020 yılının her bir ayı için bir tema,

enerji veya içgörü mesajı almak amacıyla birer kart çekerek aşağıdaki boş kutulara

isimlerini, aklınıza ilk gelen mesajı yazabilir veya resimlerini çizebilirsiniz. Yıllık

Açılım Planlama Kitapçığında yer alan aylık sayfaları her ay doldurmanız için

hazırladım. Kartlarınız yoksa, Mystaerion Yıllık Açılım videosunu izleyerek aylık

kartları not alabilir, veya kişiye özel Yıllık Açılım hizmetimden faydalanabilirsiniz. 

Tara Deniz ile 2020 Yıl Planı

Yeni Yılın Açılımı

https://mystaerion.com/rehberlik/
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Bırakmak, salıvermek, bitmesine izin vermek gibi arındırıcı eylemler  ve

daha sağlıklı, dengeli yaşamak adına verilen kararlar yalnızca duygusal,

fiziksel, ruhsal, zihinsel boyutlarda gerçekleşmemeli. Başlattığımız her

türlü arınma ve dengeleme faaliyetini hayatlarımızın bir parçası haline

gelen sanal boyutta da devam ettirmeliyiz. 

 

İnternet ağı, yaşam ağının bir parçası, sosyal medya hesaplarımız ise kişisel

enerji alanımızın bir uzantısı. Bu nedenle bir kişiyi ya da sayfayı takip

etmeyi bırakmak, beğenmeyi bırakmak, arkadaş listemizden çıkarmak;

ayrıca e-posta adresimizle kayıt olduğumuz herhangi bir üyelik listesinden

çıkmak en az kişisel hijyen rutinimiz ve enerji arındırma ritüelimiz kadar

önemli.

 

Artık kişisel alanınızda bulunmasını istemediğiniz herkesi ve her şeyi

beğenmeyi ve takip etmeyi bırakmak, onları arkadaş listenizden çıkarmak

için izinlisiniz.

 

Artık haberlerini ve kampanya duyurularını almak istemediğiniz, belki de

uzun süredir e-posta hesabınızı boş yere doldurduğunu düşündüğünüz her

türlü üyelik listesinden çıkmak için izinlisiniz.

 

Sosyal medya hesaplarınızı kapatmaya veya bir süre ara vermeye izinlisiniz.

 

Bunların hepsini yapmaya izinli olduğunuz gibi, başkalarının da bunları

yapmaya izinli olduğunu, birisi sizi takip etmeyi, beğenmeyi bıraktıysa ya

da arkadaş listesinden çıkardıysa bunun son derece doğal bir şey olduğunu

bilmelisiniz. Herkes ihtiyaçlarında, seçimlerinde ve sınırlarında meydana

gelen değişimi onurlandırmalı. Kabul edin ve teslimiyetle salıverin.

 

Yıllık döngülerin bitiş ve başlangıç eşiğinden geçmeden evvel, sosyal medya

hesaplarımızı gözden geçirmek ve arındırmak için tam zamanı.

 

Sanal boyutta, sosyal medya platformlarında geçirdiğimiz zamanı nitelik ve

nicelik açısından değerlendirmek, gerekirse "çevrim içi" olduğumuz zamanı

yaşamımızı daha kaliteli, daha dengeli hâle getirmek adına sınırlandırmak

için tam zamanı.
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Takibi/Arkadaşlığı/Aboneliği bitirmek istediğiniz kimler/neler var?
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Takibi/Arkadaşlığı/Aboneliği neden bitirmek istiyorsunuz?

Takibi/Arkadaşlığı/Aboneliği bugüne dek bitirmenize ne engel oldu?

Sosyal medya hesaplarınızı başka ne şekilde nasıl arındırabilirsiniz?

 

Tara Deniz ile 2020 Yıl Planı
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“Telefonunuzu her kontrol edişinizde,

içinde bulunduğunuz ânı terk edersiniz.” 

~Deirdre Jayko

İnternet ve özellikle sosyal medya alanları, zamanımızı çalmaya ve bizi

bağımlı hâle getirmeye meyilli bir yapıya sahip. Yaratıcılığımızı ve ilham

kaynaklarımızı yitirmemek, odaklanma ve dikkat problemi yaşamamak,

farkında olmadan enerjimizi dışarıya dağıtmamak için düzenli olarak

sosyal medyadan uzak kalacağımız, "çevrim dışı" olacağımız zamanlar

ayırmalıyız. Pek çok kişi bu uygulamaya "sosyal medya detoksu" adını

veriyor, nasıl hoşunuza gidiyorsa öyle adlandırabilirsiniz. 

 

Kendimize, sevdiklerimize, doğaya, etrafımızda olan bitene, şimdi içinde

bulunduğumuz âna geri dönmek ve farkındalığımızı arttırmak için böyle

bir detoks bize iyi gelebilir. Böylece iyileşmeye, merkezimizi bulmaya ve

onu korumaya, dengeli bir yaşam biçimi oluşturmaya zaman ve alan

yaratabiliriz.

 

İPUCU: Kendinize yedi günlük bir plan hazırlayın. Örn. ilk gün arkadaş

ve takip listelerinizi temizleyin, ikinci gün hesaplarınızı gözden geçirin,

üçüncü ve dördüncü gün yarım gün boyunca sosyal medya hesaplarınıza

girmeyin, beşinci gün, belirli sürelerde sosyal medya hesaplarınıza girin,

altıncı gün sadece bir sosyal medya hesabınıza girin, yedinci gün tüm

günü sosyal medyasız geçirin. :)
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Gün içerisinde kaç saatiniz "çevrim içi" olarak geçiyor?
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"Çevrim içi" zaman geçirdikten sonra nasıl hissediyorsunuz?

Gün içerisinde "çevrim dışı" olacağınız zamanlar ayırıyor musunuz?

Kendinize "çevrim dışı" zaman yaratmak için neler yapabilirsiniz?

 

Tara Deniz ile 2020 Yıl Planı



2020 nihayet şunları yaptığım/olduğum/gerçekleştirdiğim yıl olacak:
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Kendimi şunlarla/şu şekilde besleyeceğim:

 

 

 

Şunlar için daha fazla zaman ayıracağım:

 

 

Kendimi şunlarla/şu şekilde şarj edeceğim:

 

KAPANIŞ

 

 

Kalbimi şu şekilde daha fazla açacağım:

 

 

 

Şunlara dikkatimi daha fazla vereceğim:
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Şu konu/konular hakkında daha fazla şey öğreneceğim:
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Şu kişiye/konuya/olaya/hisse olan bağlılığımı salıvereceğim:

 

 

 

2020'yi şu şekil(ler)de hissetmek istiyorum:

 

 

Bu yıl HAYIR diyeceklerim şunlar:

 

 

 

Bu yıl EVET diyeceklerim şunlar:

 

 

 

Şunlara dikkatimi daha fazla vereceğim:
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HAYDİ DİLEK TUTUN!

2020 EN GÜZEL YILINIZ OLSUN MU?

Neden olmasın?! Yaşadığımız her ânın içinde kalmayı başardığımızda, geleceğin

peşinden koşmayı ve geçmişe bağlı kalmayı bıraktığımızda her yıl en güzel yılımız

olabilir. Önemli olan hedeflerimizi ve isteklerimizi potansiyelimiz, imkânlarımız

ve kaynaklarımız ile doğru orantılı adımlar atabilecek şekilde belirlemek. Böylece

hep birlikte gelişebilir, yükselebiliriz!

 

Benimle birlikte bu yolculuğa çıktığınız için sonsuz teşekkürler!

 

Tara Deniz

Tara Deniz ile 2020 Yıl Planı
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Aldığınız rehberlik hizmetinden keyif aldıysanız ve daha fazlasını öğrenmek

istediğinize karar verdiyseniz, birlikte çalışabiliriz. :)

 

Kendinizi ruh-beden-zihin-duygu alanlarında bütünsel olarak tanımanız ve

dönüştürmeniz, yolculuğunuzun neresinde olursanız olun berrak ve dürüst

bir rehberlik almanız, potansiyelinizi keşfetmeniz ve gerçekleştirmeniz için

size yardım edebilirim. mystaerion@gmail.com'a e-posta yollamanız yeterli.

Tara Deniz ile 2020 Yıl Planı

Rehberlik ve Eğitim Hizmetlerim

Tarot ve Oracle kartları geçmişimize

ve şimdiki zamanımıza ışık tutarak

kendimizi tanımamıza,

seçimlerimizi değerlendirmemize ve

geleceğimizin kendi irademizle ve

seçimlerimizle şekil alan bölümünü

oluştururken daha bilinçli bir şekilde

hareket etmemize, seçenekleri

görmemize yardım ederler. Kartların

bilgeliği ile tanışmak ve önünüzdeki

süreçlerin neler getirebileceğini

görmek isterseniz size yardımcı

oluyorum.

İçeriği ve etkisi bakımından eşi

benzeri olmayan bu çalışma, yaşam

yolculuğunuzun neresinde olursanız

olun tamamen varlığınızın özü ile

uyumlu bir rota çizmenize yardımcı

olmak için özenle seçerek bir araya

getirdiğim öğretilerden ve rehberlik

hizmetlerinden oluşuyor: Batı, Hint,

Kelt, Maya ve Kızılderili Astroloji

öğretileri, Numeroloji, Star Seed

(Yıldız Tohumu) ile kozmik öz

rehberliği, Akaşik Kayıt karmik

süreç ve geçmiş yaşam rehberliği,

özel Yaşam Amacı kart açılımı.

https://mystaerion.com/rehberlik/tarot/
https://mystaerion.com/rehberlik/kendini-bil/
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Aldığınız rehberlik hizmetinden keyif aldıysanız ve daha fazlasını öğrenmek

istediğinize karar verdiyseniz, birlikte çalışabiliriz. :)

 

Kendinizi ruh-beden-zihin-duygu alanlarında bütünsel olarak tanımanız ve

dönüştürmeniz, yolculuğunuzun neresinde olursanız olun berrak ve dürüst

bir rehberlik almanız, potansiyelinizi keşfetmeniz ve gerçekleştirmeniz için

size yardım edebilirim. mystaerion@gmail.com'a e-posta yollamanız yeterli.

Tara Deniz ile 2020 Yıl Planı

Rehberlik ve Eğitim Hizmetlerim

Kapsamlı içeriği ile Tarot Eğitimini,

öğrencilerin Tarot geleneği hakkında

sağlam bir temele sahip olması ve

başta kişisel/ruhsal gelişim olmak

üzere, içgörü edinmek ve geleceğe

dair bir yol haritası çizmek amacıyla

kartları kullanmak için gerekli olan

tüm bilgileri edinmesi için hazırladım.

Eğitimi dilerseniz birebir özel ders

olarak, dilerseniz açılan sınıfa dahil

olarak alabilirsiniz. Detaylı bilgi ve

başvuru için mystaerion@gmail.com

adresine e-posta yazarak benimle

iletişime geçebilirsiniz.

Astroloji Etüdünü, günlük hayatta

Astrolojiyi anlama ve uygulama

pratiği için alan tutan samimi bir

öğrenme ortamı olarak hazırladım.

Ellerinizi kendi haritanızın ve şu

anki gökyüzünün yıldız tozuna

bulamaya ve yepyeni gözlerle göğe

bakmaya, belki de içinizdeki

Astroloji aşkını ortaya çıkaracak o ilk

kıvılcımı hissetmeye hazırsanız, etüt

hakkında detaylı bilgi ve başvuru

için mystaerion@gmail.com

adresine e-posta yazarak benimle

iletişime geçebilirsiniz.
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Aldığınız rehberlik hizmetinden keyif aldıysanız ve daha fazlasını öğrenmek

istediğinize karar verdiyseniz, birlikte çalışabiliriz. :)

 

Kendinizi ruh-beden-zihin-duygu alanlarında bütünsel olarak tanımanız ve

dönüştürmeniz, yolculuğunuzun neresinde olursanız olun berrak ve dürüst

bir rehberlik almanız, potansiyelinizi keşfetmeniz ve gerçekleştirmeniz için

size yardım edebilirim. mystaerion@gmail.com'a e-posta yollamanız yeterli.

Tara Deniz ile 2020 Yıl Planı

Rehberlik ve Eğitim Hizmetlerim

Reiki, Karuna Ki, Lavanta Alevi, Mor

Alev, Dolphin Reiki, Atlantean

Healing, Şamanik ve Ruhsal Şifa ile

Kristal Şifa Terapisi gibi şifa

sanatlarının uyumlanma, kişisel

yaşama gerçek anlamda entegre

etme ve doğru uygulama süreçlerini

ve ruhsal çağrınızın Şifa olması

durumunda özel Şifacılık eğitimini

kapsayan bireysel mentörlük

programları hakkında detaylı bilgi ve

başvuru için mystaerion@gmail.com

adresine e-posta yazarak benimle

iletişime geçebilirsiniz.

Lunarium, Ay’ın Dünya ve insanlar

üzerindeki görünen ve görünmeyen

etkilerini anlamaya, Ay takvimine ve

döngüsüne göre günlük hayatı

düzenlemeye, Astrolojik içgörülerle

Ay’ın burçlar ve menzil kuşağındaki

yolculuğunu kendi yolculuğumuza

uyarlamaya yönelik bir programdır.

Ay burcunuzu ve onunla ilgili her

şeyi ayrıca öğrenirsiniz. İçeriği Ay

gizemleri, Ay kültleri, Ay ile ilgili

öğretiler ve bu öğretilerden elde

edilen tecrübeler doğrultusunda

hazırlanmıştır. 


