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Ger�de Bıraktığımız Yılı 
Çözme ve Uğurlama Tören�
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2022 yılını �nşa etmeye ve örmeye başlamadan önce, ger�de
bırakmak üzere olduğumuz 2021 yılını çözmek ve uğurlamak gerek�r.

Ger�de bırakacağınız yıl �ç�nde neler yaşadıysanız, unutmayın k� heps�
s�z� şu an olduğunuz yere ve duruma get�rd�. 

2021 yılınız �ç�n b�r kel�men�z var mıydı? S�ze 12 ay boyunca nasıl
rehberl�k ett�? Neler öğrenmen�ze, başarmanıza yardım ett�?

B�r kel�men�z yoksa, 2021 yılınızı hang� 3 kel�me �le özetlerd�n�z?
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2021'de neler� kucakladınız?
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2021'de neler� bıraktınız?

2021'de s�z�n �ç�n neler değ�şt�?

2021'de s�z neler� değ�şt�rd�n�z?
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2021'de kend�n�ze da�r neler keşfett�n�z?
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2021'de kend�n�z� gel�şt�rmek �ç�n neler öğrend�n�z?

Öğrend�kler�n�zden hang�ler�n� akt�f olarak uyguladınız?

2021'de hang� yetenekler�n�z� serg�led�n�z?

Mystaer�on 2022 Yıl Planı



2021'de en çok neler �ç�n şükrett�n�z?
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2021'de en çok neler �ç�n hayıflandınız?

2021'de en çok hang� korkularınız kend�n�z� ger� çekmen�ze neden oldu?

2021'de cesaret�n�z� nerede, ne �ç�n, ne zaman gösterd�n�z?
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2021'de s�z� neler üzdü?
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2021'de s�z� neler mutlu ett�?

2021'de neler� sonuçlandırdınız, hang� sonuçlara ulaştınız?

2021'de neler s�ze gurur ve doyum yaşattı?
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2021'de hang� sorunlar s�ze meydan okudu?
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Bu sorunların üstes�nden nasıl geld�n�z?

Bu yöntemler �ler�de s�ze nasıl yardımcı olab�l�r?

Bu süreçlerden nasıl dersler çıkardınız?
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2021'de affetme olgusunu gündeme get�ren b�r şey oldu mu? Belk� b�r
başkası s�ze b�r şey söyled� ya da yaptı. Belk� de s�z b�r�ne ya da kend�n�ze
b�r şey söyled�n�z ya da yaptınız. Affetmek �st�yor musunuz? Affetme
hed�yes�n� kend�n�ze veya b�r başkasına nerede, ne �ç�n, nasıl
vereb�l�rs�n�z? Affetmek �ç�n hazır h�ssetm�yorsanız ya da affetmek
�stem�yorsanız lütfen hazır olmadığınız ve �stemed�ğ�n�z h�çb�r şey� hemen
ş�md� yapmak zorunda olmadığınızı hatırlayın, zamanı geld�ğ�nde
affetmeye �z�n vermen�n güçlü b�r duygusal özgürleşme yolu olduğunu da
unutmayın. Bu sayfa �ç�n�zdek�ler� s�z�n �ç�n güvende tutab�l�r:
İç�n�zdek�ler� dökün, buraya yazın, rahatlayın.
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Doğa Ana'nın affetme olgusu �le �lg�l� b�ze sunduğu en güzel örneklerden
b�r� volkan�k dağlardır. Toprağın der�nl�kler�nden yükselen sıcak,
hararetl�, yakıcı lavlar öfkem�z�, nefret�m�z�, hayal kırıklığımızı, acımızı,
keder�m�z�, can yangımızı çok güzel tems�l eder. Gerçekleşme ânında
etrafına yıkım ve ölüm get�ren volkan�k patlamalar, gerçekleşt�kten sonra
zaman �ç�nde onarım ve yaşam �ç�n bereketl� b�r alan yaratır. Buradak� sır
her şey�n kend� fıtratına uygun b�r şek�lde, kend� zamanı �çer�s�nde
gerçekleşmes�d�r. 

Doğa Ana h�çb�r şey �ç�n acele etmez, akıştan ayrılmaz. Lavların vakt�nden
önce yeryüzüne çıkması �ç�n ortam yaratmaz. Yeryüzüne çıkma zamanı
gelen lavları bastırmaya çalışmaz. Patlama sonrasında yen�den can
bulması �ç�n toprağı zorlamaz, ya da patlamanın acısını ve etk�ler�n� �lk
günkü g�b� taze tutarak �y�leşmeye engel olmaz.

Affetme hâl�n�n deney�mleneb�lmes� �ç�n, öncel�kle affedememe veya
affetmeme hâl�n�n kend� zamanında, kend� akışında deney�mlenmes�
gerek�r. Her duygu, her durum, her deney�m, her oluş hâl� b�r m�saf�rd�r.
Heps�n�n yaşamımızda b�r yer� ve zamanı vardır, b�ze düşen ev sah�pler�
olarak usulünce ağırlamasını ve vak�tl�ce uğurlamasını b�lmekt�r.
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“Doğa acele etmez, y�ne de
her şey tamamlanır.” 

~Lao Tzu
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Ş�md� 2021 yılını b�r bütün olarak düşünün. Gözler�n�z� kapayın ve ger�de
bıraktığınız 365 günü h�ssetmeye çalışın. Hang� günler, hang� olaylar öne
çıkıyor? 2021 s�ze ne tür ve nasıl hed�yeler sundu?
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2021 yılını kapatırken, söylemek �sted�ğ�n�z b�r şey kaldıysa aşağıdak� boş
alana �ç�n�zden geld�ğ� g�b� yazab�l�rs�n�z, hatta ç�zeb�l�rs�n�z. Son sözler,
son teşekkürler, son vedalar... :)
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ARTIK TAMAMLANDIN, 
SENİ SEVGİYLE UĞURLUYORUM!

TEŞEKKÜRLER 2021!



Önümüzde Uzanan Yen� Yılı
Örme ve İnşa Etme Tören�
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Artık 2022 yılını örmeye ve �nşa etmeye hazırız! Yıl ded�ğ�m�z
şey aslında �nsan yapımı b�r zaman ölçüsü, y�ne de yen� b�r yıl
henüz yaşanmamış, olasılık ve potans�yel dolu 365 gün demek.

Değ�şt�rmek, gerçekleşt�rmek ve �y�leşt�rmek �sted�ğ�m�z her ne
�se "ş�md�" başlamayı alışkanlık hâl�ne get�r�rsek, yılın her günü
b�z�m �ç�n "yen�" olab�l�r.

Öncel�kle 2022 yılı �ç�n 12 ay boyunca pusulanız, rehber�n�z
olacak b�r kel�me seç�n. Öyle b�r kel�me olsun k� s�ze �lham
vers�n, s�z� cesaretlend�rs�n, ufkunuzu gen�şlets�n. Her
söyley�ş�n�zde s�ze �y� gels�n. Bu yıl s�z�n �ç�n nasıl b�r yıl olsun?
Mottonuzun �lk kel�mes� ya da başlığı ne olsun? Kel�men�z�
pusulanızın kapağına yazın. :) 
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2022 kel�men�zle şu an bütünleşmen�z� sağlayan şeyler neler?

mystaer�on.com

Kel�men�z� her gün tezahür ett�r�rsen�z, bu yıl s�z�n �ç�n ne değ�şeb�l�r?

Kel�men�z�n enerj�s�n� hayatınıza çekmek �ç�n bu yıl neler yapab�l�rs�n�z?

Kel�men�z� destekleyecek 4 kel�me daha seç�n:
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2022 yılı �ç�n b�r mantra seç�n. Mantranız kel�meler�n�z� de �çereb�l�r. ;)
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2022 yılı �ç�n kend�n�ze b�r tema şarkısı seç�n. Bu yıl hang� şarkı s�z�n?

2022 yılı �ç�n b�r renk seç�n. Bu renk s�ze ne h�ssett�r�yor?

2022 yılı �ç�n kend�n�ze sembol seç�n. Ney� tems�l ed�yor? Anlamı ned�r?
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2022 yılı �ç�n ş�md�den s�z� heyecanlandıran konular/alanlar neler?
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2022 yılı �ç�n ş�md�den s�z� end�şelend�ren konular/alanlar neler?

2022 yılı �ç�n ş�md�den kararsız olduğunuz konular/alanlar neler?

Heyecanınızı, end�şen�z�, kararsızlığınızı nasıl dengeleyeb�l�rs�n�z?
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2022'de kend�n�z� b�lmek ve daha �y� tanımak adına neler yapab�l�rs�n�z?
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2022'e s�z�nle beraber hang� hayat dersler�n� get�r�yorsunuz?

2022'de hayatınızın hang� alanlarını gel�şt�rmek �st�yorsunuz?

2022'de hang� yönünüzü daha fazla beslemek �st�yorsunuz?
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“Sorular soran yıllar vardır, 
b�r de cevaplar veren.” 
~Zora Neale Hurston

2021 s�ze hang� soruları sordu? Hang� cevapları verd�?

2022'ye sormak �sted�ğ�n�z sorular ya da bekled�ğ�n�z cevaplar neler?
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Ş�md�  düşleme zamanı. S�z�n dünyanızda 2022 nasıl görünüyor? Bu yıl
�ç�n neler hayal ed�yorsunuz? Neler h�ssetmek �st�yorsunuz? Neler� arzu
ed�yorsunuz? Neler görmek ve yaşamak �st�yorsunuz? 
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Elementler yaşamın yapı taşlarıdır. Ş�md� yen� yılı elementler�n
enerj�s�yle planlama zamanı. Yaşamınızın elementler� ne durumda? Her
b�r�n� eş�t ve dengel� b�r şek�lde besley�p onurlandırıyor musunuz?
Cevabınız ne olursa olsun, 2022'de elementler�n enerj�s�n� yanınızda
h�ssetmek �ç�n sıradak� çalışma s�ze çok �y� gelecek. :)

Yen� Yılın Elementler�
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Kend�n�ze da�r bırakmaya hazır olduğunuz 3 kısıtlayıcı �nancı yazın.

mystaer�on.com

Bırakmaya hazır olduğunuz 3 görev� ya da sorumluluğu yazın.

Öğrenmek ya da gel�şt�rmek �sted�ğ�n�z 3 yeteneğ�/becer�y� yazın.

Bu yıl okumak �sted�ğ�n�z 3 k�tabı yazın.

HAVA

Bu yıl hem hayatınızda, hem z�hn�n�zde nasıl daha sak�n olab�l�rs�n�z?
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Bu yıl keşfetmek, öğrenmek �sted�ğ�n�z 3 �lg� alanı ya da hob� yazın.
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Hayal gücünüzü bu yıl daha fazla besleyecek 3 yol/yöntem yazın.

Hayatınıza daha fazla tutku get�recek 3 yol/yöntem yazın.

Bu yıl gerçekleşt�rmek �sted�ğ�n�z 3 hayal�n�z� yazın.

ATEŞ

Bu yıl hayatınıza nasıl daha fazla yaratıcı enerj� get�reb�l�rs�n�z?
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Kend�n�ze da�r sevd�ğ�n�z 3 şey� yazın.
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Bu yıl beden�n�ze daha naz�k davranab�leceğ�n�z 3 yol/yöntem yazın.

Bu yıl sevd�kler�n�zle bağ kurab�leceğ�n�z 3 yol/yöntem yazın.

Daha şefkatl� davranab�leceğ�n�z� düşündüğünüz 3 k�ş� yazın.

SU

Bu yıl hayatınıza nasıl daha fazla sevg� get�reb�l�rs�n�z?
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Sabahları uyanık ve d�kkatl� olmanızı sağlayacak  3 yol/yöntem yazın.
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Bu yıl ev�n�z� sevmen�ze yardımcı olacak 3 yol/yöntem yazın.

Bu yıl doğa �le daha der�n b�r bağ kurab�leceğ�n�z 3 yol/yöntem yazın.

Şehr�n�zde ya da semt�n�zde keşfetmek �sted�ğ�n�z 3 yer yazın.

TOPRAK

Bu yıl hayatınıza nasıl daha fazla topraklanma h�ss� get�reb�l�rs�n�z?

Mystaer�on 2022 Yıl Planı



Bu yıl üzer�nde med�tasyon yapacağınız 3 konu/alan yazın.
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Bu yıl ruhunuzu beslemen�ze yardımcı olacak 3 yol/yöntem yazın.

Bu yıl sezg�n�z� ve algınızı b�l�nçl� olarak yönlend�receğ�n�z 3 şey yazın.

Geçm�ş ve gelecekten azade olarak ânı yaşamak �ç�n 3 yol/yöntem yazın.

RUH

Bu yıl hayatınıza nasıl daha fazla ruhsal d�ng�nl�k get�reb�l�rs�n�z?
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Hayat �n�şlerle ve çıkışlarla, engellerle ve akışlarla, problemlerle ve
çözümlerle dolu. H�çb�r� b�z�m başımıza gelm�yor, heps� b�z�m �ç�n
meydana gel�yor. Öneml� olan �n�şler, engeller ve problemler söz konusu
olduğunda düştüğümüz yerden nasıl yükseleceğ�m�z. 

Deney�mled�ğ�m�z her türlü olay karşısında vereceğ�m�z cevaplar ve
serg�led�ğ�m�z duruş yüksel�ş rotamızı bel�rleyecekt�r. Hep�m�z�n yolu da
yüksel�ş� de tek başına ve b�reysel olacaktır, ancak bu h�çb�r sürec� yalnız
geç�rmem�z gerekt�ğ� anlamına gelm�yor. 

Hayatın akışı hızlandığında veya zorlayıcı olduğunda, yalnız olmadığımızı
b�ze hatırlatacak olanlara ulaşmayı unutab�l�r�z. Herkes zaman zaman
yalnız olmadığını hatırlamaya �ht�yaç duyar. Bunun �ç�n kend�m�ze her an
el�m�z�n altında olacak b�r destek ek�b� l�stes� ve "�lk yardım çantası"
hazırlayab�l�r�z.

Sıradak� çalışma böyle durumlarda k�me sesleneb�leceğ�m�z�, neye
el�m�z� uzatab�leceğ�m�z� b�ze hatırlatab�l�r ve böylece kend�m�ze
vereceğ�m�z en sam�m�, en sah�c� yen� yıl hed�yes� olab�l�r.

Destek Ek�b�n�z� ve İlk Yardım Çantanızı oluşturmak �ç�n s�ze güven,
huzur, d�ng�nl�k, mutluluk, kuvvet verecek k�m ve ne varsa onları seçmeye
özen göster�n. B�r sonrak� sayfada yer alan soruları bu şek�lde cevaplayın.

Yen� Yılın Destek Ek�b� ve 
İlk Yardım Çantası
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Destek Ek�b�n�z, k�mlerden oluşuyor? Neden? S�z de onların Destek
Ek�b�nde yer almaya gönüllü müsünüz?
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İlk Yardım Çantanızda neler var? Hang� kr�staller, şarkılar, y�yecekler,
kıyafetler, kokular, akt�v�teler, k�taplar, mekanlar? Neden?
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Mevs�m döngüler�, yaşam enerj�s�n�n Doğa �çer�s�nde nasıl aktığını, aynı
anda hem dünyev� hem de muc�zev� �şaretler eşl�ğ�nde anlamamıza
yardımcı olur. Bu anlayış eşl�ğ�nde Dünya'nın b�r parçası olan
bedenler�m�z�n döngüsüne uyarlandığımızda, topraklanma ve h�zalanma
kend�l�ğ�nden gerçekleş�r.

B�r yılı mevs�m döngüler�n�n b�lgel�ğ�yle deney�mlemek ve her mevs�m�n
kend�ne has enerj�s�yle merkezlenmek b�z� varlığımızın özüyle bambaşka
b�r boyutta buluşturab�l�r. 

Mevs�m döngüler�yle aranız nasıl? Her b�r�n� özüne uygun b�r şek�lde
deney�mley�p onurlandırıyor musunuz? Cevabınız ne olursa olsun,
2022'de mevs�m döngüler�n�n b�lgel�ğ�nden faydalanmak �ç�n sıradak�
çalışma s�ze yol göstereb�l�r. D�lersen�z tüm mevs�m çalışmalarını yılın
başında, d�lersen�z her mevs�m�n çalışmasını o mevs�m�n başlangıcında
yapab�l�rs�n�z. S�z nasıl �stersen�z, öyle olması en �y�s�d�r. :)

Yen� Yılın Mevs�mler�
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İLKBAHAR

İlkbahar mevs�m� s�z�n �ç�n ne anlama gel�yor?
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İlkbahar mevs�m�yle �lg�l� en sevd�ğ�n�z şey ned�r? Neden?

İlkbahar mevs�m�yle �lg�l� olumsuz sayılab�lecek b�r h�ss�n�z veya anınız
var mı? Onları nasıl dönüştüreb�l�rs�n�z?

B�r ç�çek olab�lseyd�n�z, bu hang� ç�çek olurdu? Neden?

İlkbahar mevs�m�nde ne yönde büyümek ve ç�çek açmak �st�yorsunuz?
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YAZ

Yaz mevs�m� s�z�n �ç�n ne anlama gel�yor?
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Yaz mevs�m�yle �lg�l� en sevd�ğ�n�z şey ned�r? Neden?

Yaz mevs�m�yle �lg�l� olumsuz sayılab�lecek b�r h�ss�n�z veya anınız var
mı? Onları nasıl dönüştüreb�l�rs�n�z?

B�r yaz akt�v�tes� olab�lseyd�n�z, bu hang� akt�v�te olurdu? Neden?

Yaz mevs�m�nde ne yönde gel�şmek ve ışık saçmak �st�yorsunuz?
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SONBAHAR

Sonbahar mevs�m� s�z�n �ç�n ne anlama gel�yor?
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Sonbahar mevs�m�yle �lg�l� en sevd�ğ�n�z şey ned�r? Neden?

Sonbahar mevs�m�yle �lg�l� olumsuz sayılab�lecek b�r h�ss�n�z veya anınız
var mı? Onları nasıl dönüştüreb�l�rs�n�z?

B�r hasat kutlaması olab�lseyd�n�z, bu nasıl b�r kutlama olurdu? Neden?

Sonbahar mevs�m�nde neler� bırakmak ve neler� kutlamak �st�yorsunuz?
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KIŞ

Kış mevs�m� s�z�n �ç�n ne anlama gel�yor?
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Kış mevs�m�yle �lg�l� en sevd�ğ�n�z şey ned�r? Neden?

Kış mevs�m�yle �lg�l� olumsuz sayılab�lecek b�r h�ss�n�z veya anınız var
mı? Onları nasıl dönüştüreb�l�rs�n�z?

B�r kış ağacı olab�lseyd�n�z, bu hang� ağaç olurdu? Neden?

Kış mevs�m�nde neler� uykuya yatırmak ve neler� beslemek �st�yorsunuz?
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Yen� Yılın Tarot Kartları
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2022 yılının numeroloj�k açıdan kök rakamı 6, bu nedenle 2022 yılının kolekt�f Yıl
Kartı Âşıklar ve Öğretmen/Gölge Yıl Kartı da Âşıklar kartıyla aynı kök rakama
sah�p olan Şeytan.

Âşıklar kartının yılı olan 2022'de nasıl �l�şk�ler kurduğumuz, nasıl seç�mler
yaptığımız, nasıl karar verd�ğ�m�z, nasıl bağlandığımız, nasıl sevd�ğ�m�z ön planda
olacak.

Âşıklar kartı b�z� hem madd� hem manev� yollarımızda hür �rades�yle seç�mler
yapıp kararlar vereb�len, b�reysel �ht�yaçlarını arka plana atmadan başkalarının
�ht�yaçları �ç�n empat� kurab�len, kend�s�yle kurduğu �l�şk�n�n tüm �l�şk�ler� �ç�n
temel oluşturduğunu b�len ve sağlıklı sınırlar oluşturmaya önem veren �nsanlar
olmaya çağırıyor. Şeytan kartı �se b�z� gölgem�zle yüzleşerek özgürleşmeye ve
hayatımızdak� sağlıksız örüntüler�, bağımlılıkları, ego yaralarını, ego tuzaklarını
tesp�t etmeye davet ed�yor.

Nasıl �l�şk� kuruyoruz? Nasıl seç�m yapıyoruz? Nasıl sev�yoruz? Bu konularda b�ze
özgü örüntüler var mı ve varsa ne durumda? Hang�ler� gerçekten sağlıklı ve
faydalı? Hang�ler� b�z� sağlıksız ve zararlı koşullara, etk�lere, �l�şk�lere açık ve
savunmasız hâle get�r�yor? 2022'ye g�rerken ve 2022'y� deney�mlerken kend�m�ze
sık sık sorab�leceğ�m�z sorular bunlar.

https://mystaerion.com/rehberlik/
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Yen� Yılın Açılımı

Mystaer�on 2022 Yıl Planı

Tarot veya Oracle kartlarıyla çalışıyorsanız, 2022 yılının her b�r ayı �ç�n b�r tema,
enerj� veya �çgörü mesajı almak amacıyla b�rer kart çekerek aşağıdak� boş kutulara
�s�mler�n�, aklınıza �lk gelen mesajı yazab�l�r veya res�mler�n� ç�zeb�l�rs�n�z.  Yıllık
Açılım Planlama K�tapçığında yer alan aylık sayfaları her ay doldurmanız �ç�n
hazırladım. Kartlarınız yoksa,  Mystaer�on Yıllık Açılım v�deosunu �zleyerek aylık
kartları not alab�l�r, veya Mystaer�on Yıllık Açılım h�zmet�nden faydalanab�l�rs�n�z. 

https://mystaerion.com/rehberlik/
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Tesl�m�yetle bırakmak ve b�tmes�ne �z�n vermek g�b� arındırıcı eylemler  �le
daha sağlıklı, dengel� yaşamak adına ver�len kararlar yalnızca duygusal,
f�z�ksel, ruhsal, z�h�nsel boyutlarda gerçekleşmemel�. Başlattığımız her
türlü arınma ve dengeleme faal�yet�n� hayatlarımızın b�r parçası hâl�ne
gelen sanal boyutta da devam ett�rmel�y�z. 

İnternet ağı yaşam ağının b�r parçasıdır, sosyal medya hesaplarımız �se
k�ş�sel enerj� alanımızın b�r uzantısıdır. Bu nedenle b�r k�ş�y� ya da sayfayı
tak�p etmey� bırakmak, beğenmey� bırakmak, arkadaş l�stem�zden
çıkarmak; ayrıca e-posta adres�m�zle kayıt olduğumuz herhang� b�r üyel�k
l�stes�nden çıkmak en az k�ş�sel h�jyen rut�n�m�z ve enerj� arındırma
çalışmalarımız kadar öneml�d�r. 

K�ş�sel alanınızda bulunmasını �stemed�ğ�n�z herkes� ve her şey� beğenmey�
ve tak�p etmey� bırakmak, onları arkadaş l�sten�zden çıkarmak �ç�n da�ma
�z�nl�s�n�z.

Haberler�n�, b�ld�r�mler�n� ve kampanya duyurularını almak �stemed�ğ�n�z,
belk� de uzun süred�r e-posta hesabınızı boş yere doldurduğunu
düşündüğünüz her türlü üyel�k ve abonel�k l�stes�nden çıkmak �ç�n da�ma
�z�nl�s�n�z.

Sosyal medya hesaplarınızı kapatmaya veya b�r süre  ara vermeye da�ma
�z�nl�s�n�z.

Bunların heps�n� yapmaya �z�nl� olduğunuz g�b�, başkalarının da bunları
yapmaya �z�nl� olduğunu, b�r�s� s�z� tak�p etmey� veya beğenmey� bıraktıysa
ya da arkadaş l�stes�nden çıkardıysa bunun son derece doğal b�r şey
olduğunu b�lmel�s�n�z. Herkes �ht�yaçlarında, seç�mler�nde ve sınırlarında
meydana gelen değ�ş�m� onurlandırmalı. Olanı olduğu g�b� kabul ed�n ve
tesl�m�yetle bırakın.

Yıllık döngüler�n b�t�ş ve başlangıç eş�ğ�nden geçmeden evvel, sosyal medya
hesaplarımızı gözden geç�rmek ve arındırmak �ç�n tam zamanı.

Sanal boyutta, sosyal medya platformlarında geç�rd�ğ�m�z zamanı n�tel�k ve
n�cel�k açısından değerlend�rmek �ç�n tam zamanı. Gerek�yorsa "çevr�m �ç�"
olduğumuz zamanı yaşamımızı daha kal�tel�, daha dengel� hâle get�rmek
adına sınırlandırab�leceğ�m�z� unutmamalıyız. Artık telefonlar, tabletler ve
sosyal medya uygulamaları onlarla ne kadar zaman geç�rd�ğ�m�z�
göster�yor. Böylece "çevr�m �ç�" zamanımızı kolayca yöneteb�l�r�z.
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Tak�b�/Arkadaşlığı/Abonel�ğ� b�t�rmek �sted�ğ�n�z k�mler/neler var?
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Tak�b�/Arkadaşlığı/Abonel�ğ� neden b�t�rmek �st�yorsunuz?

Tak�b�/Arkadaşlığı/Abonel�ğ� bugüne dek b�t�rmen�ze ne engel oldu?

Sosyal medya hesaplarınızı başka ne şek�lde nasıl arındırab�l�rs�n�z?

Mystaer�on 2022 Yıl Planı



İnternet ve özell�kle sosyal medya alanları, zamanımızı çalmaya ve b�z�
bağımlı hâle get�rmeye mey�ll� b�r yapıya sah�p. Yaratıcılığımızı ve �lham
kaynaklarımızı y�t�rmemek, odaklanma ve d�kkat problem� yaşamamak,
farkında olmadan enerj�m�z� dışarıya dağıtmamak �ç�n düzenl� olarak
sosyal medyadan uzak kalacağımız, "çevr�m dışı" olacağımız zamanlar
ayırmalıyız. Pek çok k�ş� bu uygulamaya "sosyal medya detoksu" adını
ver�yor, nasıl hoşunuza g�d�yorsa öyle adlandırab�l�rs�n�z. 

Kend�m�ze, sevd�kler�m�ze, doğaya, etrafımızda olan b�tene, ş�md� �ç�nde
bulunduğumuz âna ger� dönmek ve farkındalığımızı arttırmak �ç�n böyle
b�r detoks b�ze �y� geleb�l�r. Böylece �y�leşmeye, merkez�m�z� bulmaya ve
onu korumaya, dengel� b�r yaşam b�ç�m� oluşturmaya zaman ve alan
yaratab�l�r�z.

İPUCU: Kend�n�ze yed� günlük b�r plan hazırlayın. Örn. �lk gün arkadaş
ve tak�p l�steler�n�z� tem�zley�n, �k�nc� gün hesaplarınızı gözden geç�r�n,
üçüncü ve dördüncü gün yarım gün boyunca sosyal medya hesaplarınıza
g�rmey�n, beş�nc� gün, bel�rl� sürelerde sosyal medya hesaplarınıza g�r�n,
altıncı gün sadece b�r sosyal medya hesabınıza g�r�n, yed�nc� gün tüm
günü sosyal medyasız geç�r�n. :)
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“Telefonunuzu her kontrol ed�ş�n�zde,
�ç�nde bulunduğunuz ânı terk eders�n�z.” 

~De�rdre Jayko

Mystaer�on 2022 Yıl Planı



Gün �çer�s�nde kaç saat�n�z "çevr�m �ç�" olarak geç�yor?
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"Çevr�m �ç�" zaman geç�rd�kten sonra nasıl h�ssed�yorsunuz?

Gün �çer�s�nde "çevr�m dışı" olacağınız zamanlar ayırıyor musunuz?

Kend�n�ze "çevr�m dışı" zaman yaratmak �ç�n neler yapab�l�rs�n�z?
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2022 n�hayet şunları yaptığım/olduğum/gerçekleşt�rd�ğ�m yıl olacak:
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Kend�m� şunlarla/şu şek�lde besleyeceğ�m:

Şunlar �ç�n daha fazla zaman ayıracağım:

Kend�m� şunlarla/şu şek�lde şarj edeceğ�m:

KAPANIŞ

Kalb�m� şu şek�lde daha fazla açacağım:

Şunlara d�kkat�m� daha fazla vereceğ�m:
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Şu konu/konular hakkında daha fazla şey öğreneceğ�m:
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Şu k�ş�ye/konuya/olaya/h�sse/sonuca tutunmayı bırakacağım:

2022'y� şu şek�l(ler)de h�ssetmek �st�yorum:

Bu yıl HAYIR d�yecekler�m şunlar:

Bu yıl EVET d�yecekler�m şunlar:

Şunlara d�kkat�m� daha fazla vereceğ�m:

Mystaer�on 2022 Yıl Planı
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HAYDİ DİLEK TUTALIM!
2022 EN GÜZEL YILIMIZ OLSUN MU?

Neden olmasın?! Yaşadığımız her ânın �ç�nde kalmayı başardığımızda, geleceğ�n
peş�nden koşmayı ve geçm�şe bağlı kalmayı bıraktığımızda her yıl en güzel yılımız
olab�l�r. Öneml� olan hedefler�m�z� ve �stekler�m�z� potans�yel�m�z, �mkânlarımız
ve kaynaklarımız �le doğru orantılı adımlar atab�lecek şek�lde bel�rlemek. Böylece
hep b�rl�kte gel�şeb�l�r, yükseleb�l�r�z!

Ben�mle b�rl�kte bu yolculuğa çıktığınız �ç�n sonsuz teşekkürler!

Tara Deniz
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