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Yeni yıl , yeni umutlar 
Bir Aralık ayına daha geldik, bir yılı daha 
bitirdik, yine çarçabuk geçti. 
Yeni bir yıl geliyor, yeni hayallerle, yeni 
umutlarla. 
Umut güzel şeydir. Birçoğumuz yeni kararlar 
alır yeni yıla girerken. Yeni başlangıçlar yapar. 
Yeni yılın gelişi 'yaşamı yeniden planlamak' 
için iyi bir zaman olsa gerek. Ben de bu ay 
yeni kararlar almak isteyenlere 'Yaşamı 
Planlamak' için NLP yöntemlerinden olan 
dokuz basamaklı bir hareket planı önermek 
istiyorum: 
• Amaç ve misyonunuzu belirleyin .. . 
• Kendinize akıllıca hedefler koyun .. . 
• Yapmak istediğiniz şeyi neden yapmak 
istediğinizi anlayın ... 
• Neler yapacağınızın planını çıkarın .. . 
• Harekete geçin ... 
• ilerlemenizi değerlendirin ... 
• Gerekli yerlerde değişiklik yapın ... 
• Yeni tutum, bilgi, beceri ve davranışı 
benimseyin .. . 
• Yukarıdaki süreci sürekli olarak yineleyin ... 
ikinci basamaktaki 'Akıllıca Hedefler' şöyledir: 
Belirgin, ölçülebilir, kararlaştınlmış / ulaşılabilir, 
gerçekçi, zamana bağlanmış, değerlendirilmiş, 
heyecan verici ... 

Yaşamda nereye gitmeyi istiyorsunuz, yaşam 
yolunuz nedir? Gelin sizinle biraz hayal 
kuralım. 80. doğum günü partinize 
katıldığınızı düşleyin. Ailenizi , iş çevrenizi, 

Ege Uıe 

dostlarınızı ve toplumu temsil eden kişiler 
sizin yaşamınızia ilgili konuşuyorlar. Onların 
ne demelerini isterdiniz? 

Gelecekte mükemmel bir gün düşleyin: 
Nerede ve kiminle birliktesiniz? Ne 
görüyorsunuz? Ne duyuyorsunuz? Ne 
hissediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? 

Bu planları yaparken manevi değerleri 
unutmamak gerek. Manevi değerlerin hızla 
yitip gittiği bir dünyada yaşıyoruz. Oysa 
dünyamızı anlamlandıran bu değerler. Yeni 
yıl manevi değerleri tekrar anlamlandırmak 
için güzel bir başlangıç olabilir. Yeni yıl için 
Halil Cibran'ın bir şiirini sizlerle paylaşmak 
istiyorum. 

Harilayı Saklayabileceğin En Güvenilir Yer 
Yüreğindi r 

Dostum, güneşe bak, toprağa bak, suya bak, 
buluta bak, arkana bakma ... 
Kimin geldiği önemli değil, kimin 
gelmediği de. 
Unutma, yolcu değişir, yol değişir, ama menzil 
değişmez ... 
Yolcuya bakıp, yolunu tanıma. Yola bak, 
yolcuyu tanı. .. 
Vahim olan, YOlun yolcusuz olması değiL. Ası l 

vahim olan yolcunun yolsuz olmasıdır ... 
Yolsuz, hedefsiz, amaçsız . 

"En doğru yol en dikensiz yoldur" diyenler 

seni aldatıyarlar. 
Aldırma ayağına batan dikenler, aradığın 
gülün habercisidir. 
Dostum, yollar yürümek içindir. Fakat şu 
gerçeği de hiç unutma: 
Yürümekle varılmaz, lakin varanlar 
yürüyenlerdir. 
Yol boyunca; Yola çıkıp da yürümeyenıeri, 
Yola oturup gelen-geçeni n ayağına çelme 
takanları, 

Tel örgülerle çevirdiği yolu kendisine zindan 
edip volta atanları , 

Yürüyüşün uzun ve yolun zahmetli olduğunu 
görünce, 
Yürümeyi bırakıp, yol-yolcu ve menzil üzerine 
kalem oynatanıarı, 
Ayağına batan tek bir dikenin faturasın ı çıkarı~ 

ömür boyu tafra satanları, 
Yanl ış k ı lavuzlara kızıp YOlu satanları 
göreceksin. 

Aldırma, yürü, akıı pusulan, inanç sermayen, 
sevgi yakıtın, 
Ahlak karakterin, merhamet sıfatın, onur adın 
olsun. 
Doğru yol insanların çoğunun gittiği yol 
deği ldir, 

Düşünen, gerçek akıı ve yürek sahiplerinin 
yoludur. 

Yeni yılınız kutlu olsun. 
Ocak ayına kadar sevgiyle, güzelliklerle kalın ... 



NLP ACADEMY TURKEY
NLP Eğitim & Araştırma Enstitüsü

SİTE HARİTASI

NLP
HAKKINDA

NLP NEDİR?

NLP NASIL ÖĞRENİLİR?

NLP LİNKLERİ

NLP ARŞİVİ

NLP
EĞİTİMİ

SERTİFİKA EĞİTİMLERİ

KURUMSAL  EĞİTİMLER

NLP EĞİTİM TAKVİMİ

NLP EĞİTİM ÜCRETLERİ

ÖN KAYIT FORMU

ÜCRETSİZ
NLP

NLP e-POSTA EĞİTİMİ

NLP TANIŞMA WEBİNARI

NLP GELİŞİM ÇEMBERİ

GÜNCEL
NLP

NLP DUYURULARI

EĞİTİM PROGRAMI

NLP HABERLERİ

NLP MAKALE

NLP
ARŞİVİ

NLP BASIN ARŞİVİ

NLP BİLİM ARŞİVİ

NLP TEZ ARŞİVİ

NLP
AKADEMİ

NLPAT HAKKINDA

BİREYSEL NLP SEANS

FOTOĞRAF GALERİSİ

İLETİŞİM

ANASAYFAYA DÖN

TIKLANABİLİR
SİTE HARİTASI

https://nlpat.com/nlp-nedir.html
https://nlpat.com/nlp-nasil.html
https://nlpat.com/nlp-egitimi.html
https://nlpat.com/kurumsal-nlp-egitimi.html
https://nlpat.com/nlp-egitim-takvimi.html
https://nlpat.com/nlp-ucretleri.html
https://nlpat.com/nlpegitimi-onkayit.html
https://nlpat.com/ucretsiz-nlp-egitimi.html
https://nlpat.com/ucretsiz-nlp-seminer.html
https://nlpat.com/ucretsiz-nlp-gelisim.html
https://nlpat.com/nlp-duyurular.html
https://nlpat.com/nlp-egitimi.html
https://nlpat.com/nlp-haber.html
https://nlpat.com/nlp-makaleler.html
https://nlpat.com/basinda-nlp.html
https://nlpat.com/nlp-bilimsel-arastirma.html
https://nlpat.com/nlp-tez.html
https://nlpat.com/nlpacademyturkey.html
https://nlpat.com/nlp-seans.html
https://nlpat.com/nlp-fotograflari.html
https://nlpat.com/nlp-iletisim.html
https://nlpat.com/
https://nlpat.com/nlp-linkleri.html
https://nlpat.com/nlp-arsivi.html



