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HAYATINIZI ORTAYA ÇIKARIN 
 
Hayatınızı Ortaya Çıkarın 
 

‘’Şimdi benim parlama zamanım.’’ 
Ben 

 
Tebrikler ! 

 
Çalışmayı bitirdiniz. Çalışma boyunca bir çok temel konuya 

değindiniz. Gönülden umuyorum ki faydalandınız, uyguluyorsunuz ve 

kendiniz ile ilgili uzun zamandır hayal ettiğiniz, ya da yeni yeni hayal 

etmeye başladığınız değişimi / dönşümü başlattınız.  

 

Burada kazandığınız yetkinliklerle ihtiyaç duyduğunuz her an 

hayatınıza kendi ellerinizle ufak ama güzel dokunuşlar getirebilirsiniz. 

Ve bunu yapmanız için sizi cesaretlendirmek istiyorum.  
 

Gelin çalışmada neler incelediğimize bir bakalım. 
 

 

Kazandığınız Kabiliyetler 
 
Liste biraz uzun. 

 

Şöyle bir arkanıza dayanın ve 5 hafta boyunca neler yapmışsınız bir 

bakın. Belki de bazılarını unuttunuz ama 1 sene boyunca dilediğiniz 

her zaman modüllere girebilir ve çalışmayı hatırlayabilir, tekrar 

uygulayabilirsiniz.  



 

Yolculuk bitmedi. Tam aksine şimdi başlıyor. Daha doyumda bir hayat 

yaratmak kendi ellerinizde.  

 

Neler Öğrendiniz 
 

1. Derin düşünme nasıl yapılır, derin düşünme öğrenme ve gelişim 

için nasıl kullanılır? 

2. Mevcutta zaman ve enerjinizi nerede harcıyorsunuz ve hayatta 

dengeyi nasıl sağlarsınız? Yaşam Çemberi 

3. Değerlerinizi nasıl açığa çıkarırsınız? 

4. Tutkularınızı nasıl bulursunuz? 

5. Tatlı Nokta’nızı nasıl bulursunuz? 

6. Yaşam Amacı’nızı nasıl bulursunuz? 

7. İdeal yaşamınızı nasıl tanımlar ve resme dökersiniz? 

8. Yaşam amacınızı nasıl yazarsınız? 

9. Vizyon ve İlham Panonuzu nasıl oluşturursunuz? 

10. Rol Modelinizi nasıl bulur ve kullanırsınız? 

11. Başarmak istediğiniz şeyler ile ilgili nasıl anlamlı sonuçlar 

yaratırsınız? 

12. Başaracağınız anlamlı, etkili ve ilgili hedefleri nasıl 

koyarsınız? 

13. Hedeflerinize ulaşmak yolunda sizi destekleyecek stratejiyi 

nasıl yaratırsınız? 

14. Hedeflerinize ulaşmak için spesifik, net ve uygulanabilir 

planları nasıl yaparsınız? 

15. Her gün aksiyon almak için haftalık planlarınızı nasıl 

yaparsınız? 



16. Nasıl destekleyici, pozitif ve başarılı bir çevre yaratırsınız? 

17. Konfor alanınızdan nasıl çıkarsınız ve panik alanınızın 

nasıl farkında olursunuz? 

18. Başarılı alışkanlıkları nasıl yaratırsınız ve sürdürürsünüz? 

19. Kendi kendinizi kısıtlayan inançlarınızı nasıl yok 

edersiniz? 

20. Gelişiminizi nasıl izlersiniz? 

21. Değerlerinizi, amacınızı, hedeflerinizi ve diğer tüm araçları 

nasıl inceler ve gerektiğinde revize edersiniz? 

 
 
Hayatınızı Ortaya Çıkarın 
 
Neredeyse çıkardınız bile. Şimdi artık değişim kasınız üzerinde 

çalışma zamanı. Hergün ama hergün, gitmek istediğiniz yer için 

atmaya karar verdiğiniz adımları atın. Bunu yaparak kendinize daha 

çok güveneceksiniz, kendinize güvendikçe bunları yapmak daha kolay 

olacak. Yeni alışkanlıklarınızın nasıl size başarıyı getirdiğini 

göreceksiniz. 

 

Eğer zor olduğunu düşündüğünüz bir şeyi yapmaya istekliyseniz, 

hayat daha kolay olur. Eğer yalnızca kolay olanı yapmaya 

istekliyseniz, hayat zor olur.  

  
 
Birlikte Çalışabiliriz 
 
Öğrenimizini derinleştirmenin ve başarıyı hızlandırmanın en etkin 

yollarından biri koçluktur.  



 

Eğer bu çalışmadan faydalandıysanız, yolculuğunuzda size koçunuz 

olarak seve seve eşlik ederim.  

 
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim 
 
1. Ulaşmak istediğiniz şeyleri keşfetmenizi ve netleştirmenizi 

sağlayabilirim 

2. Kendinizi keşfetmeniz konusunda sizi teşvik edebilirim 

3. Kendi çözüm, strateji ve aksiyonlarınızı üretmenizi 

sağlayabilirim 

4. Sizi sorumlu ve hesap verebilir tutabilirim 

5. Nelerin sizin için işe yaradığını bulup üzerine inşa edebiliriz, 

nelerin sizi aşağı çektiğini bulup sizi bu durumdan çıkarak en doğru 

yolları bulabiliriz. 

 

Profesyonel koçluk desteği, kendinizi keşfetmenizi ve gerçekten neye 

ihtiyaç duyduğunuzu bulmanızı amaçlar. Böylelikle, hayatınızın 

kontrolünü ele almak ve yaşam kalitenizi arttırmak için ilk ve en önemli 

adımı atmanızı sağlar. 

 

Benim kalıcı sonuçlar almak için tavsiye ettiğim minimum koçluk 

süreci 6 seanstır. Bu sebeple de birebir koçlukarıma minimum 6 

seanslık taahhüt ile başlıyorum. Sürecin uzunluğu ise danışanın 

tercihine ve ihtiyacına göre eğişiklik gösterebilir. Seansların süresi bir 

saattir. Seansların sıklığı için önerdiğim süre ise ilk üç seans için 

haftada bir, takip eden seanlar için ise üç haftada birdir. Seanslar 

arası üç haftayı aşmayı önermiyorum. 



 

Koçluk görüşmelerimizi yüzyüze yapabileceğimz gibi, skype ya da 

telefon ile de yapabiliriz. Skype/telefon ile yapılan koçluklar en az 

yüzyüze yapılan koçluklar kadar etkilidir.  

 
Size bir soru sormak istiyorum; 
 
5 kurbağa bir kütükte oturur. 4’ü aşağı atlamaya karar verir. Kütükte 

kaç kurbağa kalır? Acele etmeyin, iyi düşünün…. 

 

Cevap 5, çünkü 4’ü sadece atlamaya karar verdi. Yaptıkları sadece 

buydu. 

 

Birçoğumuz, sıklıkla değiştirmek istediğimiz konularda karar alıp 

sonra uygulamıyoruz, uygulayamıyoruz. Peki bu bize neye mal 

oluyor? Bunu ortadan kaldırdığımızda neler mümkün? 

  

Siz bunu biliyorsunuz. 
 

 
 

 
 
 
 

  


