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Kend�ne
yatırım
yapmak!

WARREN BUFFET:

"Yapab�leceğ�n�z en �y� yatırım kend�n�ze yatırım
yapmaktır. Kend�n�ze yaptığınız yatırımlar hayat
boyu s�ze eşl�k eder, onu k�mse s�zden
alamaz/verg�lend�remez. Herkes�n keşfed�lmem�ş
ve henüz kullanmadığı potans�yeller�
vardır. Daha fazla öğrenen daha fazla kazanır."



Ben�m kıymet verd�kler�m
NE ARIYORUZ?

Ben ne �st�yorum? 
Ben ne arıyorum?
Kend� �ç�mde ve dışarıda kıymet verd�ğ�m neler var?
Güçlü ve zayıf taraflarım?
Olmazsa olmazlarım, asla ödün vermem ded�kler�m neler?



BEN 2015'TE BİR
YOLCULUĞA ÇIKTIM

"Bu yolculuk eş�m� expat,
ben� �se d�j�tal nomad
yaptı"

PSİKOLOG  PINAR  KAYA  TÜRK



K�md�m 

K�m oldum

Boğaz�ç� Ün�vers�tes� Ps�koloj� Bölümü
Doğan Cüceloğlu Araştırma As�stanlığı
Kanser ve Travma Sonrası Gel�ş�m Yüksek L�sansı
Dernekler, ş�rketler, beled�yeler, ün�vers�teler
Gayrettepe Florence N�ght�ngale
N�şantaşı Doktorlar Merkez�
Ham�le
Ev hanımı
D�l öğrenmeye çalışan b�r göçmen
Ekonom�k olarak bağımlı
Sosyal ve profesyonel networkü olmayan
Güzel kıyafetler�nden mahrum :)
Ün�vers�te eğ�t�m� geçers�z
Meslek� kar�yer� bel�rs�z
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ONLİNE TERAPİ PLATFORMU

Dünyanın dört b�r yanındak� b�reyler
Travmalar ve küller�nden yen�den doğma
Maceracı ruhlar & kaş�fler
Kend�n� anlamak & tamamlamak
Rehberl�k ve yoldaşlık



6 Ayaklı Masa
Metaforu

Bilgi, beceri, zeka, problem çözme, bir bilene
danışma

Duygulara kulak verme, fark etme, anlama,
isimlendirme ifade etme

Bedeni güçlü, sağlıklı, enerjik, dinlenmiş tutma
Sosyal destek & aile desteği

Boş zamanlarını verimli değerlendirme, yeni bir
şeyler deneme

İnandığın değerleri fark etme, hatırlama, güçlü
tutuma

1.

2.

3.
4.
5.

6.



Kend�n�
Tamamla
AMA ÖNCE
KENDİNİ TAM ANLA

Sanki eksik
parçamızı/parçalarımızı
bulup yerine koymaya

çalışır gibi hepimiz
kendimizi tamamlamaya
çalışıyoruz. Kendimizi

tamamlamak için ilişkiler
kuruyoruz, roller ediniyoruz,

varlıklar biriktiriyoruz,
mekânlara ve makamlara
bağlanıyoruz ya da tam

tersi, meķânları ve
makamları geride bırakıp

göç ediyoruz



Kend�n�
Tamamla
AMA ÖNCE
KENDİNİ TAM ANLA

Ben de dahil, çevremdeki bütün
insanlar ve danışanlarım; hepimiz
eksikliğini hissettiğimiz bir şeylerin

peşindeyiz. Eksik olan şeyin adını tam
koyamasak da o eksikliği

tamamlamaya çalışan roller
ediniyoruz. Eş oluyoruz, arkadaş

oluyoruz, ebeveyn oluyoruz, yönetici
oluyoruz, zanaatkâr oluyoruz, büyük

şehirlerden küçük kasabalara,
okyanusların ötesine, buzulların
yamacına göçüyoruz... Yine de

tamamlanamıyoruz. Çünkü aradığımız
şeyin adını bilmiyoruz.⠀



Kend�n�
Tamamla
AMA ÖNCE
KENDİNİ TAM ANLA

Kendimizi tam anlamadan çıktığımız
her yolculuk bizi aslında varmak

istemediğimiz yerlere, birlikte olmak
istemeyeceğimiz insanlara, bizim için
anlamı olmayan sonuçlara götürür.

⠀Hangi yapbozu yaptığınızı
biliyorsanız, size ait olmayan

parçaların peşinde koşarak zaman
harcamadan doğru parçalara

odaklanır, bulduğunuzda rahatça
yerine takar, büyük resmi

tamamlarsınız.⠀



İlet�ş�m
B�lg�ler�m

INSTAGRAM

�spanyadak�.ps�kolog

WHATSAPP

00 34 673 90 20 41

E-MAİL

ps�kolog.p�narkaya@gma�l.com


