
MANİFESTO
Hayatın sekiz saatlik mesainin içerisine sıkışmış gibi mi hissediyorsun? İşten ve hayatın 
telaşından geriye kalan zamanda, kendine ayırabildiğin ufacık anlarda yaptıklarından 
artık keyif almıyor musun? Yenilik arayışı içerisinde, kararsız ve bitkin mi hissediyorsun? 
Kısacası rutinin içinde gün geçirmekten sıkıldın ve şehrin kalabalığında kaybolduğunu mu 
düşünüyorsun? Ulaşım araçlarında, kafe ve restoranlarda, iş yerinde ve hatta yaşadığın 
binada, her an yanında ve yakınında onlarca insan var. Çoğunu tanımıyorsun, 
tanıdıklarınla da pek konuşmuyorsun. Çünkü hep acelen var. Hep bir yerlere yetişme 
telaşın. Bu döngünün içinde bir yerde kendini bazen ya da sıklıkla yalnız mı hissediyorsun? 

İşte tam burada sana söylemek istediklerimiz var, “Artık Yalnız Değilsin!”

Senin gibi hisseden, senin gibi yaşayan, ancak kalabalıklardaki yalnızlıkta benzerini 
bulamayan diğerleri ile; bir araya gelmek, zamanını keyifli ve verimli geçirebilmek için 
“Değişime Hazır Mısın?” 

Bu değişim, sihirli bir değneğin seni bir anda bütün hayallerine kavuşturması kadar anlık ve 
ütopik olmayacak. Burada seni ve bizi, yani hepimizi hayatımızda zaman içerisinde köklü 
değişimler yaratabilecek bir değişim bekliyor. Hayatımızın her anına dokunan, teknoloji ve 
dijitalden, iş yaşamına, sosyal hayattan, sanata uzanan geniş bir yelpazede bir dolu ilham, 
bilgi ve deneyim bekliyor. Bu deneyim ve bilgi kaynağına, bazen dinleyerek, bazen 
izleyerek, bazen bir akşam buluşmasında bir araya gelerek, ama her zaman yaşayarak 
ulaşacağız.

İnsanı, insanla buluşturan her yerde olacağız, telefonunda, dizüstü bilgisayarında, kahve 
içtiğin bir kafede, keyifli bir akşam yemeğinde, bir seminerde veya eğitimde, keyifli bir 
gezide… Her ay senin için küçük bir sürpriz bırakacağız kapına. Okumaya, kendini motive 
etmeye zaman yaratman ve hayatın küçük tatlı anlarına kendini açman için. Büyük 
cümlelerle değil, çoğu zaman anlamını yitirdiğimiz, görmezden geldiğimiz kısa ve net 
cümlelerle konuşacağız sıklıkla. “Gücünü keşfet!” “İçindeki çocuğa kulak ver!” diyeceğiz 
belki, ama klişelerin yüzeyselliğine kapılmadan.

Hepimiz anlam arıyoruz. 
Hepimiz bir arada olmanın, birlikte gülmenin ve paylaşmanın keyfini sürmek istiyoruz.
Hayattan kopmadan, devam eden rutinimizde anlamlı değişimler yaratmak istiyoruz.

Bunların hepsini yapabiliriz, hem de birlikteyken. 
“Değişime Hazır Mısın?” cümlesini okuduğunda heyecan duyuyorsan, 

artık çoktan bizimlesin.

Kulübümüze hoş geldin.

Ready For Change 

- Community & Digital Platform -


