
) I Kilo vermeyi işkence olmaktan ç ıkaran , hatta keyifli b ir ha le getiren diyet uzmanı 
.(:.ı ~ ~ Simge Çıtak. kitap raflarında yerini a la n"Dikkat Dikkat! Acil Kilo Veriyorum" adlı kitabıyla U 5ı ....., iç im izden b irilerinin hikayesini anlatıyor . O kitap ve yazarı nın dip notla rı ile karş ı nızdayız 

J s im~ Çrıok. .. kemlinl:.ı', bt,slmfrkt-n gözu)'le )'azllmalı)'<lı. Ve kiıap da hem bll" diyemem. Bende ma.nıı yiyorum ancak; ben 

/4 / ) ~~m'lı bfr / fjı_f : )Ylpngtm·:)'(J,ıhf{onbtılu- di)'Clisycn, hem bir danısan hem ek okı.ıyu- m:)nU )'Cdijim gün dijer öğ[iıılcrimde. oc 

J ~ /, /) '/ f J tll)~tl$)'t1J ~J. )YJfYIIIJUl- cı,ını,m kçndi~i olan i nter,\kıirtıir lcjl;;ip olsun yaprrı.ılıyıın ve bcniıı.ı için uygı.ırı nuııuı m.i.k· 
'1/ J ;) ı} / 'fi'~ '.IJ J ş.,.,d;ı,".;;; (!l({,fn[l JL.j/1/ KL)ifl,,;kuma"u istedim.. tonncbda,olmahdu'! Diı·cdu,üomcliyim 
/ , / 'f/, ') 1/7...,.._, l:rıaırhrılda dilrgi)Tr.. . ■ NttkNEtt'yiUflin1 çünlii;dotrusonıbu .. I J J .ı Ni;sarıta:sı'nda brr ofu/ ■ Dilim IJikhıt! Acil Ncdcıı Ete, dıııh:ıı önce diycıJe di}-e- ■ Kiıabıı goll br.sltıımeyk ilgili dtJtru bi(-

kllıılgl ,,•ır; MesltkıttS • ıllğtr difa klı"phınn• Aynaı wr b1r darusarıdı. Çuı:ıkO: basanlı Di)"et kcLimui çok kirlenm.is bi.r ka\'J'3m• 
•r n!KemtrCouıır,y'tltblr III fü/.o Vni,onm,kirabrnr ılsytnlehlçllgl.sıninolınamasıı.'lınemliydi, diğimhyanl~rndtnlfrt 

bi,i-:~,c;~m:m~:·k~:ı;":ı;= Eti!fı!i~~· __;;_ =~.E;E:;s ·1ı~:~:!:!:~~I:~.ıkiLi. ~:;r~;~~~:1!:::1E:~~' 
dııba da sişmıınl~rd~ k. Enıel~iın ya. böyle ıfD yirdımniır ~ diyor. mıkii, çaA- kDlıa1 u,ıufıı- LP nin eık~ kiS,jnin önündeki cn~lleri gibi görün~ de uzun döncmdt sürdürüle-
de muılu)'dum, kapııahst duzc~n _pompala• /la~tofımM kDinllklc d.İ}'d J'Oplrmıryor, o.ıı- tuıbik-crl. ~«uıı~ d~nlmmiı olmtuı. IJu öylr ı;üurek istek~rinc u l-il$tltil$lı'l ı ~ da ıaın mecligi için lisi}-t daha farla tarar vemıel-
dığ1 :sıfır _b:Cdcrılcrc-_ gOJOp geçmeliydım. fakat kınıı bufoıme <llıskunlıJJ,mm, pstkolcjlknirl lıir l:lt"p yav,ıa fikri l'J<Uıl oluftu't olarak tıc isıe<lipni ;;:n lamasmı .saAiı)'Or. tedir. 
gön ün bınnd( bı:::rıımle ayn ı yaş. ayn.ı boy "e hıuuı g,eçirıtiklffi ırıwnr.alon /Jgmrjp ~k,t• Sın dan bir kiı~p y..ıınıayı hiç istemedim. LP .sadece kilo vermeyle smır lı bir ıdmik Diyc:ı uygul;ıımal:mndaki ~:m da 
)'~ın ki lolımWı::i bi r :ıub.daşımla eğlcncı:5inc nıcdfl!cııloıı~· ,'tlpı)Y)I'. Sonrıç.· Mr'ikEnım~l 14 senedir bu ~Cğİ)'H-pıyorum. Mesleği- değ.il h:ıysı ı ıı hc-r :al:uıınıı uyguhmııbi li ı-. in- doğru bulmuyorum. Yas:ııkı :m QOI: tjşire 
t~o ı:.:-rrı Şak~~ ::~~:~::·;;;:c~~~ °?~ yaporak ,mligi,riz tilol?n bir 111.rt .ı<ı •ıı11 mc b~:ıd ığ.ımdan hı=ri iş i me bir diycıis)-cn 531110 1:endini ke~elmC$idir. neyi, n~ıl , ne klı.d:ır )'CITTC!:iİ ge-

t;~:i;'~! ~:E~::!t:~ :lt~!: ~g~?tf~~fi·:;i;gf! ~'ı!gu~i§J;:r~t~f~~;l~;i •~~J~f;::,:"- ko~!~~da ~k:i·:~~;§;;:ı-
Anı• gi!nl«_ gcçı_,k,;c bokt'.m ~·· bc:n_b~ bdm, ,.; s;mg, Ç,ıak ;:,J;itop yaul,.,. l(i;;:f".. Bilgilcno, ı,ygw,mıu;!, ,,;r,;mım,dı•ı.,a :~~~~:~~~ kendimi .,,.. ;;;--;;-"'1'81"n-
r;t~: t;·:?~=ğ~n;~:ı~h~t~ ~,a ''l': dolt.u.wwJıbeti,ri e« \'fi' Sim~lar- sonra bir işe yara)'acaJını düşüıımii)'(ITT!m. ekmeyi d:ıhıı. c1oj:ru danışanların riiyor'! 
bir periye dünüs,ecek.sltı dİ)'e beni kaııdıtınadt. nnıl~n okuyaıJ.mmz. Vr bıı solıbntc .nz ek Bu nedenle yazac-a8Jm kitıııpt.a, okuyanların bulu)"Orum. Bu- Ozcıle kilo 

Bütun güç sende bel\ sana yardıma oıacaıam =:ı:.~~~~~~ yerine koyuyorum. ~t~!:ıf'!~tr. 
dc<li.BeodeAllalı,\llalıdedim.Sooraprograrn laoona'1!,ma,;ı. Yazacag~ ım kitabı da tım~ıey,slında 
,·c,di. Ben yioc Al!Hh AU•h dc<lim ç(iııl<ü prog- 2. am,ç da. kişinin iki sini, hüc,e,i 
ramıamamı)'l:abc-ntmaı~tadımıııJOrcydihatııı kendini ı :.m ı )'arıı.k onların gözünden ra.sımfaoluşan 

;:~~f~=~~~E:;r~S!~i~ !~~~:~~~•tı,i bakarak .:,~;!i~tı~,; 
ıi~-eniru, yasam koçum ve hatla ıamao uıma.ıı öğrt,;Jm;;~:~,ıı )'Opr,o- hazırlıyorum rı.lu.le ik.iı~ s.ıres anı~a 
GOzin abll)m bi.le ol.an Simge ile diyc:ı yapımı.• m:. '41 i.ilo '1lı.yoru:.? lr dnlı..ı )"emek ye.rseııjz. 
yarak ,·e gerçek bi r )'Cme alışkanh,ğı k:a1;an:ırak , C)i yanlış )'l)pl)'Oruı' _____ ... ~ Oç(lncQ seferde beyin oıonuıti.l. 
1 O kilo verdim. 2 ııyd ır hiç l:..ilo almııdını. Çünkü dan dııhıı önemlisi ne y:ııp t ığ ımızı o l.anık )'Cıncye yönlenir. Bu alışkan lı ğı 
~nSlar bilince b :a1ı.ı.tımdü hi(t,iı-Şc)' deği$.ınedi. bilmiyoruz l:..i! ! Bu necl ımlc yazmııık önemli. engellemenin )"Olu yemek )"Cmerıin kişide 

ŞJındi nı:ısıl mı}'ıın, k.ısae:ı. sÖ)'ie söyle)"e)"İm t--t.i~ir bıcsin kilo a.ldınc:ı y,ıdü l:.ilo vcnliric:i yaraıı ı ğı hllZZI bularak. aynı hazzı yaşatan 
eski E.ce')'lc ala.kam )'ok. O k.ad.'U' da deA,il ıabii 0L.··11n.a2. Blr besini btıim mısU kıı lfandıi; ı mı.z lxtskiı bir di:ı.vrı1nıs kalıbı ,teli.$ı.itebil-
:~0a:nr~:r1:ı:1~~~::ı:~~ ==~:: önemli. Ben size m~nıı )'Cmeyin. kilo aldınr mekflr. 

(etti. por )'llpı)'Qr, lcrli i51edi ve aldı. ehliycli 
var. ~mmın oldu,ğu ıibi :ıını~nın da di
reksiyonumi gı:::çı.L lıp.ırıyolc.ı kur.suna baslad ı, 
daha seksi _gl)'ini)ıor, kendine da· h a 
gO\-enJi ve gerçek ıen da• 
h.'lfflUtlu, .• ŞuMJ)Ulj-
1:ırda tuıngj bik.i.niylc-
5(:kcoc-,ğini ve lumgi 
:ı;u sporuyla ııg• 
,...c,ıg,n , dil• f 
silııil)'or. Y:ıııi 
haıvlu:sun:P .sa• 
nmp y:mn.ayı 
değil.. P:a
zııırtC5-İ dc
~I bu&üıı 
baslaytn 
derim. 
d i )'e, e 
dc-ği(.hıııyaııru~ 

dcği.ş t irme)'c .. 
Vı:ı Uahi çol:. C~• 

lenceli .•. 
Yasa• 

dıklarım ı 
l::ad ınlarl a 

p.a)'lıı.şmak 

istedim (Urıkü 
k.lıapta yaıan 
her şey ıerçek, ,r. 
bazen zorlruıdım ' 
bııu:n çok ba5:ı 
nlı $CYİnçle r )':I 

şadım ve hepsin 
yıızdım. Biliyo
rum ki kadınla• 
rın da gerçek bir 
deneyime gerçelı: 
olm:ayııın sihirli 
(ormüllcrdcıı dıı

ha çok ihti)'llCI var. 
tsıcdi.ın ki bu )-Oluı, 
ne kadar ac:wı ola• 
bileceğini gom'l.ııkr 
\ 'C zorlaııdıklan :aı

manlarda bcıı,im de 
yımlıırındu ı.ılduğu 
mu hissctilnler." 

•• • 

Kendini tanımak kilo vermede 
gerçekten önemli mi? 

E,·cl!!! Bedenini t ıı rıı m:ilk sııd«c ki-
lo ,·ermek için det.il ıüm hııy.ıtın için tn 
öocmU ve en gerekli ihıiyaç!l Dünyayııı 
_gclirlı:en sadece sana ~"erilen .s,ey bedenin "e 
seninle ölene kadar gçleet.k olın tek 5,e)' ... 

Kişi.nln eo Onemli ıck ,SQ01mJııluğu! H :ı
yaıtıı. en önemli ş.cy kendini t:ımmak ~tc-n 
kendinden ba!;kıı hK;bir şeyi de Utm olarak 
tı:mıyamıusın .. 

■ Oku.,ucular kiıaıı. na.rıl U)'gtılanıı, ki• 
~p mrlt.ıro ntfu rodfdlıvwr 

Y:ıurak U)'gul.ım;ıl:uı en iyisi. Geçc:ıı 
gün bir okuyucud:;m nrnil nld ım. S:;ukcc }:j
tııbı okuy:mık ve yaur:ak 8 kilo \-crm~. Ve 
kendini !u.rk eımeye ba!itadı,ğını eınl:ıııan bir 
nıail yazmıs. Kitabın neler yapt ığını ı.aıe ıı 

okuyuculardan almaya baslı )"Oru!JI, Onemli 
olaa kiuıbm ne \ '38t eniği deA,il ... Okuy.ıın• 
lann ııe :ılı:lıtı "'"C" bunu da ı.amıın içinde 
göni)'(ITTll... 

■ NN~nfarl:.fırou:.1 

Oz;:inde bc=n zihin ,·c be,(lcn birlikıcliği
nc inıınıtonım. Beslenme bilg~i verirken 
kbinlıı ziliiMCI süreçlerin( de düttnleycrek 
bı.ıtünlilt satlarnalarırıı istiyorum. Beslen~ 
mc öğretmeJJJiği )"Rpıyorum. 

■ ~ndlrıl:J M$.ıl gılJf'lriJOl"fUAu:l 

Eğitimlere devam cdİ)ı'Qnım. ~iscl 
,gc:lisimle lclscrcyle ilgili ki taplar oluyorum. 
Ps.ik.i,•atıisHc her harta ~üper vlZ)-on çalış. 
malan yapı )'Onı.rn . En .son )'apılan çalı:sma~ 
hm (Beslenme ve psilı:ol ojtı:. alandaki) ıM.lp 
ediyorum. 

■ Mttilboli!lnoJı hdondı.rtın rihirli )'dıı• 
fmıf~r, i~k rr Jİ.fttrkkr wır mı'! 

DoJ;ıu:fak.i tüm besinler ~hlrli .• Ne kadar 
kullandı~mız önemli. l lkbir besiıı birdi· 
ğerinden üstün ı:letiJ! Aynca ben büyüailer 
gibi k;ıınşım "'"Crilmesinc:: ,·c:: insanların lulfü• 
l annın k.:anş tırılm_asına karşıyım! 

Kendi bedenini ki.ı,i izleyerek en iyi ge
len bc-5i:inleri bul:ıl:J.ilir. 
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