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VERiMLi KULLANIRSANIZ AiLE l~INOE 
• 

YA,ANAN ~ATl,MALAR BiTER" 
Neuro Linguistic 

Programming (NLP) ve 
Hipnoz uzman eğitmeni 

Sosyolog Celalettin Uzu
ner, "Sağ ve sol beyninizi 
uyumlu ve daha verimli 
kullanırsanız aile içinde 
yaşanan çatışmalar biter" 
dedi. 

Uzuner ve psikolog 
olan eşi Sanem Uzuner, 
AK Parti Konya İl teşki
latı tarafından Mevlana 
Kültür Merkezi'nde dü
zenlenen "Aile İçi İleti
şim Sırlan ve Çatışmasız 
Yaşam" konulu seminer
de katılımcıları bilgilen
dirdi. 

Uzuner, sosyal bi
limler aç1sında11 bakıldı
ğında ailenin toplumun 
en küçük ve en önemli 
yapı birimi olduğunu be
lirterek, şunları kaydetti: 

"Aile kurumu, bilin
diği gibi bireyi, toplumu 
ve ülkeyi diri kalmasını 
sağlayan ve bunları bir 
arada tutan en önemli 

birim. Anne, baba ve ço
cuklardan oluşan çekir
dek aile, bireyi toplumu 
hatta ülkeyi etkilediğine 
göre anne ve babaların 

da buna göre davranması, 
sorumluluk alması ve ço
cuklarına o yönde eğitim 
vermesi gerekiyor. Anne 
ve babalar çocuklarına 

olduğu kadar birbirlerine 
karşı da sorumludur. Ai
lenin devamı ve sağlığı 
için karşılıklı iyi ilişkiler 
içinde olmalıdırlar." 

Aile içinde sağlıklı 
iletişim ve anlay1ş için 
bazı yöntemlerin olduğu
na dikkat çeken U zuner, 
iyi iletişim ve ilişkilerde 
büyük rol oynayan sağ 

ve sol beynin özellikle
ri, kullanımı ve sağ ? sol 
beynin uyumlu çalışabil
mesi konusunda ayrıntılı 
bilgi verdi. 

Beynin sağ ve sol 
olmak üzere ikiye ayrıl
dığını anlatan U zuner, 
"Beynin sol tarafı isim-

leri, sağ tarafı ise yüz
leri unutmaz. Sağ beyin 
mantığa önem verirken 
sol beyin ise akla yöne
lir. Kadınların sezgilerini 
kullanmaları ve mantığa 
göre hareket etmelerinin 
nedeni de budur. Mese
la erkekler sorunları tek 
tek çözmeye çalışırken 

bir bakıyorsunuz kadın
lar tüm sorunları bir anda 
çözmüş. Bu da kadınların 
aile içi iletişimsizlik ya 
da tartışmaların çozu
münde daha büyük rol al
maları demek. Sağ ve sol 
beyninizi uyumlu ve daha 
verimli kullanırsanız aile 
içinde yaşanan çatışma
lar biter" dedi. 

Psikolog Sanem 
Uzuner ise aile içi ileti
şimsizlik ve tartışmalar 

.sonucu çocukların yaşa
dığı sorunlar ve gelecek
lerine dair etkileri konu
sunda katılımcılar bilgi 
verdi. 

Programın sonunda 
AK Parti Konya İl Baş
kanlığı Sosyal İşlerden 
Sorumlu İl Başkan Yar
dımcısı Ertuğrul Uslu, 
katkılarından dolayı Ce
lalettin ve Sanem Uzuner 
çiftine teşekkür ederek, 
hediyelerini verdi.(AA) 
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