


hnda etkin rol oynuyor. Doğduğunuzda 
üzerinize kalan "aile karması"nın size en
gel olan noktalarım bulmak, hayatuuzdaki 
orunların nedenini öğrenmek, onları çö

zerek özgürleşmek için yapılan çalışmala
ra "aile sergisi" deniyor. Kürtajların, dü
şüklerin, savaşan ne illerin, kaza-intihar 
ya da cinayet gibi ani dramatik ölümlerin, 
evgi iz ilişkilerin, erken yaşta kaybedilen 
anne-babanın kişiyi nas ı l etkilediğini anla
mak; kalp krizlerine, kan er -, bağımlılıkla

ra, yürümeyen evlilikler , i siz li ğe, para
sızlığa nelerin sebep olduğunu gömı.ek gi
bi pek çok konuda yapılıyor. Halise Bay
dar yönetimindeki aile ergisi, psiko-d.ra
ma ağırlıkb yöntemle açılımlar sağlıyor. 
Bilgi Paylaşım Derneği, 

www.bilgipaylasim.org, 0212-251 24 23 
Bu çalışmalar başka uzmanlar yönetimin
de "aile dizimi" adıyla izmir'de de yapılı
yor: Adım Adım Gelişim Merkezi, 0232-
232 31 34, www.adimadim.biz 

• Dönüştüren nefes terapileri Ünlü 
nefes terapisti Mustafa Kartal yönetimin
deki terap ilerin en önemlilerinden biri 
"holotropik nefes terapisi". Bilinçalb çöp
lerinin temizlenme i, b yin-ha fızanııı bo
şaltılması ve genişletilme i, her tür psiko
lojik rahat ızlığın iyile tirilmesi, bilinçal
tındaki korku ve endişelerin giderilmesi, 
fizik-beden üzerindeki patolojilerin iyileş
tirilmesi, hormonların aktive cdi.lip denge
lenmesi, botoks etkisi, detoks etkisi, kur
ban bilincinden çıkış, kişilerle ilişkileri dü
zelmıek, bolluk-bereket olu turmak, kade
ri iyi leştirmek, karma çözümü, duyular
dışı algmın açılması, bilinç ve farkmdalık 
g li ş inıi, her tür bağımlılığın sonlandırıl
ma ı , obsesyon ve genetiği iyileştir

mek/ ONA aktivasyonu için yapılıyor. Ki
ş i.lerin bilinçal tı derinliklerin.i keşfetııı.eleri
ni sağlayan holoterapi, bilincin hızlı solu
num, uyarıcı müzik ve b lirli b den 
hareketleriyle değiştirilme ini ta, 
de içeriyor. "Autogenic bi- .W 
ofeedback nefes terapi
si" nde i e kişinin nefes 
tekniklerini kullanarak 
bedensel, duygusal, zi
hinsel gevşeme ve ra
hatlamaya ulaşması 

ağlanıyor. Bu tek
nik.le bilinçaltı kayıt

larında sıkışmış 

blokajların sağal-

mas ı sağlanıyor. 

Teknik son yıllarda 
gelişerek ki şinin be
densel, duygusal ve zi
hinsel d u ygulanrnalarına 

otokontrol kazandıran etkin 
bir yöntem haline gelmi, du
rumda. Abarb gibi görünebilir 
ama öyle değil; kişi nefe teknik
lerinin yol gösterici I i ği sayesinde 
duygusal ve zihinsel te irleri duyum
samayı, değerlendirm yi ve kontrol et
meyi öğreniyor; hatta kalp ritmini, nefe 
ribııini, damar basmcını, vücut 
ı ı sını ayarlama kabiliyeti bi
l olu,turuyor. Otonom i
nir isteminin empatik ve 
para empatik kontrolünü 
ki inin irade ine veren ve bu 
sayede güven duygusu geliş
tiren yöntem, psikoterapinin ne-
fes teknik.leri kullanarak kişinin bi.linçaltı

nın sağllmasuı.ı gerçekleştiren en önemli 
uygularnalarındaıı biri olarak değerlendi
riliyor. 
0555-697 50 64, 
www.nefesteknik.azbuz.com 

• Fiziksel ağrıların duygusal neden· 
lerini keşfetmek Menisküs ağrılarmdan 
ek.lem ı zılarına kadar belden ırta, boyun
dan bacağa ağnlann çoğunun doğru nefes 
almamaktan kaynaklandığını herha.lde 
bilmiyordunuz. Londrah ünlü uzman ve 
ma t r dereceli o t opat A.lexander Hick
man' dan ağrıları azaltmak için nasıl nefes 
alınacağını öğrendiğinizde, ne kadar basit 
olduğuna ,aşıracaksınız. Spor yaralanma
larından, bel, sırt, boytm, indirim i temi, 
regl ve baş ağrılarına; nörolojik durumlar
dan nezle ve oğuk algınlı ğına kadar bir
çok rahatsızlığı iyileştirmeye yardımcı 

olan, ilaç kullanmak yerin vücuda kendi 
bilgeliğiyle iyileşmesini öğreten klasik o -
teopati için de onunla tema a geçin. Daha 
fazlasıyla il.gileniyorsanız, bi l diğimiz du
yuların ötesinde bir bilinç aça n, "algıdışı" 
duyulan kullanmanızı ağlayan "tersine 
dön-deği terapi i/lnver ion Therapy" 
için bireysel sean randevusu almalısınız. 
Bilgi Paylaşım Derneği (bilgisi yukarıda), 

Dina Mizralri, 0532-612 85 17, 

• Bilinçalh sembollerini çözmek 
Rüyanızda ve meditasyon ırasm

da gördüğünüz sembollerin anlamları
nı öğrenip hayati farkında yaşa

mak için Katie Rose'un eğitim
lerine katılabilir iniz. Çok güç

lü kodlanmış bilgiler içe
r n, çözü mlendi-

ğinde kişinin va
.;,, rol uş amacuı.ın 

anlaşılmasını 

ağlayan embol-

vanlar, renkler, ar
ketipler ve kutsal sem

boller yolculuğuna çıkılıyor. 
Bilgi Paylaşım Derneği, (bilgisi yukarıda) 

• NLP'de yeni ufuklar Kişisel gelişim 
alanındaki en yeni paradigmalardan biri 
olarak kabul edilen " euro Linguistic 
Programming" ( LP) ile hayatınızın her 
noktasmda istediğiniz sonuçları alabilirsi
niz. En son LP yöntemlerini öğrenmek 
için Taşkın Köksa.lan yöneti mindeki eğiti
me katılabilirsiniz. Profesyonel eğitim al
nı,, LP uygulayıalarıyla tanışıp kendini 
geliştirmek isteyen.ler için verilen ileri de
recede eğitimlere kablmayı düşünürseniz, 
bu çalışmaya NLPAT' nin (NLP Academy 
Turkey) u.luslararası eğitim kriterleriyle 
karşılaştırılabilir standartlarda düzenlen
miş "NLP Practitioner" eğitiminden me
zun olanların almdığmı not a lın . 

NLP Academy Turkey, 0312-468 00 77 
(Ayşegül Pala), www.nlpatcom 

Eğer kendiniz için bir " LP basic dip
loma" (temel eğitim kur u) istiyorsanız 

LP "master practitioner" Hürriyet Kala
Lı'nın eğitimlerine katılabilirsiniz. Bu eği
tim.le "başarının modellenme i" olarak da 
anılan NLP ile iki tam günde bilincinizi 
programlamayı öğreniyorsunuz: Bilgi 
Paylaşım Derneği (bilgisi yukarıda}, 

www.yenibilinc.com 

• Deeksha ve Tachyon çalışmaları 
Her ikisi de eğibıı n t rapist Tuğru l 

Büyükçopur yönetimindeki çalışmalar

dan "Deeksha", "Ananda Mandala" ve 
çakra medita yanları eşliğinde ve diğeri 
"Tachyon ini ya yonla rı"y la yaptlıyor. 
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la", 21 günlük arın
ma programında 

düzenl i olarak kul
lanL!an, çakra ları nefesin 

gücüyle harekete geçiren, arındırma gücü 
yüksek bir meditasyon. "Deeksha" ise 
hem bolluk-bereket ve hem de uyanış 
için. 
Kahuna Şifa Terapi Merkezi, 0312-213 07 
90, 0533-762 09 53 (Kadir Tuğtekin Ok), 
www.kahunasifa.com 

• Dolunayda sesle Jİfa 
Katie Rose yönetiminde dolunayda 

gong sesiyle evrenin ve kendi varlığınızın 
derinlerine yolculuk etmek ister misiniz? 
Workshop'ın amacı kişisel konuları ses 
ku llanarak keşfetmek ve bu sayede kendi 
denge ve tonJamanızı yeniden yaratmak. 
Meditatif ses egzersiz leri, ses banyoları ve 
çakra ça lışmalarıyla gong eşliğinde içsel 
yolculuğa çıkılıyor. 

Bilgi Paylaşım Derneği 
www.bilgipaylasim.org, 0212-251 24 23 

• Hipnozla Bilinçalhnın Ötesine Hip-

noterapist Adil Maviş yöne timinde, doğ

rudan bilinçdışı zihin üzerinde etkili, so
mıç-odakl ı bir metodoloji o lan hipnoz 
eğitimlerine katı labilirsiniz. Hedeflerinize 
h ı zl ı ve etkili şekilde ulaşmayı sağlayan 

hipnozu, bilinçd ışıyla doğrudan iletişim 

kurmak ve kalı cı değişim ler gerçekleştir

mek istediğiJıjz her alanda kullanabilirsi
niz. "Hypnosis Mind Traiıung Professio
nal Enstitute / The National Board of Pro
fessional and Ethkal Standards" tarafın
dan sertifıkalandırılan iki günlük eğiti
min pek çok yararı var: Uyku kalitesini 
artırmak, hafızayı geliştirmek, hızlı di l 
öğrenjmi, bağınıJıJıktan kopmak, takıntılı 
düşüncelerden kurtulmak, dikkat ve mo
tivasyomı artırmak, güvensizlik ve başa
rısızlık korkularından arınmak, psikolojik 
kökenli fizyolojik rahatsızlıklardan kur
tu Lmak ve isteklerin.iz i e tik çerçevesinde 
başka larına kabul etti rmek bunlardan bir 
kaçı. Eğitim sonunda sertifika veriliyor. 
Mehmet Önal/EtkiDaruşmanlık: 0535-
257 60 21 , 0212-356 31 36; Bahar Bin
göl/ Sevgi Okyanusu: 0537-714 80 49, 
0312-229 52 06; Cemal Kondu/Saygın Da
ruşmanlık: 0535-667 32 24, 0224-422 59 54 

• Kristal terapi 
Enerji beden üzerinde kristaller kulla

nımıyla gerçekleştirilen bu doğal şifa öğre

tisi, Meryem Ebru Sezen tarafından verili
yor. Böylece kristallerin nerede, nasıl, ne 
ölçüde kullanılacağını, kristallerin önenıj 
ve insan yaşamına katkı l arını, tenüzlenme 
ve arındınlınaJarını, kristalleri programla
mayı, canlılar üzerindeki etkileriJıj, kristal
lerle mekan temizliğini, meditatif kulla
nım şekillerini ve kristallerle eterik beden 
çalışmalarını öğrenebilirsiniz. Kristallerin 
kozmik enerjisini kişisel gelişim ve doğal 

şifa çalışmalarında, uyku bozukJuk.lukla
ruıda, fizikse] rahatsızlıklarda, duygusal
düşünsel travmaların iyileştirilmesinde ve 
farkındalığın geliştiri lmesi.nde kullanabi
lirsiniz. 
Meryem Ebru Sez.en, www.sihirlikristaJ
ler.ning.com; Kahuna Şifa Terapi ve Eği
tim Merkezi {bilgisi yukarıda) 

e Bilinçalh Temizliği Eğitmen Tuğrul 
Büyükçopur yönetiminde zilun farkındalı
ğı geliştirme sohbetleri, dikey çakra reali
tesi aktivasyonu, "verticallity nıeditation" 
(dikey reaUteye geçme meditasyonu), 



,;vertica llity initiation 1-
2-3" (dikey realiteye 
geçme in i siyasyonl a rı ), 

doğada ağaçlarm enerji -
iy le bütünl me deneyi

mi, ağaçlarm enerji de te
ğiyle bilinçaltı kayı tlarını sil
me tekniği ve özel programlan
mı, kuvar kri talleriyle ilginç çalışma-
lar yap ı lı y r. Eğitimin amacı pek çok fizik
sel hastalığa ve ileri derec de depresyona 
neden olan parad igmaların (hayata bakış 
açı ları) değişmesi için fark.ında l ığm yük
selti lmesi, iç dünyadan bağı msız bir dış 
dünya olmad ığı bilinci nin yerleşmesi ve 
bilinça l tındaki b l okajları n temizlenmesi. 
0312-236 42 51, www.nevagelisim.com 

• Çigong Sinüzit, as tım, bronşi t, alerji ler, 
reflü, kronik hazıms ı zlı k, kronik kabızl ık, 

grip, oğuk algınlığı , eki m romatizması, 

kas-tendon sarkmaları, aşı rı kilolar, cilt bo
zuklu kları , ba - ırt-b I ağrıları, yüksek 
tan iyon, çarpıntı, uyku uzluk, nevroz, 
depre yon, dol aşım (kanlanma) yetersizE
ği , har ket kısıtlılığı, güç üzlük, kronik 
ürojenita l hastalıklar, erkekl.erde cinsel iş

lev yeter izliği, kadmlarda cin el soğuk
luk, kemot rapinin yan etki leri ve kanser 
gibi her tür kronik hastalık ve rahatsızlık
ları önlemeye ya da tedavi etmeye yöneE.k 
bir bütünleyici yaşam enerjisi uygulaması. 
A l an ındaki say ı1J uz manl ardan Hakan 
Onum yöneti minde veri len çigong eği timi 

rutinlerini günlük yaşamm parças ı haline 
getirdiğinizde sağlı kl ı ya,am kalitesinin 
en ü t düzeye çıktığıııa tanık olacaksınız. 
Vadi Ruhu Çigong Okulu, 0555-594 56 76, 
www.vadiruhu.com 

• DNA'nı:ı.ı değiştirin, yaşamınızı 
değiştirin Ayrn adl ı ki tab ı n yazarı ve 
dünya çapında 35 bi nden fazla kişinin 

D A' ını aktive eden Or. Robert Gerard 
ve Zeljka Roksandic Gerard'ın yarını gün
de sekiz ayrı aktiva yonla gerçekleştirdik
leri terapi, D A sarmallarının fonksi
yonell i ğini hızlandıra rak hücr davra
nı ş la rını gelişkin hale getiJ-iyor. Akti
va yon "insan-spiri tüel bilinçliliği" nin 
yüksek hallerini başl atıyor . İ ]emler 
"arketipik kromozomların birinci 
D A akti va yonu", "gençleşmenin 

ikinci O A aktivasyonu", "eşsizli-
ğin üçüncü O A aktiva yo-
nu", "bütünleşmenin 

dörd üncü DNA akti
vasyonu", "bilinçliliğin 

beşinci D A aktiva yo
nu", "ayırmanın altına 
D A aktivasyonu", 

" birliğin yedinci 
DNA aktivasyonu" 
ve ''yeni gelen varLı
ğm ekizinci DNA 
aktiva yonu" aşama
larıyla gerçekleşiyor. 

Aktiva yonlar biter bit
mez daha az tre , korku ve 

dal1a iyi algılama gibi psikolo
jik; daha fazla enerji, tırnak ve aç büyü
m inin hızlanması, bedeni n daha hızlı 

iyil m i ve daha iyi b slenme arayışı gi
bi fiz iksel; sorunlarla daha etkin yüzleş
mek, eski yükleri ve bitmiş ilişkileri elimi
ne etmek, gelişen organiza on yeteneği 
gibi o yal; daha keskin farkındalik, pozi
tif tutum, yaşam amacının varlığı hi si gi
bi kendini geliştirmeye yön lik iyi leşm ler 
başl ıyor. Zamanla yetenekl.er hız la gelişi

yor. 
Bu iki uzman başka bir yarım gün bo

yunca, özel ve spiritüel pek çok nitelikle 
dünyaya gelen, al ı şılmamış tavırlarıyla an
ne-babalarını şaşkına uğratan "yeni çağ 
çocukla rı "y la doğru i letişim kurmanın 

yöntem lerini de öğretiyor l ar. 

Galata Şifahanesi, 0539-968 23 85, www.si
fahane.org; Quantum Kişisel Gelişim, 

0232-369 00 32, 0232-369 99 55, quan
tumkgm@gmail.com; Gelincik Kuantum 
İyileşme-Neva Gelişim, 0312-418 20 59, 
0312-418 20 95, 
kuantumiyilesme@hotmail.com 

d binden fazla eğitmen, koç ve danışman
la hizmet veren uluslararas ı "Life Success" 
i temi, kişi lerin ve irketlerin yüksek mo

tivasyonla daha iyi sonuçlar a lmalarına, 

bildikl riııi yapabilmelerin ve hedeflerini 
başa rmaları na yardJm□ oluyor. 
0216-567 33 10, 
www .basariakademisi.com 

• Organların burçlarla ilgileri Tü.rki
ye' de çoğu kadınm sorunu olan tiroit'in 
kabullenmenin azlığı veya çokl uğw1dan 

kaynaklandığmJ, memelerin kadın için 
çevre ine ve kendine sağlama-tedarik et
meyi tem il ettiğini ve bunlarda bir eksik
lik-fazlalık var a kişinin meme kan eri ri -
ki ta ı dığını, böbrekJerın kadın-erkek iliş

kilerini yan ı ttığı.nı ya da çok fazla d üşün
menin gaz yaptığııı ı biliyor muydunuz? 
Fizik el rahatsızlıkların altında yatan psi
kolojik nedenleri öğrenip kötü his eden 
uzuvların sesini duyarak rahatsızlığın ne
denlerini anlamak; ayrıca ha talıklara ne
d n olan davranış ve tutumlarınızı farket
mek için bu eğitimi alabilirsiniz. Yaklaş ık 

12 y ıl dır astroloj i, metafizik ve psikoloj i 
üzerine çalışan, tecri.ibeleriı1i dünyanın 

birçok yerinde insanlarla paylaşan Frede
rico Ciongoli, hastalıkların metafiziği ko
nu unda uzman. Bu bilgi ini a troloji ve 
her burcun imgelediği ha talıkl arla bir
leştirerek ilginç seminerler ·unuyor. 
Bilgi Paylaşım Derneği (sol sayfada) ■ 

• Her şeyin başı denge "Denge
li mutluluk", "empatik i letişim be
ceri leri", "başarı için tres yönetimi 

DİĞER TERAPİLERDEN SEÇMELER 

v dengeli meditasyon teknikleri ", 
"varoluşun sırlan", "içinizdeki çocuğu 
uyandırmak/ daha coşkulu bir yaşam 
ürmek", "kendi kendini yönetebil

me", "dengeli başarı" gibi konularda 
gel işmek i tiyorsanız, The Key Başarı 
Akademi i'nin kurucu u Bob Proc
tor'un Türkiye danışmanı ve ortağı Ti
mur Tiryaki'yle ça~malı ınız. 19 ülke-

• Reiki ve Tai Chi Chuen gibi geleneksel ya da 
Reconnective Heoling, Girinding enerjisi ( 1 1 1 
frekansı}, Bowen tekniği, Medibeça, Kuontum kursu, 
Hovanok gibi ilginç terapiler: Adım Adım Gelişim 
Merkezi, 0232-232 31 3.4, 0532-664 75 15 
(Sumro Sapanlı }, sumrosoponli@grnoil.com, 
www.odirnodim.biz 
• Fiziksel ve ruhsal arınma terapilerinin yanı s ı ra; 
içinizdeki somuroi 'y ı keşfehnek için Kyoshi Teddy 
Wilson'dan klasik Aikijutsu, Kenjutsu ve Aikido: The 
life Co Wefl Being, 0212-325 32 80, 0252-377 63 
10, www.thefifeco.com.lr 
• Ki tapları satış rekorları kıran Sagar' don Neo Feng 
Sui: Owokun, 0212-245 75 10, www.owokun.com 
• "Çekim Yososı " nı uyumlonmok için bilinçaltı 

dönüşümünün yanı sıra ; kişisel gel işim olanında en 
etkili son tekniklerden biri olarak anılan, Amerika lı 
uzay mühendisi O. M. Lowery'nin geliştirdiği "Sessiz 
Meso( (silent subliminol} tekniğiyle hayatınızda 
olumulu dönüşüm ler için: www.simdidegis.com, 
0212-Ml 31 12 
• Bedensel ve ruhsal arınma , koruyucu tıp ve şi fa 
literatürüne son yı lla rda yerleşen komple "sağ lı k 

tatili" için Aydın'daki Natur-Med Doğal Tedavi ve 
Kaplıca-Kür Merkezi'ni ziyaret edebilirsiniz: 
www.nafunned.biz, 0256-657 22 80 
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https://nlpat.com/nlp-nedir.html
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https://nlpat.com/nlp-ucretleri.html
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https://nlpat.com/nlp-duyurular.html
https://nlpat.com/nlp-egitimi.html
https://nlpat.com/nlp-haber.html
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