
İşadamlannı zayıflatmaya geldi 
UGÜNLERDE çok moda. Özellikle iş dlinyasında, ha

n yatırım her anını dilzenleyecek bir yardımcıya, danış
~ mana ihıiyaç duyanlar, yaşam koçlanııdan destek alı
yor. Bu kişile r, ih tiyaç duyulduğunda kişinin iş yaşamından 

öze! yaşamıııa, günlük aktivitelerinden hafta sonu planlanoa 
kadar her alanda mevcut. Yaşamınızı düzenliyorlar. Halla öy
le bir nokta geliyor ki, dış görünlişliniiz de "koç'tmuzun tav

siyesiyle değişebiliyor. 
Yaşam koçıu~unun çıkış noktalanndan biri. belki de en 

önemlisi; işte başar ı yı yakalamak için insanın hayatın her ala
nında mutluluğa ve başarıya u laşması. işte yaşam koçları, bu 
noktada devreye girerek mutluluğa giden yol konusunda tav
siyclerde bulunabiliyor. gerektiğinde daha etkin rol oymıya
rak kişinin hayatını düzenliyor. 

Fnınsız Maric Rose Koro, yaşam koçiuAunun farklı bir 
alanında uzmanlaşmış bir kişi. Kendisi 'Diyct Koçluğu' yapı
yor. Fransa'da yılla rdır NLP tekniğini kullanarak geliştirdiği 
bir sistem sayesinde, müşterisi olan kişilerin zayıflanıasını , 

zayıf kalmasını daha da önemlisi bunun kişinin hayatında 

olumlu bir değişim yaratmasını sağlıyor. 
Koro'nun Fransa'daki müşterileri arasında iş dünyası ve 

pol itikacılar, geniş bir yertutuyor. .. 
Paris'ten sonra ikinci şubesini Is
tanbul Şişli'de 'Diet Coach Paris' 
adıyla açan Koro, Türkiye'de de 

hizmet venncye hazırlanıyor. 

Kendi geliştird iği t~knik ve kişiler 
üzerindeki etkileri hakkında Ma-
rie Rose Koro ile görüştük. 

Yaşam koçlu~u biliyordllk 
da diyet koçluAu bizim için yeni 
bir terim. Bize diyet koçlu@ınwı 
ne oldu~u açıklar mısınız? 

sağlıklı bir diyet uyguluyoruz. Kilo venne sürecini buradaki 
makinelerimizle destekliyoruz. Ardından as ıl önemli olan ko
nuya geliyonız, kişinin vcrdiği kilolar ı geri almaması gereki
yor. i~te koçluk da aslında tam bu noktada ortaya çıkıyor. 
Çünkil biz istcnilen kiloya ulaşıldıktan sonra da kişinin hayat 
tar.llru, yeme-içmc alışkanlığını değiştinnesi gerekiyor. Bu 
daha çok zihinsel bi r aktivite olduğundan burada NLP yönte
miyle bir motivasyon stratejisi uyguluyonız. 

Sizin bu konuya ilginiz nereden kaynaldan:ıyor'? 
Koro: Ben aslında NLP cğitimcisiyim. Yıllarca Fransa'da 

bu konuda çalışı ı m . Kişilerin yeme-içme alışkanlığının bu 
sistemle düZen lenebileceğini de fark ettim. Bu konu üzerinde 
odaklanmamm nedeniyse benim de yıllarca kilolu bir insan 
olarak yaşamamdl. Yani, bu sistemi ilk olarak kendimde de
nedim ve NLP ile 25 kilo venneyi başardım. 

Fransa'da iS dQnyası ve politikacılıırdan oluşan bir müşte
ri grubunuz var, 1'D.rkiye'de de hedefkitleniz iş dünyası mı 
olacak? Öme~ biraz kilolu i.şadamJ.arımız 

Koro: Bizim müşterimiz herkes. Bu yöntem i herkes hl
lanabilir. Ama cvet, son yıllarda bazı işadamları imaj değiş
tinnek istiyor. i şadamıııın kendi imajı , aslında şirket imajın

da da etkili. Kendine özen göste
ren, sağlıklı bir portre çizen veya 
çizmek işteyen işadamlannm sa
y ıs ı ginikçc art ı yor. Biz de kişiye 
uygun programlar gcliştiriyoruz. 

Bir prognmwı sOresi ne ka-

""" Koro: Bu, kişiye göre değişi-
yor. Ama ortalama 6 haftada, ge
nellikle istediğimiz noktada olu
yoruz. Ancak önemli olan ulaşı
lan görümünün korunması. Bu da 
tüm yaşam boyu sürccek olan 
besleıuııe alı~kanlığma bağlı. 

Neden Paris'ten sonra ikinci 
ıubenizi ı,,,,,buı'da_ 

Marie Rose Koro: EvCı, bu 

Türkiye'de yeni. H:ııta dünyada 
da yeni bir sistem. Bildiğiniz gibi 
yaşam kaçluğu, kişilerin yaşamını 

düzenleyerek her alanda yard ı mcı 

oluyor. Biz de burada kilo proble
mi olan kişi l ere koçluk hizmeti 
veriyoruz. Amacınıız , Sildcı:c on
ların zayıflamasmı sağlamak de
ği\. bunu gerçekleştirdikten sonra 
verilen kilolann geri alınmaması

nı sağ lamak. Yani. sadeee bir za
yınama merkezi gibi çalışmıyo

ruz, aynı zamanda o kişilere daha 
uzun vadeli ve yeni bir hayat biçi
mi sunuyoruz. 

Kilo sorunu yeni iş yarattı 
Koro: istanbul, aşina oldu

ğum bir şehir. Daha önee çeşitli 
vcsilc lerle birçok kez geldim, 
kimilerinde uzun süre kaldım. 

Burada yaşayan arkadaşlarım 

var ve istanburu seviyorum. 

Benim için buraya yerleşmek 

güzel bir fik.irdi: aynca Türki
ye'de de globalizasyon nedeniy
le yeme-içme alışkanlıklarının 

değiştiğini, sağlıklı olan gele
neksel mutfaktan fast food'a 
doğru kayma olduğunu görüyo
rıım. TUm bu faktörler, bu işi is
tanbura taşımamı sağladı. 

Peki, bwıun için nasıl bir sis
tem uygu1UYOIS\lIluz? 

Koro: Öncelikle kişiye özel ve 
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MARIE Rose Koro, aslında bir diller va 
kültürlerarası iletişim uzmanı . 10 yılı aşkın 
süredir NLP sistemiyle ilgili çalışıyor ve bu 
tekniğin uygulanması konusunda da 
uzmanlaşmış durumda. Bu teknlQin Koro'nun 
hayatındaki en önemli etkisi, O·nun yeni bir iş 
kurmasına neden oldu. Kilo problemi olan Koro, 
NLP tekniğini kullanarak 25 kilo verdiğinde , 

kendi geliştirdiği 'Diet Coach' sistemini 
yaygınlaştırmaya karar verdI. Paris'te bunun için 
bır merkez açan Koro. şu anda aralarında 
işadamları ve politikacıların da bulunduğu geniş 
bir müşteri kitlesine diyet koçlugu yapıyor. 
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