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U 
zman psikolog Zaza Yurtsever geçtiğimiz ay 
itiba rıyl a yeme bozu kluklarunn ted avisi, 
yeme a lı şkanlıklarının degi ştirilmesi ve ki lo 

verme konusunda 'NLP ve Hipnoterapi ' teknikle riyle 
Türkiye'de il k defa Nişan taşı Sculpture'd a grup 
seansl a rı düzenliyor. Kendisinden bu konuda bilgi 
a ldık: "Eğer güne ta rtı ya çıkmakla başlıyorsamz, 

aynaya bakmamaya özen gösteriyorsanızı 
vü cudunuza a ldığını z kalorileri sayıyorsanız, d evamlı 

yeni yeni diye tler uyguluyorsamz, ne kadar yemeniz 
, gere ktiğini takıntıl. bi r şekild e biliyorsanız ve 
sevdiğiniz yiyecekleri neredeyse hiç yemiyorsamz 
rum bunlara rağmen zay ıfl adıktan sonra herşeyin 
daha iy i olacağın a, daha az sorununuz olacağına, 

güzel ve im renilecek biri olacağınıza, herkesin sizden 
hoşnut olaca~ına ve her şeyi başa racağınıza 

ina nıyorsanı z, o zaman p rofesyonel yardım almanız 
gereki r, z ira söz konusu olan masum bir zayı fl ama 

iste~inden çok bir yeme bozuklugu. Özellikle 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hakim olan 
güzellik idealinin yeme bozuklukla rının oluşumda 

etkisi oldukça büyük. Bu ülkele rde ideal ölçülere 
sahip olmak ile çekicilik, mutluluk ve başarı 

neredeyse aynı anlama gelmekte. Bundan dolayı 

insanlann bLrçogu özgüven sorunlarını ideal ölçülere 
uyarak dengelerneye ça lış ıyo r." 

YEME SORUNUNDA CiNSiYET VE YAŞ AYıRıMı YOK 
"Geçmiş y ıll arda yeme bozuklukları genelde 
kadınlarda görülürken, günümüzde arhk erkeklerde 
de sıkça görülüyor. Ayrıca daha önce çoğunlukla 
ergenlik çagındaki kızla rda görü len yeme 
bozuklukla rı günümüzde artık SO yaşındaki 
insanlarda da görülmeye başlamış. Yeme 
bozuklukları yakından incelendiginde genelde 
neredeyse her zaman ya pıl an sıkı diyetlerden sonra 
ortaya çıktlgı fa rkediliyor. Ki şile rin obsessif bir 
şekilde yemek ile ilgili düşünmeleri , varolan diger 
psikoloj ik dinamikle rin yanı sıra, uzun vadede yeme 
bozukluğuna yol açıyo r" diyen Zaza Yurtsever şöyle 

devam ediyor: 
"Bir örnek verirsek, hayatınızdaki olumsuz 
geli şmelerden (ay rılık, işsiz kalma, doğum, boşanma, 

ölüm vs.vs.) dolay ı son bir yıl içinde 15 kilo aldımz. 

Bu kilola rı vermek için iki yolunuz var. Birincisi; bir 
beslenme uzmanıyl a çalışa rak, saglıklı bir beslenme 
biçimi belirleyerek, bedeninizi yeterince hareket 
ettirerek, yeteri miktarda su içerek ve ödem çözücü 
yöntemle rden faydalanarak (LPG) sağlıklı bir şekilde 
zayı flayabilirsini z. Sağlıklı bir şekild e zayıfl amak 

burada her şeyden önce kişinin a ıdı~ kiloları uzun 
vadede vermesi. Mesela söz konusu olan ] 5 kiloyu 
bir yıld a a ld ı ysanız aynı şekilde bir yılda vermeniz en 
sağlıklı yoldur. (Ayda 1-2 kilo) ikinci yola başvuran 
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Her pazartesi dfjete başlama karan alıp günü geldiğinde 
erteleyenlerdenseniz, bir kilo alıp bir verfjorsanlZ, bir tünü idea kilonuza 

ulaşamadığınızı düşünüyorsanız veya kilo venmek için her şeyi denemenize 
rağmen başaramadığınızı düşünüyorsanız bu yazryı okumanızda fayda var. 

Çünkü artık NLP ve Hpnoterapi ile kilolannlZdan kurtulma şansın ız var. 

İnsanlar aldıkları 15 kiloyu hemen bir an önce 
vermek ister. Dolayısıyla da sıkı bir diyete başlar. 
Sıkı bir diyete başlamak demek, kişinin bütün gün 
yemek düşünmesi anlamına gel ir ki, bu da yeme 
bozukluğu noktasında atılmış en sağlam 

adımJarrlan biri olur. Bütün gününü yemek 
düşünerek, kalorileri sayarak ve devamlı tartılarak 
geçiren kişi bu sürecin sonunda 15 ki loyu belki 
üç-beş haftada verir. Ama daha sonrası tam bir 
kabu5 haline dönüşür. Ya devamlı diyet yaparak 
anorexia hastalığma yakalarur yada kilo kontrolünü 
yediklerini kusarak çözm.eye çalışarak bulimia 
hastalığına yaka l anır. Fazla kilalarını verdikten 
sonra daha önceki yeme biçimlerine dönenleri ise 
başka bir kabus bekler. O kabus da en uç durumda 
obezite! Kişinin üç-beş haftada 15 kilo verdiği ve 
adını diyet koyduğu bu travmaya beden kendi 
ilkel dilinde kı tlık adıili koyar. Ve kişi tekrar 
normal yemek yeme biçimine döndüğünde kıtlık 
deneyimi yaşamış olan beden verdiği kilodan üç
beş kilo daha fazla ahr ki, bir sonraki kıtlık 
dönemine hazırlıkl ı olsW1. 15 kilo fazlayla aşuı 
diyet yapan kişinin uzun vadede 20 kilo fazla l ı ğı 

olur. Kişi bir sonraki yaz d öneminde de aşırı bir 
d iyetle bu 20 kiloyu verdiğinde bir sonraki 
dönem 25 ki lo fazlası olur. Bu duruma 
li teratürde, 'yoyo-efekt' adı verilir." 

ZAYıFLAMAYı MRENMEK GEREK 
Zayıflamak isteyen insanların her şeyden önce 
zayıflarnayı ögrenmeleri gerekiyor. "NLP' de bu 
a raba kul.lanmaya benzetilir. NasıJ araba kullanmak 
için bir ehliyete ihtiyaç duyuyorsanız, zayıflamak 

için de bir ehliyet edinmelisiniz. Yani bilinçli bir 
şekilde ve beyin gücünü kullana rak uzun vadede 
zay ıflamayı öğrenmeniz gerekiyor" diyen Yurtsever 

devam ediyor: "Nİşantaşı Sculp ture'da baş layacak 

olan zayıflama programı kişi lerin uzun vadede ve 
sağlı klı bir şekilde zayıflamalarını hedefliyor. 
Yapılan sağlıklı beslenme planları, ödem abc] 
yön temler, NLP ve Hipnoz ile kişiler uzun vadede 
faz la kilolarından kal ı cı bir şekilde kurtulabiliyorlar. 
NLP (Neuro-Linguistic-Programming) 1970' li 
yıllarda Richard Bandler ve John Grinder tarafından 
gel i ştirilmiş bir terapi metodu ve Türkçe'ye 'Sinir 
Dili Programlaması ' olarak çevrilmiş. Bu metotla 
kişile r değişim sü reçlerinde beynin ve bilinçaltının 
gücünü kullanmayı öğreni yorlar. Alışılagelmiş 

yöntemlerle zayı flayan insanların verdikleri kilo l arı 

tekrar geri a l ma ları beynin ve bilinçaltırun gücünü 
kuııanmamalarmdan kaynakl anıyor. Çünkü kişi 
yalnızca alışıl agelmiş metotlan uyguladığında 
bedeni zayıflar ama beyin daha önceki kiloya 
ulaşmaya çalışır. Yani 80 kiloda bir insan 70 kiloya 
inmeye çalışırken beyin kendi hahzasında.ki 80 
kiloya çıkmaya çalışır ve buna yönelik açlık ve 
tokluk s inya ıı eri gönderir. Diyet yapan i.nsan lann 
yeme nöbetleri geçirmeler inin a ltınd a yatan da bu 
olgudu r. Dolayısıyla kilo sorunu yaşayan insanlarda 
ki lo meselesi kontrolden çıkmaz aksine tamamen 
beynin kontrolünde. NLP ile tam da bu alan a 
müdahale ed iliyo r. " 
Bilinçalhnm insan bedenine hükmetmede son 
derece önemli olduğwıu hepi miz biliyoruz. Ne 
diyeyim nefes alma bozukluklarından, uyku 
bozukluklanna, beslenme alışka nlıkl arımızdan, 

kötü a lışkanJ.ık1anmıza ve stresle mücadele 
yeteneğimize kadar her anlamda bize destek olacak 
olan NLP' den bu kez de kilo vermede yardım 
a l acağız ... 
Her şeyi denediğini düşünenler, kilo vermedeki bu 
son yenili ği de dened iniz mi? 
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