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Eşler birbirlerini dengelemeyi bilmeli 
Davran,. Tckrıolojilert Meıl<e· 
zl KuruC\IS,\l Tamt'.r DovocO, as
fon \lluşlararıısı lfüı kller w..manı, 
bankacı ve ekonomist. Uzun yıl• 

laf 0$1 dıl.Zcy yöneticilikler yaptı . doh.l sonra 
Jngflıere ve ABO'de NLP ve yönetimle ilgi 
li cgitimlcre kahldı . Dünyada konusunda en 
prestijli psikoterapi kurumu olan MlltOI'\ H , 
Erlckson F.nsUtOsO'nün TOrklye'dekl kurucu 
başkanı olan OövOctJ. ytnnlbcs yı llık arast1r
mt\ ve dcnt.')rimle.rtnl 'Optlmum Denge Mo
deli' .ıdıru \'t.-rd.igl bir eg.tllın sistemine dö
nOştOrdO . Oc hafta sonuna yayaları topl3m 
altı gOnlOk eSlttmdc fobUcr. kimlrk.Jer. mo
tivasyon. yeıenekler \ 'C Utsk.ik'1" gibi lnsan
l;,.nn kımdl.lcrtnı ve ba$Ju\lannı t.ln.ımasına 
yardımcı olacak pelc rok bllgl vertliyor. Blr 
bölümüne benim de glrdl&Jm eğitime yö
netldler. doktorlar. pşlkolog.loı. di'.l.ıuşman
~r. mt:ıhendisler. UeHslmdler. ~tmen
&eı-. avuk.atloilr, ev hıı.nımJan, ögrenciler k.)
tılmı.ştı. Dövücü. degf5en dunım ••c k~'"l.11• 
lar karsısında insanlann kaygı. basan. hu
zur ve depresyon karesi !(inde nasıl ve ne 
den gldip gddlglnc dalr ligine acıkl.ı:ımalar • 
da bulundu. 8."lşa.n ve huzuru y1ti:rdi&lmi2 • 
de kendimin nMıl dengeye getlrebl~
mlze dair IJ)U('lan verfrkt n as.ır\!Ör korku• 
su obn )'a da (ikolata-sig.ıra bagımblıgın • 
dan kunulmak lsteyenlere blrt'.biı- uygulama 
yapiırak bunlardan nasıl kum.ıl:;ıblleceklerl· 
nr gösterdl. Söyteşlmtzin tı.ım metnini www. 
zaman.rom. ır'dcn okuyabllln;lnfz. 

0engeyi nasıl tanımhıdı§ınızdan baslaya
lım ısıersenlı. 

Denge bellı eslkk..~ anlıgında ı.alınmak
ht. Tıpkı vOcut şıcakhgımızm 36.5-38 dere
ce ~nısında s..,lınması ya da seker ve koles
ı crol dc&t?rlerlmlz.tn belll saghk.lı ar.:.ILk.larda 
olma~, gibl. Optimum denge modeHne göre 
dengelenmesl gereken bl$ tt!mcl durum , ·ar. 
~$3n w. huzuru dengelemek; "ben" \ 't: "btt"i 
derıgelemek. cgo'yu dengderru:k. bilin(' ve 
bilinçaltını dengelemek ve son oh:ıra.k. akıl 
eml'k •Yo~k OclüsilnO dengelemek. Bunlar. 
kişiyi mutlt.ılU&\ götüren ı:,eylcrdlr. 

Mulluluk. basan w huzuru dengelenıcktlr. Yani 
hem dış;a dclrıOp lclndebulundugunuz«"ı-rodeet
kill olacaksınız hem de 1cc di>rnlp kcndinlzl<, ban
,ıkol~"' ,onrada l,u Od.<lnidengei<)«<i<• 
~niz. Y.vıi h<rn maddô1Mln)'3>lahem demar,..,fı,. 
r:ıfinula")Ul\luıı14<,Jısıruı.l.Jclar.ıgitmck,e.,...t
lulukd<gilsa<lecoh.u ,..,..,. onu dengel<),moz• 
"""- 01nldl •)'il ham korumak kin ı,...n hep 
daha fazlasın• )'ıtpmalc ı.orund.ldıt. Bu do: bir süm 
-· baQ>mfilolusıumr"' _, ...... 

OOM, dtngemizi tıutmamııa nasıl )'ilrdmcı otuyor? 
Bu. hiı)',)tı \'e kcndlınizl daha fyt: anlamakla ",:, 
- geiı$,lımeide mOmlsiln. OOM'de 
iki sistem VM. Rf1'itıcisl idn&:: )'il.Ş,itdıgunu. fh1k.~ 
=.aıbdaşccvres!.!ş,:e,re,t.all<gtbi«.......,.. 
Tüm ,;,,,,clcrin ortak özeUJgt. düzen wy, ı!üz,n. 
slzWc }'ÖrtGJlde hareket ctme:leri ve bunun ,on1.1~ 
cunda tetdt veya fmat yaratmillan ,~ ci)zQm itin 
ger ken t.ı)'Nlldan da g,nelliki< - bann• 
dınn.ı.nılu. lldnci sistem iseru ~ <in bizim 
yaraıtıgımıtkeııdi subjel;.lifharitalaıuııwlır. 

Bunlara kimUkltMmlı day.bilir miyiz? 
Evct. Biz kimliklerimiz. araohgıyta oluruz "'e' bir 
şeylıeft <le &'ıeak 'olarak" yapan,;ı... llu .u'lbm• 
da kimliklerimiz. ldndc bu.lundutum~ ~Te

ye uyum ,5,,1glı.1mak lıctn $Cli$tiıdigımlz ve ruh 
hali ile anJ.ımlanmızdan oluşan zihlnstl haritaa 
laruııw!nc. Omegın aile idnde ·anne· ltimlig!n 
de var olııbllir \.\! uyumlu olablli.r.ilnlz ama iş ha
yatında ı<in<tici lılmllglnde "l""""" oıııı,ıı;,,ı . 
nlz... Bu. anne ldmll8fndekl harlt.ınız. daha s.ıg• 
lam .l.ma yönetici kim.lJgindekl haı1tanı2 dııh.a 
z..ayıf demt::kHr. Tüm haritaları birJeşlirdi.glmiz • 
de dört 1emel fonk.iiyoo görllrüz:. insan )'il içe 
dönük ya da dısa dönOktCr. Veya IC'tnde bu· 
lundugu cevreylc uyıı mlu ya da uyumsuzdur. 
OOM)-e göre: dışa dönnk uyum 'ba$an" dedi • 
gtmız şeydlr. Oışa dönme uyumsuzluk ·a.n.ksl 
)'<'le' (Jı,ygı) dcdigımı, şcyd~. l,;,, dönük uyum 
'huzur' dcdigJmlz ŞC)'dlr. ke dönOk uyumsuı• 
luk$a ·depreşyorı ' dedlgimiz ~·dlr. İnsanlar . 
bu dördü arasında gidip gelirler. 

E§ltlmln bt-nlm katttdı~ım bölümünde şöy1e bir 
şekil çizmiştiniz : 

-
KAVGI BASARi 

DEPRESYON HUZUR 

.,_ 

Ve katıbmcılafçl bu •rtımn nensınde olduklannı 
anlamayı gö~terdin iı. 

E,rct, sizin ~ bir bölOmUne tartık oldu&unuz 
g.ıbl katılımcılar çeşitli kaım.ınl.ilıda ~il~
nl ve tanıdıld3nru kol.-ıyaı ıeshls cdcbili)'0rlar. 
Tabu niye o nı.nıfta takılıp k.lJdıklannı. Si.'<• 
misle yaphldan hatalan ya da do8nJ kararlan 
nasıl vcrdlkJertnı de görtbi!Jyorlar. 

lli$1dlerin bu haritat.ı-•gôr• nasıl d0:ı:enlendi01-
ne kın-kocı, lllskfsi Oıtnnden bakabm "'4? 
ideal oıaru, iki e,ln de optlmum dengede olması 
>""'MOOsirundeb,ışanwh=~
mı, oimalandır. Ancak bu. n.ıdu ı;<xüluıu. lkın
d.., I)< IS< t.vnamla)'Q IIJ,kldU. 8o dununda S,,· 
neldcerlıekd~d<ln)ı,d;ıbaı.ınylaugra,,rl<,nlıa

dın. e,de - "' ı,.,...,, sogı.,. An<at. ı,., du
rum. etl:egln ı·• da lıaılının "'5iıli nedeııi<rie n,, 

~""~-=~~~.;:: 
- ~ l<in <apra< ıı. .. ı.re k•)'M· 
tar. Omog;n bl, es dep<,:s),ına lıa)'ma dig,,ri ı,., . 
!Wn kan:sl.ni de ;'5netmcl. dunımundadıı. Ya da 
biri .ınk<iı"'eı< kayarsa dlgeri <Yde huzuru ,.g1ı . 
malı 1<1n ılah.ı r.,Ja caba 8'5'tmnek rorunda lcalır. 
ODM'ı~ göre temel ,orun, 1ı1st1oı1n dcnjıd<rinde
kl boıulmal,v ...,.nda <slcrin bbl>inerirıl dengt
le)~memderi '"Yl' bilerd< )~ da bllme)=k dl&,< 
esi ncg;ılif ıarafa SiM.DlT\alandıt. & dı.ııumct.. c,lc
~n dcngdertnl l:<ırum&yı yır da sıs,emı dengeleme• 
)1 ög.rcnmelcrl gereld)\Jr. n • .ık~~.com. lt 
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Genel müdürden 
sonra en önemli kisi 
insan kaynaklan 
yönetidsidir 
Biraz da iş ortımını konu,.alım ... 

Is yasamında en vahlm hat, baso· 
nkart!ınıleolmayanldsilertiseal · 
mal:br. llu kand,ki lnsanlann ı.,. 
lond.ılıgı yııleıel.-ıı.-. ,trattjik -~ .... 
t,mlkdflsQnebllirler.eylem<g<!<'O· 
bilirler ,-e en Onemlisj ~>~· 

11 ı™clderlyu-.... lsı..ı.!nın& 
il< temel kimlik .,,<br. BunJ.v glrl· 
Simd. )&letki \ 'e teknbyenc:Ur. GJ
rlştmd tehcfjt. ~t ,-e kaynaklan ' 
fflen gOı-en ve d~m odaklı Ye 

gclttekte )-yan. risk alabflen. 
sezgisel klşilerdir. Yönetici daha 
(Ok tehdit odakh ~ düzen sag-
1 :ı.maya cahsarı ve slrattjlk. ~ bl· 
Uncll dOsünc!n ~idil'. Teknisyen 
ise blu:at isi yapan kişldk. Oola
yıs,yw ı..nlan biıt,u,lerinln ymne 
görevlcndlrmek ikinci rn bOyOk 
hat.ıdır. Oigerlertyse ki.silik özcl . 
h1deri. ycıenek.Jeri. motfv.lS)'OlmT 
n, leoi.ibcleri gibi fa.ktôrimlir. 

Zat•n •n çok da bu ilk iki.si ya• 
pılıı-. Öyt.eyse genel müdürden 
sonra en önemli kisi insan kay• 
naklan y8netlc.lsidir. 

Dosru. isıeımede 4 temd laktll< 
vaıd.-. Bunlar """'•ye. lkletlik. )i>
nctim sisteminiz. ve dogru per,o
ıwklir. Ortalam..ı bir 15letmr siste• 
mlnlz Va.rM bile dognı personeU 
ahrsanız bu kist.Jet 951.emdelc.i ek.· 
sikim gl<len,<eldenlır Bu ntdffl . 
le genel müdürden sonra en kritik 
ki,; IK"dan ,onunlu genel müdOr 
yardımos.la. Yanlı$ klsllerl yanlıs 
ye.-1..-e koyarsanızdlg,rseıi<rdog
ru btlc olsa isler aksar. TabU Udtt· 
lerl-Onlarslılııeo,, 
ya da secme,, Ost d<l.<e)· yön<tid· 
lerlılcliılcrl<..-secer.Dahacıos,,..u 
vizyı,ni.ınn.l ikna ctrTic)-e ugıa,ır-
lar. IK ancak 0,ı, dOzey )-k!rl 
<kı$tU ....,billi-. Bu ><c!mlerde lda· 
.ık y6netidlll< b«t,ik-nne balolına
sı d<JSrudur. Teknlsyenled)>< USU· 
lıl<wı:ah;l<anhld.ınb.ıbnkyö
netldier,-elı<birlikteı;ecınclldi,. 
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