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Tahta kapı üç kez çalındı. "Tak tak tak" 
Kapının önünde 12 yaşlarında kıvırcık 
saçlı, san benizli, iri gözlü bir çocuk 
vardı. Hemen yarımda da orta boylu, 
hafif .göbekli, birbirine yakın gözleri ve 
keskirı bakışları olan, 40-45 yaşlarında, 
kumral bir adam ... Bir sonbahar günüy
dü. Akşam karanlığı şehrin üstüne bir 
tül gibi örtmeye başlamıştı. Hiçbir şey 
gerçek renginde algılanamıyordu. 
Karanlığın ağırlığını ve yorgunluğunu 
her canlı gibi onlarda omuzlarında his
sediyorlardı. Nedense sonradan zili 
fark ettiler ve adam zile uzandı. "Din 
dan, din dan" Zil çaldıktan kısa bir süre 
sonra çıtı pıtı bir sekreter, gülen bir 
yüzle "hoş geldiniz" deyip konuklarını 
içeriye aldı; "Mehmet bey, hoş geldiniz, 
Bülent bey birazdan sizinle ilgilene
cek." dedi. Ve onlara oturabilecekleri 
yerleri gösterdi. 
Mehmet bey, teşekkür ederek, 
gülümsedi. Sekreter masasına geçip bir 
dosya çıkardı, bir telefon numarası çe
virdi. Telefon birkaç kez çaldıktan son
ra karşıdan bir kız çocuğu telefonu açtı. 
"Alooo!" "Merhabalar, Nur Kaygısız'ı 

aramıştım" Bir süre sonra Nur hanım 
gelmişti. "Buyurun!" "İyi günler Nur 
hanım. Ben Pusula Eğitim 

Danışmanlık'tan Hande, Veysel'in bi
reysel danışmanlık çalışması için 
aramıştım. Bir ay sonra ancak sua gelir 
demiştim, hatularsanız ... 
Esma hocamın bir öğrencisiyle 

çalışmaları dün bitti. Veysel'i onun ye
rine alabiliriz. Size randevu vermek 
için aradım." "Ah, çok sevindim, Vey
sel dersleri iyice boşladı. Sınıftan her 
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ı. 
Uzun yol iye bir şey yoktur. Eğer bilinçaltının kapılannı aça
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işe yaramayacaktır. Tahta kapı üç kez çalındı. "Tak tak tak" 

Kapının önü~ 12 yaşlannda kıvırcık saçlı, san benizli, iri gözlü 

bir çocuk vardı. Hemen yanında da orta boylu, hafif göbekli, bir

birine yakın özleri ve keskin bakışlan olan, 40-45 yaşlannda, 

kumral bir adam. .. Bir sonbahar günüydü. 

gün daha çok şika et geliyor, ne olursu
nuz çocuğumu bu , urumdan kurtarın." 
Sekreter onun yakarmalannı; "Hoca
l~ızla paylaşırsf.1Z, bize çok detaylı 
bılgı vermemenızı rica edeceğim. 

Onunla çalışa~a~ ı hocamızla aranızda 
kalması daha ıyı olur. Randevu için 
perşembe günü s at kaç uygıın olur 
acaba size?" diye yarıda kesti. Nur 
hanım biraz düşün ü ve "Saat 16 olabi
lir mi?" diye sordu "Üzgünüm, saat 14 
ve. 1 7 boş sadece." Önemli değil, 1 7 de 
uyar bize." "Teşek ür ederiz, perşembe 
saat 17 de görüşm k üzere öyleyse .. . " 
Konuşma daha y ni bitmişti ki, se-

ansımı henüz tamamladığım öğren
cimle kahkahalar atarak odadan 
çıkar~en, Mehmet beyle göz göze gel
dim. !kisine de hoş geldiniz diyerek 
odama aldım. Kendine güvenmeyen 
bir tavu içinde elini uzatan kıvırcık 
saçlı çocuk hakkında hemen bir fikir 
sahibi olmuştum. 
Zaten çocuğun temel sorunlarını Meh
met beyden daha önce dinlemiştim. 

Ciddi bir özgüven sorunu ve fobi için 
buradaydılar. Zaman kaybetmeden he
men başlamak istedim. Çocuğa döne
rek, "Babanın anlattığı kadarıyla ka
ranlıktan ve yalnız kalmaktan korku-

Duygularımızı sahiplenmek kadar onlan 
kontrol etmek de son derece önemlidir. 
Sevda Türküsev bu kitabında, duygulanmızı 
kontrol ctmchin yollannı gerçek hayattan 
samimi alıntılar yaparak, 7.aDlllD zaman 

güldüren, :ı.amaıı zaman hüme boğan 
öyküler qliğinde okurla paylaııyor. Duygu 
kontrolü ile bapn ve mutluluğa IWl§manın 
pratik ve etkili yöntemleri bu sayfalarda 

I sizlerle buluımayı bekliyor. 
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yormu§sun." dedim "Evet, ben ... " dedi 
çocuk, ba§ı eğik, gözleri yere bakarak. 
Mehmet bey, çocuğun sözü bitmeden, 
lafa kan§tı. "Hocam, bu tek ba§ına tu
valete bile gitmez. 4 ya§ında karde§i 
var, tuvalete giderken onu da alıp öyle 
gidiyor. İlkokul 4. sınıftan bu yana tek 
başına okula da gitmiyor. Yalnız başına 
dı~an çıkmaz. Bir odada oturmaz. Ne 
yapacağınuzı bilmiyoruz. Gitmediğimiz 
doktor, gitmediğimiz yer kalmadı. 

Hacıya hocaya bile götürdük. Bir kor
kudur üstüne çöreklenmiş, öylece 
kaldı. Ne yapmalı bilmiyorum." 
Mehmet beyin tane tane söylediği, iç 
yakan cümleleri bittiğinde rahat ol
masını, elimizden geleni yapacağımızı 
söyleyerek, sakirıle§mesirıe yardımcı ol
dum. Adını gizli tutmamı rica ettiği 

içirı, bu kıvırcık saçlı, 12 ya§ında ço
cukluktan delikanlılığa geçme ça
basındaki oğlumuzdarı, "Ali" diye bah
sedelim. Ali'yi seans odasına aldım ve 
NLP-Hipnoz-AVATAR üçlüsüqü sen
tezlediğim bir dizi teknik uyguladım. 
Yakla§ık 35 dakikanın sonunda, birlik
te seans odasından çıkrık ve babasının 
yanma gittik. 
Ali'ye "Şimdi babanla birlikte seni bu 
odada yalnız bırakacağız" dedim. 
Yıllardır hiçbir yerde yalnız kalamayan 
Ali, tereddütsüz kabul etti. 

Korkumu arıyorum ama 
bulamıyorum 
Babasıyla birlikte dı§an çıkrık ve kapıyı 
ardımızdan kapatrık. Böyle bir durum-. 
la kar§ıla§tığmda, feryat figan ağlayan 
çocuk, sesirıi çıkarmadı. Bu, baba içirı 
çok ilginç bir durumdu. Oğlunun baytl
masından korkmuş olacak ki, kapının 
arkasından "Oğlum!" diye seslendi. 
Ali; "Efendim baba?" diye sorunca da 
bana doğru §aşkın bir bakı§ fırlattı. 

Sonra yine o tane tane konuşmasıyla 
"Korkuyor musun?" diye sordu oğluna, 
sesirıde merak ve endişe kart§ımı bir 
duygu gizliydi. Kısa bir sessizlik oldu. 

Ardından kapının arkasındaki çocuk, 
cevap verdi: "Hayır baba ... " "Peki ne 

hissediyorsun?" diye tekrar sordu ba

bası, bu sefer sesirıe heyecan hakimdi. 
Yine kısa süren bir sessizliğin ar

kasından, Ali aynı babası gibi şaşkın bir 
ifadeyle; "Korkumu arıyorum baba, 
ama bulamıyorum." diye cevap verdi. 
Mehmet beyin yüzü allak bullak ol-
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mu§tu. Yıllardır çektikleri bu sorun, 35 
dakikada nasıl bitebilirdi? İnanamıyor
du. Bir taraftan da hayal kırıklığın uğ
ramamak içirı çok sevirımek istemiyor
du. Belki de bu anlık bir değişimdi. 
Ali'yi tebrik ederek, odadan çıkardım. 
Babası kulağıma eğilip, "Hocam kesirı 
geçip geçmediği yarın belli olur." diye 
fısıldadı. Bu kadar çabuk olması, 

şüphelerirıi arttırmıştı babanın. 

Açıklama yapmadım. Gerek yoktu. 
Nasılsa sonuçlan birlikte görüp ya§aya
cakrık. Mehmet bey izirı isteyip gitti. 
Ertesi akşam da bana telefon açtı. 

"Bülent hocam, İ§e yaradı!" diyordu se
vinçle. Ali o gün tek başına markete 
gitmiş. Şimdi de evde tek ba§ınayımş. 
Mehmet bey ve eşi, küçük çocuklarını 
da yanlarına alıp, komşuya gitrni§ler 
Ali'yi denemek için. "Hocam, bu bir 
mucize!" dedi Mehmet bey, hala irıana
mayan bir ses tonuyla... "Değil Meh
met bey, değil. Uzun yol diye bir şey 

yoktur. Eğer bilirıçaltının kapılarını 

açiıcak doğru yolu bulursanız, her yol 
kısadır. Ama yanlış anahtarla bir kapıyı 
açmaya çalışırsanız, elbette bu uzun yıl
lar sürecek ve i§e yaramayacaktır." diye 
yanıtladım sesirıdeki gizli soruyu. 
Ardından da çok sevindiğimi dile geti
rerek, görüşmeyi sonlandırdım. Meh
met bey mutluydu, onun gibi mutlu ol
mak isteyip de ne yapacağını bilmeyen 
temizlik, simetri, sayma takıntısı olan, 
korkulan yüzünden uyuyamayan, uça
ğa, asansöre birıemeyen, sokağa çıka
mayan nice irısan ... 
Çocuğunun ders çalı§masını isteyen, 
dikkat problemi yüzünden yerinde du
ramayan çocuğuna çare arayan nice 
arıne-babalar. .. Toplumda gelebileceği 
yerin çok altında kalan ve buna razı 
olan nice fertler... Hepsirıirı de elde 
edebileceği çözümler var. 
Yeter ki "Çaresizim, ne yapayım, ka, 
der işte, razı geleceğim" deyip kendi
mizi kandırmayı bırakalım. Bir sorun 
varsa, çözümü de vardır elbet. Ama 
aramaktan vazgeçerseniz bulamazsınız. 
Zihninizi açık tutmayı, modem sistem
leri fark edecek, gücünden faydalana
cak bilinçliliğe ulaşmayı tercih etmek 
de sizirı elinizde. 
Eğitim verdiğimiz binlerce insan, bi, 
zim gunınımuz, çünkü aramayı ve 
gelişmeyi seçmişlerdi. İnanıyorum ki, 
toplumuzda bu bilinçteki insan sayısı 
arttıkça, biz başka insanların ha
yatına, başka ülkelerin koşullarına 

bakıp kendimize "ah" ederek acıma 
hastalığındarı kurtulabileceğiz. 

Kendini geliştirmeyi kendine hedef 
edinen insanların sayısı artıkça bu 
ülkenin çok daha güzel bir geleceği 
olduğuna inancım tam. .• 

-



NLP ACADEMY TURKEY
NLP Eğitim & Araştırma Enstitüsü

SİTE HARİTASI

NLP
HAKKINDA

NLP NEDİR?

NLP NASIL ÖĞRENİLİR?

NLP LİNKLERİ

NLP ARŞİVİ

NLP
EĞİTİMİ

SERTİFİKA EĞİTİMLERİ

KURUMSAL  EĞİTİMLER

NLP EĞİTİM TAKVİMİ

NLP EĞİTİM ÜCRETLERİ

ÖN KAYIT FORMU

ÜCRETSİZ
NLP

NLP e-POSTA EĞİTİMİ

NLP TANIŞMA WEBİNARI

NLP GELİŞİM ÇEMBERİ

GÜNCEL
NLP

NLP DUYURULARI

EĞİTİM PROGRAMI

NLP HABERLERİ

NLP MAKALE

NLP
ARŞİVİ

NLP BASIN ARŞİVİ

NLP BİLİM ARŞİVİ

NLP TEZ ARŞİVİ

NLP
AKADEMİ

NLPAT HAKKINDA

BİREYSEL NLP SEANS

FOTOĞRAF GALERİSİ

İLETİŞİM

ANASAYFAYA DÖN

TIKLANABİLİR
SİTE HARİTASI

https://nlpat.com/nlp-nedir.html
https://nlpat.com/nlp-nasil.html
https://nlpat.com/nlp-egitimi.html
https://nlpat.com/kurumsal-nlp-egitimi.html
https://nlpat.com/nlp-egitim-takvimi.html
https://nlpat.com/nlp-ucretleri.html
https://nlpat.com/nlpegitimi-onkayit.html
https://nlpat.com/ucretsiz-nlp-egitimi.html
https://nlpat.com/ucretsiz-nlp-seminer.html
https://nlpat.com/ucretsiz-nlp-gelisim.html
https://nlpat.com/nlp-duyurular.html
https://nlpat.com/nlp-egitimi.html
https://nlpat.com/nlp-haber.html
https://nlpat.com/nlp-makaleler.html
https://nlpat.com/basinda-nlp.html
https://nlpat.com/nlp-bilimsel-arastirma.html
https://nlpat.com/nlp-tez.html
https://nlpat.com/nlpacademyturkey.html
https://nlpat.com/nlp-seans.html
https://nlpat.com/nlp-fotograflari.html
https://nlpat.com/nlp-iletisim.html
https://nlpat.com/
https://nlpat.com/nlp-linkleri.html
https://nlpat.com/nlp-arsivi.html



