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1) Yaşaııı koçlıığıı yapıyoı·
sııııuz. Peki, 1.·eııdiııiziıı 

yaşanı korı,, olabiliyor 
,ıııısıııuız? 

-KENDİ ANIMIZIN KOÇU OLMAK
Ya§adığımız çağ bizi ileriye taşıyan 
içsel bir güç, aslında hayat ileriye 
doğru giden bir süreç. Bu sürece ayak 
uydurmak için hepimiz bir yerlere koş
turuyoruz. Bunca koşturmanın içinde 
ne kadar kendimiz olabiliyoruz, elbet
te tartışılır. Neredeyse hepimiz ya 
dünde ya da yanndayız. Oysa bugü
nün içinde kalmayı başarabilsek işte o 
zaman gerçek yaşamın farkına vanp 
hem tat alır, hem de başarıyı daha hızlı 
yakalarız. Aynca kendimize ve sevdik
lerimize daha fazla vakit ayırabiliriz. 
Kendimize verdiğimiz değer, yaşam 

felsefemiz ve yaşam kalitemizle, varlı
ğımıza duyduğumuz saygı ve güven 
dolu bir yaşamla kendini gösterir bize. 
Ben yaşam kalitemi arttırmak adına; 
- Değişim ve yeniliğe sürekli açık 

olmaya çalışıyorum . 

- Kendimi sürekli güncel tutmaya 
çalışıyorum. 

- Potansiyelimi ortaya çıkaracak giri
şimlerde bulunuyorum. 
- Bilgimi sadece bilgi olarak değil, 

uygulayarak yaşıyorum. 
- Kendi değerlerimi biliyorum 
- Eğer bir şeyi bilmediğimi biliyorsam bir 
§ekilde harekete geçmeye çalışıyorum. 

Bunlar hayatımıza artı katacaktır. Her 
şeyden önemlisi de AN 'da kalmaya 
çalışıyorum. 

-DÜNYA BENİM TERAPİSTİM
Mevlana der ki; üzülme, istediğin bir 
şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı 

için, ya da gerçekten olmaması gerek
tiği için olmuyordur ... -

2) Jleı·l.·es nıııllıı olıııak isli
yor, anıa bıı pek ıııiimkiiıı 
olmuyor. J,fııllıılııl.: koıııı

sıııula acaba ııede,ı başarı
sız olııyonız? 

-GÜLÜMSEMEK SADAKADIR
Bence insanlar gerçek anlamda değer
lerinin farkında olsalar emin olun, 
herkes gülümsemek için bir sebep 
mutlaka bulacaktır. Benden çıkıp biz 
olunabildiğinde ve geçmi§ten çıkıp 

bugüne gelindiğinde mutlu olma yolu
na da çıkmış olunur. 
Herkes kendine şu soruları sorar: 
Neden böyle oldu, yarın ne olacak! 
Okul, iş, çocuklar, geçmi§-gelecek 
kaygısı vs... Hedefler elbette olmalı 

planlar elbette yapılmalı, ancak tüm 
bunlan planlarken geçmişte ya§anan
lan kar sayarsak eğer doğruları bulabi
liriz. Geçmi§ten bugüne kurduğumuz 
köprüden tüm olumsuzluklan taşınr
sak, bugünümüz anlamını yitirir. 
Terapilerde durup bir dü§ünün ve 
derin nefes alın dediğimde, neredeyse 
hiç kimse doğru nefes almıyor. 

Yaşanmışlıklar herkesi boğazına kadar 
tıkayabilir ve nefes alamayacak duru
ma getirebilir. Doğru nefes aldığımız
da, AN'da kalınz. Kendimizi, bedeni
mizi, ruhumuzu hissederiz. Tüm vücu
dumuzu harekete geçirir, dinlenir, 
rahat uyur, dingin uyanır ve doğru 
kararlar veririz. 

Her şeyden önemlisi de "siz gülümseyin, 
evrende mutlaka size gülümseyecektir." 
Bir deli: Elim ayağım bağlı benim! 
dedi. Yüreğim bağlı değil, gönlüm 
özgür olduktan sonra tutsak olmu§um 
ne çıkar. İki alem dediğin nedir! Bir 
deniz, adı da gönül. "İ~te o denizde 
hürüm ben." 
:J)Jluyııllıııı l,'('yif alma/, 
i{•iıı bi~e JtJ mtııldelil.· biı· 

liHlt• IJ"I'"' rleıwl.· ... 
-HAYATI NASIL KEYİFLİ YAŞARIZ-
- Siz değerli ve önemlisiniz. 
- Keyifli olmak için kendi değer ve 
düşüncelerinize odaklanın. 
- Vücudunuza ve çevrenize ilgi göste
rin, vakit ayınn. 

- Hislerinizi mutlaka besleyin, yapma
yı sevdiğiniz şeyleri daha da güzelleşti

rin, örneğin; odanız, masanız, banyo
nuz gibi. 
- Eğer doğru nefes almayı gözlerinizi 
kapatıp o AN'da kalmayı her gün bir 
yaşam §ekli haline getirirseniz içiniz
deki hisleri beslemeyi ve pozitif olma
yı öğrenirsiniz. 

- Kendinize doğru yürümeyi deneyin, 
fiziksel, ruhsal ve duygusal anlamda 
bunu mutlaka yapın. 

- Hiç bilmediğiniz bir yere gidin, bir 
yerde oturup hiç tanımadığınız birine 
saati sorun. 
- Mutlaka yürüyüş yapın, zamanımız 

değerli evet, doğru planlama ile birçok 
şeye zaman bulabileceğimize 
inanıyorum. 

- İç sesinize mutlaka dönün ve dinle
yin, o asla size ihanet etmez. 
- Sizi mutlu eden her ne ise bu konuda 
hoşgörülü olun," zaman, para, kalori" 
de olsa siz yine de bununla değerlisiniz. 
Unutmayın her canlı ölümü tadacak, 
ancak her canlı yaşamı tadamayacak .. . 
"Mesnevi"den: Mal ve para ba§taki 
külah gibidir, külaha sığınan ise keldir, 
kıvırcık güzel saçları olan ki§iye gelin
ce, külahı giderse ona daha ho§ gelir. 



4) NLP, yaşamı kaliteleştir
mek aıluıa kişiye neler 
katar? 
-NLP ve YAŞAM KALİTEMİZ-
" Bana yeterince u~n, sağlam bir destek 
verin, tek ~ıma dünyayı yerinden oyna
tayım." Archmedes 
NLP yaşam kalitemizi yükseltecek 
tüm içeriklere sahiptir. NLP'nin bir 
özelliği de günlük yaşamda karştlaştt
ğtmtz sorunlan, başanh olduğumuz 
anlan haurlayarak bugünkü duruma 
göre çözebilmemizdir. 
Geleceği kazanmak için kendimize 
bakmamtz, hatalanmınn farkına var
mamtz ve pozitif düşüncelerle birleşti
rip yolumuza devam edebilmemiz 
gerekir. 
NLP gerek iş gerek özel hayatlmtzda 
insanlar arasındaki iletişim süreçlerini 
geliştirebilmektir. NLP düşünce ve 
davranışlanmtzt bilinçli h§le getiren 
bir yöntemdir. Tüm bunlan bir araya 
getirebildiğimizde yani An'da kalabil
diğimizde ve zihnimizdeki tüm olum
suz düşünce ve davranışlann pozitifle
rini bugüne taştdtğtmtzda doğru ileti
şim kuram. Doğru iletişim kuran 
insan daima mutlu olur. Sorunlan 
küçük parçalara aytrarak hareket 
etmek ve daima pozitife odaklanmak, 
farkmdalığtmtz yükseldikçe bunlan 
çok rahat uygulayabiliriz. 
Mesnevi'den ... 
Her günün h§li, dünkü günün h§iine 
benzemez. H§ller trmak gibidir akar 
gider, her sabah eve bir başka dert, 
düşünce girer; sakın, bu misafir bana 
yük olur kahr deme! Biraz kahr sonra 
yine geldiği gibi gider, yokluğa kanştr. 
7)Yii.~ okıımtı stıııtıh ftılış

ıııalaı·ı ıla yapıyoı·sıuuı~. 

Bi~e pratik olaral.· bfr yih
deıı neler öğreııebileeeğiıııi
~i açıklayabilfr ıııisi11i.~? 

-BEDEN DİLİ, YÜZ OKUMA 
SANATI- "fi-cyonomi" 
Aslında yüzümüz bir çeşit yapboz gibi
dir, beden dili ve yaptst insanın beyin 
ekranıdtr. 

İnsanların yüz ifadesiyle, karakter 
analizi yaptlabilmektedir. 
Örneğin; 
-Düz köşeli çene: Strese dayanıkh. 
-Kabank elmactk kemikleri: Sosyal 
duygulanna h§kim olamama. 
-Aşağt sarkmlŞ yanaklar: Duygulanna 

h§kim olabilme, cesurluk. 
-Yüksek alın: Mannklı durumu 
tümüyle değerlendirme. 

-Dikdörtgen şekil: Muhakeme gücü 
yüksek zihinsel faaliyete yakın. 

Ancak bilinmelidir ki, yüzümüzde 
onlarca şekil ve çizgi vardrr, bunlar 
sadece bir kaç örnektir, bilgilerin 
tamamını içermemektedir. 
Bir örnek daha verecek olursak; ünlü 
ressam İclal Quadias, burun konumuy
la ilgili kendi teorisini geliştirmiştir. 

İnsanın bumu karakterini yansttır. 
Quadias çok sayı.da saray mensubu ve 
zenginlerin portrelerini çizmiştir. Ona 
göre insanın karakter özelliği belirle
mede en güvenilir organı burnudur. 

Mevlana der ki: 
İnsanda güzel olan yüzdür, 
Yüzde güzel olan gözdür, 
Ama insanı insan yapan ağızdan 
çıkan sözdür. 

6) Hatıser lıastalarıyla 

çalışhııı~. Aslında rıılııı

ııııızda da kaııseı·e döniişeıı 
lıastalıklar 1Jar. Rulıııtıııı
~tıtı katısere yakalantııcı

tııa-sı için ııe yapmalıyı~? 
-RUH KANSERİ-
Bilirsiniz bir sürü kanser çeşidi vardrr, 
ama inanın kurtulmak için en çok zor
landtğtmız ruhumuzun hastalanmastdtr. 
Kendimize üzüntü yaratacak ortam
lardan kaçmmamtz, eğer başka çare
miz yoksa kendimize vakit ayı.np mut
laka değerlerimizi gözden geçirmemiz, 
buna istinaden "Biz neden buradaytz, 
hayat amactmtz nedir?" diye kendimi-

www.genqe/isim.com :::ıı 

ze soracağlmtz sorularla, inamn bana 
farkındahğmm daha da artnracak ve 
bakiş açınm iyileştirici yönde kullan
maya başlayacaksıntz. Sevdiğiniz ve 
değer verdiğiniz şeylere odaklamn; 
bizler hayau olumsuzlukları öğrenerek 
yaşamaya ahşnğlmtz için, olumlu bir 
cümleyi bile zor kurar h§le geldik. 
Ancak inanın ki hayat her şeyi yaşaya-
rak öğrenecek kadar uzun değil. 
Kendinizi sevin. 
-NEREDE BİR İRADE VARSA, 
ORADA BİR YOL MUTLAKA 
VARDIR-
i) rn biı· 111la r,irmeıııi;,,, 

a-:: l.·alılı. lltıyallerimi;,iıı 

!Jılııu /Jtışııuml.· i('iıı. yeııi 
yıla -:.ilıiııı,;ef r,• lıt>tleııNel 

ıılarııl.· ııu,.ıl lıfr lıa~ıı·lıl.· 

Ntıpmıılıyı-;'? 
"YENİ YIL, YENİ YAŞAMLAR YENİ 
UMUTLAR" 
"GÜLÜMSE" 
-Ya§adtğlmtz tüm olumsuz şeylerden 
kurtulmah ve beynimizdeki tüm çöp
leri dt§an atmahyı.z. biriken çöpler her 
geçen gün beynimizde hastahklara ve 
bu da bedenimize, çevremize her yere 
yayı.lrr. 

Thalesten Bir Öğüt .. . 
Biri Thales'e sorar: 
"Sana göre dünyada biricik devamlı olan 
§ey nedir?" 
"ÜMİT. .. " diye cevap verir düşünür; 
zira bizi en son btrakan budur. 
Asla ümidinizi kaybetmeyin, her yara
ulan çok özeldir, siz de özelsiniz, 
bunun farkma varın ve kendinizi 
sevin. 
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