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Baharın enerjisini yaşamınıza taşıyıp, yepyeni bir başlangıç yapmaya ne dersiniz? İşe düşüncelerinizi 
değiştirerek, zihninizin önünki engelleri kaldırarak başlayabilirsiniz. Yoga eğitmeni Sibel Saraçoğlu, NLP tekniği 
ile bilinçaltındaki engelleri kaldırıyor, Yoga Yama'da verdiği derslerle mutluluğa, huzura giden yolu çiziyor 

HAYATINIZDA memnun olmad ı
ğınız , değiştirmek isted i ğiniz 
şey ler varsa ve yaşam ıııı za daha 

mutlu devanı etmek istiyorsanız şimdi 
tam zamanı! Ama ilk adımı kendin izi 
ve düşünce b_içiminizi değiştirerek baş
lamalısını z. ünce kendi eneıjinizi yük
se ltip sağlı k lı bir zihne ve vücuda sah ip 
olup, bakış açınızı değiştirip yo lunuza 
deva m etmeli siniz. Peki bunu nası I ya
pacaksınız? 

Yoga ile yaşama sevincini hissedin , 
pi lates ile güçlenin ve stresle başa çık
ma yol unu keşfedin, meditasyon ile 
berrak bir zi hne sah ip olun, nefes tera
pi si il e vücudunuzdaki eneıji ak ı ş ını 
hı z l andırm ve kendi yarattığmız enge l
lerini zden kurtulun ... Mutluluğu yaka
lamak konusunda başarılı olabilmeniz 
için bedeniniz ve yaşamın ız kadar bi
linçaltınız ı da kontrol altına alnıa lı sı-

HAYAL ETMEK YETMEZ .. 
Yoga eğitmen i Sibel Saraçoğlu , Yoga 

Yama 'da beyin düşünce dilini program
lama tekniği NLP ' den yararlanarak, 
zihninizde hayatınızı değiştirmen i z i en
gell eyen tüm kodları ortadan kaldırıyor 
ve yaşamınızı değiştirebileceğinize 
önce sizin inanmanızı sağlıyor. Sara
çoğlu , "B ilinçaltına yapıl an kodlama
lar, sizin düşünce sisteminizin nasıl ol
masını i sted i ğiniz l e a laka lı yap ıl an 
kodlamalardır. Bizlerin hayatımızda bir 
şeyler i gerçekleştinnenı i z sadece onu 
hayalimizde can landırmam ı z l a ya da 
harekete geçmemiz le gerçek l eşmiyor. 
Gerçek l eşmesine bilinçaltı düzeyinde 
inanmamızla gerçek ol uyor. NLP bunu 
en iyi sağlayan yöntemd ir ve tam iste
nildiğ i gibi sonuçlar verir" şek linde ko
nuşuyor. 

Yoga eğitmen i Sibel Saraçoğlu Yoga 
Yama 'da 2005 y ılmdan beri verdiği 
derslerle insanlara koşulsuz sevgiy i, 

yaşam ı ol umlu 
yaşama bilincini 
kazandırıyor. NLP 
gibi pek çok yeni 
tekn i ği başarıyla 
uygulayan Sara
çoğlu Girne'de 
hizmet veren 
Yoga Yama 'da 
yoga, meditasyon, 
pilates, nefes tera
pisi, çocuk yogas ı 

ve hamile yogas ı 
eğ i timleri veri li 
yor. Saraçoğ lu ay
rı ca yaşam koçlu
ğu da yap ı yor. Sa
raçoğlu Yoga Ya
ma'yı "Yaşam ları

nızda her ne tür 
değişim arzu lu
yorsanız, yaşama 

sevincin izi hisset
menizi sağlayacak 
şek i ide yaşam tar
zını zdak i değişimi 
kolaylaştıracak 

bir anlayışla yaklaşır. Hem sizi n kiş i se l 
yaşamınızda , hem de toplumsal yaşan
tınızda size eş lik edecek iy i bir dosttur" 
şeklinde tanımlıyor. 

YENİ VE DAHA BÜYÜK 
BİR YAŞAM İNŞA 
ETMEK İSTER MİSİNİZ? 

Kimi zaman içimizde var olan kap
as itenin ve neler başarabileceğimizin 
farkında o l amıyoruz. Haya lini kurdu
ğumuz ve olmasını istediğimiz yaşantı
nın dışında hayatlar yaşamaya başladı
ğımızda mutsuz ve bıkkm oluyoruz. 
Yaratıcılığın körelmesiyle birlikte biz
lere dayatılan rutin hayatları yaşamaya 
başlıyoruz. Saraçoğlu bunun üstesinden 
gelmen in yo lunu ' İçimizdeki dahinin 
ortaya çıkması için ona a lan yaratına
mız gerekiyor. Yaratı cıl ı ğınızı ancak 
yüreğinizi neşeyle dolduracağınız za
manı kendinize ayırd ı ğınızda ve yaşan
tınızda mucizeler yara tacak düşüncele
ri, çocuksu benliğinizle bağlantı kurdu
ğunuzda açığa ç ıkarırsın ı z ' şeklinde 
aç ıklı yor. 

Yaratıcı lığa ve yüksek motivasyona 
sah ip olmak, iş yaşant ı smda farklılı klar 
yaratmak ve yeni fikirler ortaya çıkar

mak aç ı s ından büyük önem taşıyor. İş 
koçluğu eğitimi veren Saraçoğ lu , iş 
yerlerinde ça lı şan l arın düşük motivas
yonlu ol malannm sebebinin az para ka
zanma ları o lmadığmı aksine takdir gör
memelerinden kaynaklandığını söy lü
yor. Bir insanın hayatında fark yarat
manın yo lunun, o insana verd iğ i eme
ğin çok önem li olduğunu söy lemekten 
geçtiğini belirten Saraçoğl u ; verdiği 
eğitimin temelinde yatan ın , ister kişisel 
ister kurumsal geli şim için olsun en ya
ratıcı fik irl erimizi ve en yeniy i nasıl 
olağanüstü hale getireceğimi zin keşfi 
olduğunu sözlerine ekliyor. 
■ HABER MERKEZi 
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