
Zihinleri yeniden 
programlıyoruz 

■ Gülçın Kolip

B
eyin Frekan Teknolojisi 
(BFT), kişinin zihin gelişi
mini sağlamada veya prob

lemlerini çözmede kendi kendine 
yardım edebileceği bir zihin prog
ramlama ve yönetim aracı. Zihinsel 
dönüşUmü eLkili bir biçimde ger
çekleştirerek, hem zihinsel hem de 
fıziksel problemleri çözümleyebil
mek amaçlanıyor. Beyin Frekans 
Teknolojisi, dünyada yermiş yıldır 
yüz yetmiş iki ülke Larafından kulla
nılan ve en eLkili beyin programla
ma ve yönetim araçlarından biri ola
rak kabul ediliyor. Farklı problem
lere uygun olarak düzenlenmiş ses 

frekan lan ve modüla yonlarımn 
kişiye dinletilmesi yoluyla beyin 
dalga kalıpları uyarılarak, zihnin 
içindeki olumsuz kalıplar htzlı bir 
şekilde değiştiriliyor. BFT, kişinin 
sosyal ortamlarda ya da ilişkilerinde 
yaşadığı problemlerde; doğru ileli
şiın kuramama yada ürdürememe, 
özgüven eksikliği, so yalleşememe, 
kendini ifade edememe, depresyona 
yatkınlık gibi orunlarda, eğitim ve 

Yeniçağ1n davranış 

değiştirme teknolojisi 

NLP ve zihin 

programlama ve yönetim 

aracı BFT, okul hayatında 

başarıdan, iş hayatında 

liderliğe kadar bütün 

düşlerinizin 

gerçekleşmesini sağlıyor. 

Nasıl mı? 

iş hayatında yaşadığı başarı ızhklar
da; motiva yon eksikliği, dikkat da
ğıruklığ1, kronik yorgunluk, stresle 
başa çıkamama, kollSanırasyon ek
sikliği, hiperaktivite, migren ve baş 
ağrısı şika etlerinde, kilo, igara ya 
da uyku uzluk gibi tanımlanmış 
birçok problemin dönüşüm ve çö
zümünde kullanılıyor. 

BFT NASIL KULLANILIR? 

Farklı problemlerin çözümüne uy
gun olarak düzenlenen frekans dal
gaları Cd'lerin içerisine işleniyor. 
Gönderilen bilinçalu mesajlarla 
desteklenen frekansların bulundu

ğu Cd'ler kulaklıkla dinleniyor. Ku
laklıkstz dinlendiği takdirde bekle

nen etkiyi göstermiyor. Beynin bu 
frekans ve olumlu mesajları kabul 
edip uygulama süreci kişiden kişiye 
deği mekle birlikte haftada düzenli 
olarak (S-7 kere) tekrarlandığlnda 
birkaç hafta içerisinde etkisini gös

termeye başlıyor. 21 gün boyunca 
tekrarlandığmda ise önemli deği
şimler hi ediliyor. Daha büyük ve 
kalıcı zihinsel değişimler için ise 



30-60 kez dinleme seansı yapılması
uygun görülüyor. Cd'lerin alışkanlık
yaratması açısından günün en stres
siz zamanında sessiz ve rahat bir yer
de hatta her gün aynı yer ve zamanda
dinlenmesi öneriliyor. Cd'ler dinle
nirken, uykuya ya da şekerlemeye
dalmak normal, hatta uyuyor ve ıne
sajlan dinlemiyor olsanız dahi özel
olarak tasarlanmış titreşimler, mesaj
ların alım gücünü anurıyor. Gökçül,
Cd'lerin günde en az yirmi dakika
dinlenilmesi gerektiğini söylüyor.
"Beynimiz 21 kez tekrarladığında öğ
renir, bunlann da 21 kez dinlenmesi
gerekiyor." diye de ekliyor. 

INANDIKLARINI YAŞAMAZSAN, 
YAŞADlKLARINA INANIRSIN 

Banu Gökçül, en etkili kişisel ge
lişim yöntemlerinden biri olan Beyin 
Frekans Teknolojisi'ni Türkiye'ye he
ni.iz iki ay önce getireli. Gökçül, bu 
çalışmadaki amacını; "Ülkemdeki 
tüm bireylerin, zihinlerini tanımala
rının dolayısıyla zihinlerindeki dü
şüncelerin, duygulannı oluşturduğu
nu anlayarak günlük duygu hallerini 
kendi istedikleri şekilde düzenleye
bilmelerinin analuannı kendi elleri
ne vermek" olarak açıklıyor. "Mutlu
luk insanın normal halidir, tüm duy
gu durumları bulaşıcıdır dolayısıyla 
çevrede yaşanan korku ve üzüntü 
halleri de bulaşıcıdır, özellikle korku 
bir hastalıktır. Bu Ccl'ler bu tür zihin
sel duygu hastalıklarının iyileşmesi 
ve diğerlerine bulaşmaması için bir 
aşı niteliği taşıyor" diyen Gökçül, 
"inandıklarını yaşamazsan, yaşadık
lanna inanırsın" şeklinde ortaya koy
duğu yaşam felsefesini bu çalışmayla 
paylaşabilme olanağı bulduğu için de 
çok mutlu olduğunu söylüyor. 

DÜŞLERiMiZLE LiDER OLURUZ 

Banu Gökçül, kendini yönetebi
len ve kendisinin lideri olan kişilerin 
başkalarını yönetebileceğini söylü
yor. "Liderlik insanın düşü olması 
demektir. Düşü olan insanlar lider 
olabilir. Düşünüzü, çevrenizdeki in
sanlann da görmelerini sağlarsanız, 
size gerçekleştirmeniz için yardım 
ederler." diyen Gökçül, insanlann 
14 yaşına kadar düş görebildiklerini 
söylüyor. Bunun da beyin dalgalany-

"Beyin sadece en çok 

söylediğiniz şeye inanır. 

Ona kendiniz hakkında ne 

söylerseniz, onu yaratacaktır. 

Başka seçeneği yoktur." 

Shad Helmstetter 

la işlediğini şöyle anlatıyor; "0-2 yaş 
arasında çok düşük aktiviLe gösterdi
ği "delta"da kalan beyin, H yaşına 
kadar ise "teta" ve "alfa" dalga boyla
nndaki titreşimlerle çalışıyor. Bu dü
zeyler, kişinin çok kolay etki allında 
kalabildiği, kendisine söylenenleri 
ya da yapılanları en fazla içselleşti
rip, kabul ettiği aynı zamanda da ha
yal kurmanın, yaratıcılığın ve düşle
me gücünün en yüksek olduğu dalga 
boyları olarak taıumlanıyor. Yetiş
kinler ise "alfa"ya ancak uyanık fakat 
fiziksel ve zihinsel olarak tam dinile
nimde bulundukları, dış uyaranların 
olmadığı, gözlerin kapalı olduğu du
rumlarda geçiyorlar. Böylece 14 yaşa 
kadarki süreçte olduğu gibi hayal 
güçlerini kullanabiliyor, yaratıcı ola
biliyor, düş görebiliyor ve gördükle
ri düşleri gerçekleştirmeye çalışıyor
lar. işte bu noktada, beyin frekans 
teknolojisi ile beynin işleyiş seviyesi
ni yönetip yerleşik olan zihin kalıp
larını yenileriyle değiştirmek ve zih
ni yeniden programlamak mümkün. 
Tıpkı bir bilgisayar gibi olan beyin, 
içinde birçok düşünce, duygu, inanç, 
yargı ve davranış kalıplan saklıyor ve 
bu programlar beyin tarafından yön
lendiriliyor. Banu Gökçül, beynin 
kullanıcısı olarak kişinin de, tüm bu 

programları yönetmekte ve değiştir
mekte kontrol sahibi olduğunu söy
lüyor. Bu dönüşümü gerçekleştire
cek olumlu mesajlann beyin tarafın
dan kabul edilebilmesi için beynin 
aktif çalışma halinden çıkarılıp, me
sajları kolaylıkla içselleştirebileceği 
bir dalga düzeyine indirilmesi gere
ktiğini ancak yetişkinlerde bu sevi
yeye uyku hali dışında inmek için zi
hinsel programlama araçlarına ihti
yaç duyulduğunu söylüyor. Gökçül; 
"Zihinlerimiz sürekli dolu, çalışıyor, 
boşaltmakta da zorluk çekiyoruz. Bu 
Cd'ler zihnin boşalulmasını sağlıyor. 
Zihin boş ve açık olduğunda da yeni, 
iyi fikirler geliyor, yaraucılık başlı
yor. Düşlersen yaratusrn. Planlarını
zı, kafanızı boşalup düşleme yoluyla 
yapın." diyor. 

SiNiRiNiZE VE DiLiNiZE 
HAKiM OLUN 

Banu Gökçül, aynı zamanda yeni
çağın davranış değiştirme teknolojisi 
olan NLP (Neuro Linguislic Program
ming) uzmanı. NLP düşünsel gücün 
yönelimi anlamına geliyor. NLP, sinir 
sistemi ve dilimizde değişiklik yapa
rak kendimizi yeniden programlama
mızı sağlıyor. Banu Gökçül, "En heye
can veren yanı geleceği yeniden yarat
ma şansı veriyor olması. NLP, insanla
na net ve parlak görmelerini sağlar. 
insanlar mULlu hayal kurmakta zorla
nırlar. Kendi içinizden gelen sinyalle
ri ve başkalarından aldığınız mesajları 
doğru değerlendim1eniz gerekir. NLP 
ve tüm bu frekanslar, zihni durdura
rak, dinlenmesini, iyileşmesini ve ye
nilenmesini sağlıyor." diyor. 

N - Neuro - Sirıir sistemimi
zin değiştirilmesini sağlıyor. (Sinir, 
zihni kilitliyor. Kilitlenen beyin net ve 
berrak düşünemiyor, düş göremiyor, 
yaratamıyor) 

L - Linguistic - Dilimizin
değiştirilmesini sağlıyor (Seçtiğimiz 
kelimeler davranışlanmız beliyor. Keli
meleri bilmeden kullanmak davranış
lanmızı iyi yürütmemizi engelliyor.) 

P - Programlama - işe 
yaramayan, yardımcı olmayan alış
kanlık ve inançlann değiştirilmesini 
sağlıyor. 



ÖĞRETMENLER, OKUL YÖNETiCiLERi, 
VELiLER ve ÖĞRENCiLERE! .. 

Öğretmenlerin bilgiyi içselleştir
mesi gerekiyor ama hep ezberletiyor
lar. Çocukların matematik ve fizik 
derslerini evınemelerinin nedeni, an
lam dünyalarında neden yapaklarını 
bilmemelerinden kaynaklanıyor. e
den yapacağını ve ne işe yaracağım bil
mediği zaman algtlayamıyor. O neden
le öğreonenlerin her der in başında, 
öğretilen şeyin ne işe yarayacağını ve 
geJecekletine ne gibi bir anlam kataca
ğını anlatmaları gerekiyor. Bunu birço
ğu yapmıyor, nasıl yapılacağını da bil
miyor. 

Okul yöneticilerinin de, çocuklar 
için orada bulunduklarını unutmama-

MN 

BETA: Beynin en 
yüksek aktivite düzeyi 

(Odaklanmış dikkat, 
zihinsel iş, duyusal 
enformasyon işleme.) 

ALFA: Rahat, 
sakin. berrak. açık 
düzey. (Dış uyaranlann 
olmadı!jı, gözlerin 
kapalı oldugu durum.) 

TETA:Düşük 
aktivite durumu. (Derin 
gevşeme, rüyalı uyku 
durumu.) 

Da TA: Beynin 

çok düşük aktivite 
düzeyi. (Derin rüyasız 
uyku.) 

lan lazım. Onlar bir işletme yöneti
cisi değiller, model olmaları gere
kiyor. Müdürlerin, öğretmenle
rin, anne babaların duruşu, yürü
yüşü, giyinişi, konuşması, davra
nışları hep i çocuklara birer model. 
Anne babalar çocuğun okumadığın
dan şikayet ediyor, aslrnda kendileri 
okumuyor. Çocuk, kitap okuyan bir 
anne babayla büyümeyince, bunun 
nasıl yapılacağını bilmiyor çünkü ka
fasında bir re im yok. Der çalışnıamn 
çok sıkıcı bir üreç olduğunu düşünü
yor çünkü evde ça.lışan kimse yok. Ye
tişkinlerin önce kendilerini değiştir
meleri gerekiyor. Şikayet ve erteleme 
kişinin kendini ve gelişimini en çok 
sabote ettiği anlardır. Zamanınızı iyi 
his edeceğiniz bir ey yaparak geçirir-
eniz mutlu olur ve geleceğinizi iyi et

kilersiniz. Mutsuz, sıkıntılı, tedirgin 
geçirdiğiniz takdirde de geleceğinizi 
böyle etkiler iniz. LP öğrenmek 
için Konya'dan genç bir Türkçe 
öğretmeni bana geldi. 180 tane öğ
rencisi varmış, onlara nasıl daha 
faydalı olabileceğini düşünüyor
muş ürekli. ömestr tatilinde sa
bahtan akşama kadar çalıştık. Ona 
çok büyük bir aşkla, ne biliyorsam 
vem1eye çalışum. 

iş Hayatında Başa
n: Beyni dönüştü
rerek başan ve 
zenginliQi çaQın
yor, Ayrıca Cd 
içerisinde kahve

siz ve zinde bir zi
hinle uyanmak için 

ek frekans bulunuyor. 

ÖSS ve OKS'de 

tında maksi
mum başarı 
için kullanılıyor. 
10 arttırma ve 
zeka geliştirme 
Cd içerisinde 
bonus olarak yer 
alıyor. 

Çekicilli)I Artırma ve Mutlu ilişkiler 
Kurma: ÇekiciliQinizi arttırmanızı 

ve sevdiklerinizle (eşler, 
aile üyeleri, arka

daşlar, iş ilişkileri 
vs.) mutlu ilişki
ler kurabilmenizi 
saQhyor. Cd 
içerisinde ayrıca 

depresyonun çö
zümü için de ek 

frekans bulunuyor. 

Dikkat EksikliQi ve 
HiperaktMte: Cd 
ile dikkat eksikll
gi, hlperaktivite, 
uykusuzluk, 
ene�i. motivas
yon ekslkliQi ve 
kronik yorgunluk 
problemleri giderili
yor. 

Migren ve Baş aQnsı: Tavsiye edi-
len şekilde dinlendiQınde 

migren, baş aQrısı, 
kaygı, endişe ve 
anksiyete du
rumlarını orta
dan kaldırıyor. 
Ayrıca baQışıklık 

sisteminin güç
lenmesi de ek fay

dalar arasında. 

KiM NE DEDi? 
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