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Seminer sekre terlikte 
görevli Uzman Nurten Gün
düz tarafından verildi. NLP 
uzmanı, yaşam, eğitim ve 
kariyer koçu o lan Gündüz, 
öğrenc ilere sağlığın tam bir 
iyilik hali olduğunu söyleye
rek .. Bilinç Altınnı Düşünce 

Yapısına ve Davranışlara Et
kisi" konularında öremli bil
giler verdi. 

!n san beynin in çok 
bliyiik bir hafızaya sahip ol
duğunu söyleyen Gündüz; 
"Beyiu biz farkında olmadan 
birçok şeyi bilinçaltuıa yer
leştirir. Zamanı gelince bun
ları olumlu veya o lumsuz 
yönde kullarnr. Böylece bi
linçaltımız düşünce ve dav
ranışlarımıza yön vermiş 

olur. İlk önce bilinçaltunızı 

kontrol ederek kendimizi iyi 
tanıyarak sağlıklı düşünce

lerle doğruyu bulabiliriz." 
Hastalıklarda da böyle 

olduğunu belirten Gündüz, 
hastalıklarda beyin ve dü
şünce gücünün öı.Y:mli etkisi 
olduğunu belirterek «insanın 

kendisini nasıl hissettiği çok 
öremHdi.r. Bir İnsan kendi
sini. iyi hissettiği sürece di
renci daha güçlü dunınıda 
olacaktır. Fakat tam tersi 
kendini kötü hisseden ve de
vaınlı hasta olarak kabul 
eden kişilerin hastal ıklara 

karşı dirençleri düşük ola
caktır." dedi. 

Seıni.rerde öğrencilere 

ömekler verilerek yapılan 

seınirerde sınavlardaki başa-

rısızlığında beyin ve dü
şünce gücünün olumlu ola
rak kullanıldığında başarıya 

dönüşeceğini belirtildi. 
Gündüz; "Bu konuda 

öncelikle herkesin mutlaka 
bir hedefinin olması gerekti
ği.ni, yeterekleri.nizi ve var 
olan potaı1siyelimizi tam an
lamıyla klıllaıuııanız, ha
yatta başarılı olmanız 

açısından çok önemli. oldu
ğumı, benzer şekilde mevcut 

durumumuzu yani zayıf 

noktalarınızı bilmemiz, ha
yatınızda yaşadığımı prob
lemleri en aza indirecektir" 
şeklinde konuştu . 

Seminere Dumlu pınar 

Üniversitesi Mühendislik 
Fakültes i Dekanı Prof. Dr. 
Osman Şan, öğrenciler ve 
Genel Sekreterlik person:li 
katıldı. 
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