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Herkes hikayesini kendi yazar, kendi yazdığı o hikayeyi yaşar.
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“Nefes al… Nefes ver…” veya “Derin bir nefes al ve ona kadar say.” Stresli durumlarda nefes almanın

bu rahatlatıcı etkisi pek çoğumuzun daha önce tanıştığı bir kavram. Şimdiyse Aarhus Üniversitesi 

Klinik Tıp Bölümünde çalışan Profesör Micah Allen, nefes alma eyleminin beynimizi nasıl

şekillendirdiğini anlamaya bir adım daha yaklaşmış.

Kemirgenler, maymunlar ve insanlar ile yürütülen bir düzineyi aşkın beyin görüntüleme çalışmasının

sonucunu bir araya getiren araştırmacılar, bu sayede nefes alıp vermenin beynin beklentilerine nasıl

etki ettiğini açıklayan hesaplamalı bir model öne sürmüşler.

Profesör Micah Allen şöyle aktarıyor: “Bulduklarımıza göre pek çok farklı görev tipi ve hayvanda

beyin ritimleri nefes ritmimizle yakından bağlı. Nefes aldığımız zaman dış dünyaya karşı daha hassas

oluyoruz ve beynimiz nefes verdiğimiz zaman dış dünyayı daha fazla görmezden geliyor. Bu durum 

bazı ekstrem sporlarda nefesin nasıl kullanıldığıyla da uyuşuyor. Örneğin profesyonel nişancılar, 

tetiği nefes verdikten sonra çekmeleri için eğitiliyor.”

Micah Allen’e göre çalışma ayrıca nefes alıp vermenin sadece canlı kalmak için yaptığımız bir şeyden

daha fazlası olduğunu da akla getiriyor.

“Beynin ve nefesin hayatta kalmanın çok ötesine uzanan bir şekilde yakından bağlantılı olduğunu ve 

aslında duygularımızı, dikkatimizi ve dış dünyayı işleme şeklimizi etkilediğini gösteriyor. Modelimiz, 

beyinde nefes alıp verme ritmini bu olaylara bağlayan ortak bir mekanizma bulunduğunu akla

getiriyor.”

Zihnimizi nefes yoluyla dengeye oturtmak, iyi bilinen ve yoga ile meditasyon gibi pek çok gelenekte

kullanılan bir yöntem. Yeni çalışma beynin bunu nasıl mümkün kıldığına ışık tutuyor ve beyinde, 

nefes ile beyin faaliyeti arasındaki etkileşimi kontrol eden üç güzergâh bulunduğunu gösteriyor. 

Nefes alıp verme kalıbımızın beyni daha “uyarılabilir” hale getirdiğini de gösteriyor; yani nöronların

ateşlenmesi belli nefes dönemleri esnasında daha muhtemel oluyor.

NEFES ALIP VERMEK 
BEYNİMİZİ NASIL 
ŞEKİLLENDİRİYOR?

https://popsci.com.tr/nefes-alip-vermek-beynimizi-nasil-sekillendiriyor/
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“Doğru“ izafi bir sözcük olsa da ; “ Doğru” soruyu sormak günümüzde bilinmeyene ulaşmanın en 

etkili ve masrafsız yolu olarak görünüyor. Sorun ile ilgili doğru soruyu sormak aslında onlarca olası 

cevap arasında çözüme en yakın olanına ulaşmanın en önemli adımıdır da diyebiliriz. Bugün, soru 

sormanın gücünü psikologlar, kişisel gelişim uzmanları, eğitim rehberleri çok iyi biliyorlar. 

Danışanlarına veya hastalarına doğru sorular sorarak ve kendilerine bu soruları sordurarak, sorunları 

ile ilgili en kaliteli ve doğru çözümleri bulmaya ve buldurmaya çalışıyorlar. Öyle ki doğru sorulan bir 

soru çözümü kişinin gözünün önünde olan ama onu fark edemeyen kişi için bir armağan niteliğinde. 

Kilitli bir hazine sandığını açabilmek için doğru anahtarın önemli oluşu kadar önemli. 

“Yanlış” soru kişiyi zaman ve uzayın içinde görünmeyen duvarlar arasına hapsedebildiği gibi doğru 
soru bu duvarların yıkılmasına sebep olarak kişiyi kendi tutsaklığından kurtarabilir. Dini inançlarının 
çevresindeki kişilerden farklı olması sebebi ile kendine duvar örmüş bir kişi bu sebeple bir terapiste 
gider. Bu fikirlerinden dolayı çevresi tarafından dışlanacağı endişesi ile yaşamını sürdürdüğü, kendisi 
gibi düşünmeyen insanlar arasında olabilmek için inanmadığı ve onaylamadığı şeyleri yapmak 
zorunda olduğu için mutsuz olduğunu bu mutsuzluğunda zaman içerisinde ruhunu yorduğunu 
anlatır. Terapist danışanının hikayesini gözlerinin içine bakarak ve tebessüm ederek dinler. Danışan 
için terapistin vereceği tepki ve beraberinde kişiye yönelteceği sorular çok önemlidir. İsterseniz önce 
verdiği tepkiden başlayalım; “V… Bey; öncelikle sizi rahatsız eden bir sorunu açık sözlülükle dile 
getirdiğiniz için çok mutlu oldum. Ayaklarımızı, ellerimizi, ağzımızı, gözlerimizi vs. nasıl ki amacına 
uygun olarak kullanıyoruz ve bu yaşamda bizim canlılığımızı sağlıyorsa, siz buna bir opsiyon daha 
ekleyerek zihninizi de dahil ediyorsunuz. Bu başta canlı sonra insan olabilmenin en önemli koşuludur. 
Bir çok insan zihin hariç diğer sahip olduklarını ustaca kullanıyor. Ancak söz konusu beynini ve 
içindeki zihnini beraberindeki düşünme ve muhakeme yeteneğini belirli kalıplar, inançlar, 
öğrenilmişlikler arasında kaybetmiş durumda. Daha vahim olanı bu kaybetmişliğin dahi farkında 
değiller. Oysa siz, sahip olduğunuz zihni, tüm doğma ve inançlardan kurtarıp yani onu özgürleştirip 
varoluşun anlamını aramak üzere sorular soruyorsunuz. Bu durum sizi bunu yapamayanlara göre bir 
üst tekamül seviyesine çıkarıyor…”  

Bu tepki aslında danışanının, kendini hapsettiği duvarların kağıttan olduğunu ve daha önemlisi 
gereksiz bir tutsaklık içine girdiğini hatırlatarak rahatlamasını sağlıyor. Danışan içinden gelen 
rahatlığın verdiği huzur ile terapistini dinlemeye devam ediyor. “Endişeniz fikirlerinizin farklı oluşu 
nedeniyle çevreniz ve yakınlarınız tarafından sevilmeyeceğiniz, ayıplanacağınız dahası dışlanacağınız 
olduğunu düşünüyorum. Oysa biz bir başkasını neden severiz? Bizimle aynı fikre ve aynı zikre sahip 
olduğu için mi yoksa şimdilik farklı düşünse de zamanla bizim gibi düşünebilme ihtimali olduğu için 
mi? 

Gerçek sevgi karşımızdakine şartsız koşulsuz duyulan bir gönül bağı değil mi? Yoksa maddi ve manevi 
çıkarlar üzerine kurulmuş, havayla şişirilmiş patlamak için diken ucu bekleyen bir balon mu?

DOĞRU SORUYU 
SORMAK
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Bu nedenle öncelikle sizin çevrenizdeki gerçek sevgiyi aramanız daha doğru olacaktır. Olduğunuz gibi 

mi seviliyorsunuz? Yoksa onların görmek istedikleri gibi biri olduğunuz için seviliyorsunuz? Bu soruya 

bulacağınız cevap karşısında çok rahatlayacaksınız.

Etrafınızdaki güllere bakın lütfen! Beyaz bir gülün kırmızı açan  güller tarafından dışlandığını 

gördünüz mü hiç? Bununla birlikte eğer sizi değiştirip sevme nesnesi haline getiren insanların balon 

sevgilerini reddetseniz gerçeğe ve gerçek ilişkilere daha yakın olmaz mısınız? “

Bu terapide doğru tepki ve doğru sorunun önemi kısmen de olsa ortaya çıkıyor. Belki bir danışan 

olmadan da kim olduğumuzu, neye ve neden ona inandığımızı, inanmazsak ne olacağını kendimize 

cesurca sorup, korkusuzca cevaplar vermeliyiz. İnsanlığımızı anlama, kim ve ne olduğumuzu, nerede 

olduğumuzu bulmak açısından önemli değil mi? 

Bu doğru soru sorma yöntemini bugün bilişim teknolojisinin iki büyük devi olan IBM ve GOOGLE çok 

iyi kullanıyor. Bazı bilgisayar programlarının işlevlerini geliştirebilmek için kendi bünyesindeki 

elemanlarla sınırlı kalmayarak sistemlerini adı “Bulut Sistemi“ denilen bir platforma taşıdılar. Konu 

ile ilgili alanlarda çalışmalar yapan insanlar bu bulut sistemine girerek kendi sorunlarının çözümlerini 

orada deneyerek sonuca ulaşmaya çalışıyorlar. İnsan gibi bilimsel çalışmalar da derin sonuçlar 

barındırır. Bu sonuçları yorumlayıp en doğru hangisinin olduğunun sorusu bir grup insanın 

sorabileceği sınırlı sayıdaki sorularla ortaya çıkabilecek bir özellik değildir. Doğru sorunun kıymetini 

anlayan bilişim şirketleri bile bu uygulamaya geçmişken kendimiz için doğru soruları aramaktan aciziz 

ve yaşamın anlamını kaçırarak yaşadığımızı zannediyoruz. 

Buraya kadar okumayı başardığınız için size, kendinize sormanız ve yine cevabı yine kendinize 

vermeniz için birkaç soru sormak istiyorum. 

Seçmek elinizde olsaydı başka hangi mesleği seçerdiniz? 

Bu imkân elinizde olsaydı o meslek için neler yapardınız? 

Çevrenizde, ailenizde onlar gibi olmasaydınız sevilir miydiniz? 

Kendinize itiraf etmek istediğiniz bir şeyler var mı?

Her doğru sorunun bizi bize daha çok yaklaştırmasını umut ediyorum. 

Sevgilerimle…

DOĞRU SORUYU 
SORMAK
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Bir an düşünün, bulutların üzerindesiniz. 

Evet evet, bulutların üzerinde süzüldüğünüzü hayal edin lütfen. Sadece derin bir nefes alın ve 
kendinizi yükseklerde hayal edin.

Süzülüyorsunuz…

Kollarınızı yanlara açarak, adeta bir kartalın yükseklerde dakikalarca kanat çırpmadan süzülmesi gibi 
rüzgarla birlikte akıp gidiyorsunuz göğün o sonsuz maviliğinde.

Hatta o kadar kaptırmışsınız ki kendinizi sağa sola slalom yapar gibi yumuşak manevralarla 
kayıyorsunuz adeta havada. Bir aşağı bir yukarı, bir sağa bir sola…Resmen çocukça...Ve o en özgür 
halinizle.

Her şeyden uzak, herkesten uzak, tüm o sorunlardan, sıkıntılardan, ekonomik krizlerle ve savaşlarla 
çalkalanan gerek ülke ve gerekse dünya gündeminden, günlük koşturmacalardan uzak, ne bir telaş, 
ne bir endişe, ne bir korku, ne bir panik...Aşağıdaki hayatınıza dair hiçbir olumsuz duygu ve düşünce 
yok! Sadece süzülmenin ve uçuyor olmanın verdiği derin ve tarifsiz bir huzur ve huşu ile rüzgarda 
savrulan bir yaprak misali o en hafif halinizle yükseldikçe yükseliyorsunuz. Hissettiğiniz tek duygu 
“hafiflik”

O kadar hafifsiniz ki, sizin kendinizi havalandırmak gibi hiçbir gayret ve çabanız yok. Kendiliğinden, 
bir tüy misali sadece o ılık ılık esen rüzgara maruz kalıyor olmanın verdiği o rahatlıkla öylece 
havalanmışsınız. Ve bırakmışsınız kendinizi bu akışa. Tam bir teslimiyet hali. Rüzgarda savrulan kuru 
bir yaprak misali oradan oraya. Amaçsız ve çabasız. Sadece varsınız, uçuyorsunuz, yükseliyorsunuz... 
Hepsi bu. Bu öyle bir süzülüş ki belki de tüm yaşamınız boyunca hiç tatmadığınız bir sadelik, bir huzur 
ve güvenle dolup taşıyorsunuz adeta.

Sanki o tek ve bütün varlığınız hücrelere bölünmüş ve hatta atomlarına ayrılmışçasına darmadağın 
bir halde bir sığırcık sürüsünün gökyüzündeki hafif karartılı dalgalar yaratan uçuşmaları gibi. Gökte 
bir karartı var, hareketli, şekil değiştirse de tek bir parça gibi görünen ama aslında kendi içinde 
yüzlerce kuştan oluşan o sürü gibisiniz. Dışarıdan bakınca tek ve bütün gibisiniz, ama kendi içinizde 
sayısız parçalardan oluşan bir atom yığını. İşte tıpkı böyle, hücrelerinize ayrılarak uçuyorsunuz o 
sonsuzluğun koynunda. Kah dağılıyor kah bir araya geliyorsunuz. Ama her halükarda siz aslında dans 
ediyorsunuz bu oluş ve olmayış aleminde. Varsınız, ama sanki yok gibisiniz.

İşte bu harikulade var oluşun o doyumsuz özgürlük hissini duyumsarken diğer taraftan da aşağıdaki 
hayata aşağıda olup bitenlere bakıyorsunuz. Şehrin üstünde şehrin ortak sesi olan o homurdanmayı 
duyuyor aşağıdaki mini minnacık insanların koşuşturmalarını, trafikte sürekli akıp giden ve bazen de 
toplu olarak duran ve yine toplu olarak aynı anda harekete geçen araçları izliyor ve böylesi bir 
deveranı tepeden izlemenin tarifsiz hazzını yaşıyorsunuz.

EY KENDİM;
RAZI MISIN SEN 
BENDEN?

Serdar Yeşilyurt | Gelişim Koçu & Eğitmen & Yazar
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Sonra…

İçinizden bir ses daha da yükselmenizi söylüyor, kendiliğinden yükselmeye başladınız hem de hızlıca. 
Bulutların üstü ne ki…resmen dünya atmosferinin o sınırına kadar yükseldiniz. Hala en ufak bir 
endişe veya korku gibi duygular hissetmeksizin sadece “içinizden geldiği gibi” yükselmeye devam 
ediyorsunuz ve daha biraz önce şehrin caddelerini, sokaklardaki insanları, yer yer yeşillikleri 
oluşturan ağaç kümelerini, evleri, binaları, kıvrıla kıvrıla akan dereleri ırmakları, ucu bucağı 
görünmeyen o masmavi denizi, gölü, köprüleri…Tüm bunları o yükseklikten seyredip çok net 
görebiliyorken yükseldikçe yükseliyor ve şimdi gördüğünüz tek şey, yavaş yavaş, aheste aheste, 
kendi halinde dönüp duran o koca mavi küre.

Yer yer beyaz bulutları, onların akış ve dönüşlerini, kıtaları, yeşil ormanların koyu renkliliğini, çöllerin 
sarı-kahve tondaki serpilmişliğini, ucu beyaz yüksek dağları ve dağ kümelerini, her şeyi tek bir 
resimde “dünya” olarak görüyorsunuz. Dönüp duran koca dünya...

Bulunduğunuz uzaklıktan usuuul usul, sessiz sedasız dönen dünyayı izlerken onun şu koca boşlukta 
nasıl da olduğu yerde düşmeden, sağa sola sarsılmadan, belli bir yörüngeyi izleyerek “akıp gittiğini” 
anlamaya çalışarak izliyorsunuz.

Ve sonra…

Aşağıdaki kendinize bakıyorsunuz. Hayatın içindeki kendinize. Hep bir şeylere yetişme telaşıyla 
sürekli koşuşturan, bir şeyleri elde etmeye çabalayan, bazen kaybeden, kimi zaman kazanan...Yer yer 
ağlayan bazen de kahkahalara boğulan...Bazı zaman sevdikleriyle beraber olmanın hazzını yaşayan 
ve bazı zamanlarda ise sevmese de mecburen birileriyle birlikte olan…Kimi zaman da özellikle ve 
isteyerek kendi başına, kendisiyle, kendi kendine, yalnız kalan… 

Ama öyle ama böyle, hep bir şeyler yapma ve etme çabasında olan, hep bir şeylere ya da bir yerlere 
yetişme yarışında koşturan o kendiniz var ya o kendiniz, işte ona bir bakın. Onu iyice izleyin. Bir 
dedektif edasıyla, gizli ve sesizce, hissettirmeden ve çaktırmadan izleyin onu, dünyadaki kendinizi.

Gözlerinizi ve tüm duyularınızı ona dikin, iyice yoğunlaştırın. Tüm dikkatiniz şu an sadece onda. 
Hayatın içinde koşturup duran kendinizde. İyice bakın ona. Bakın bakmasına, ama onu “anlamaya” 
çalışarak bakın.

Anlamaya çalışın onu.

Ne yapmaya çalışıyor? Yaptıklarını neden yapıyor? Kim için yapıyor? Kimler için ne yapıyor? Kendisi 
için ne yapıyor? Mesela, kıymeti biliniyor mu yaptıklarının ve fedakarlıklarının? Sahi, onu kaç kişi 
gerçekten anlıyor?

EY KENDİM;
RAZI MISIN SEN 
BENDEN?

Serdar Yeşilyurt | Gelişim Koçu & Eğitmen & Yazar
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Nasıl yaşıyor mesela? Bencilce mi yaşıyor, “hep bana, tek bana” diyerek mi? Yoksa hep diğerleri için 
mi yaşıyor, “amaaan, ben yemesem de olur!” der gibi, kendini hep sona bırakarak?

Ne kadar mutlu peki varlığından? Yaşamından ne kadar keyif alıyor? Kim ona ne kadar değer veriyor, 
onu kimler seviyor? “Seni seviyorum, iyi ki varsın”ları kaç kişiden duymuş bugüne kadar? Öyle ya, 
tüm yaşamı boyunca kaç kez işitmiş o sihirli iki kelimeyi; “Seviyorum seni”yi?

Kim ondan, neden nefret ediyor dersin? Bunda kendi payı ne? 

Peki, kendisi kendisi hakkında ne düşünüyor? Kendisi, kendisine gerçekten değer veriyor mu? Ve 
kendisi için ne yapıyor? Ne yaptın sahiden de bugüne kadar kendin için? Ne yaptın, söyle.

Ve sor bakalım kendine; “ey kendim, söyle, razı mısın sen benden?” diye.

İzleyin ve anlamaya çalışmaya devam edin, hiçbir yargı ve suçlama tuzağına düşmeden. İzleyin ve 
anlayın onu. Onun korkularını, endişelerini, kırgınlıklarını, hayal kırıklıklarını, heyecanlarını, 
coşkularını, haz ve mutluluk nedenlerini. Neyi neden yaptığını ya da neyi neden yapmak istediğini? 

Yapamadıklarını neden yapamadığını mesela. Anlamaya çalışın sadece. Ona dair her şeyi anlamaya 
çalışın.

Ve hep hatırlayın; 

Herkesi ve her şeyi anlamaya çalışan insan, bir tek kendini anlamaya geç kalıyor hep. Peki neden? 
Neden zamanında ilgilenmez kendisiyle? Neden kendisine zaman ayırmaz? Neden diğer herkese ve 
her şeye gösterdiği şefkati ve sevgiyi kendisinden çoğunlukla hep esirger? 

Ne ister insan kendinden?

Siz ne istiyorsunuz kendinizden? Onu neden yoruyorsunuz bu kadar, sanki koşu atı gibi? Ve neden 
yükleniyorsunuz ona, hep başkalarını mutlu etmesi adına? Neden suçlar durursunuz her zaman 
içinize pısmış olan kendinizi her şeyde? Neden ilk suçlu ve hatalı hep “sizsinizdir” ki? Nedendir bu 
düşmanca ve acımasızca tutumlar kendinize karşı böyle?

Ne zaman ve ne şekilde başladığı bilinmeyen bu yarışta, kendi ruhunuz nerede? Siz nerede 
tutuyorsunuz kendi değerinizi? 

Ne diyordu Budha?

“Sen kendin, evrendeki diğer herkes ve her şey kadar kendi sevgi ve şefkatini hak ediyorsun.”

EY KENDİM;
RAZI MISIN SEN 
BENDEN?

Serdar Yeşilyurt | Gelişim Koçu & Eğitmen & Yazar
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Evet, bunu kesinlikle hak ediyorsunuz ve kendinize “hak ettiğiniz” o değeri ve ilgiyi daha çok 
göstermeye karar verebilirsiniz şimdi. Ve sahiden de ne kadar duydunuz “seviyorum seni”leri, 
hissederek derinden bilmiyorum, ama en azından şimdi, kendinize bunu söyleyebilirsiniz. 
Muhteşem bir başlangıç yaparak kendinizle bir olma adına, geçip aynanın karşısınıa; “seviyorum seni 
ey kendim, güzel kendim, canım kendim” diyerek, içinize bir yerlere, o karanlık gölgelere hapsedilmiş 
o çocuk yanınızı kucaklayabilir ve saçından başından, yanağından burnundan öpe koklaya 
haykırabilirsiniz ona, onu gerçekten sevdiğinizi. Ve hatta yeri gelmişken bir de samimi bir özür 
dileyerek ondan bugüne kadar ki tüm ihmalkarlığınızdan ötürü. Onunla bir ve bütün olmayı 
başlatabilirsiniz.

Söyleyin, değmez mi buna? Buna değmez misiniz?

Bu kavuşma ve bu kucaklaşma bencilce değil kesinlikle. Dengeyi gözeterek ve kendini asla 
diğerlerinden geride tutmayarak, dengede, tadını, kıvamını ayarlayarak.

E hadi hayırlı uğurlu olsun.😊

Kendinizle ilgili yeni bir sonuca vardınız ve bu sıra dışı serüven bir anlamda amacına ulaştı. Şimdi de 
aynı duyarlılığı ve aynı iyileşmeyi diğerleriyle olan ilişkilerinize de yansıtmak adına kendinize şunları 
sormanın keyfini yaşayabilirsiniz;

Ben ne istiyorum hayattan ve diğerlerinden? Öyle ya, ne bekliyorum hayatın kendisinden? Ve ne 
veriyorum bu beklentilerimin gerçekleşmesi adına, hayata ve insanlara ne sunuyorum?

Kısacası, ne ekiyor ve ne biçtiğinizin ne kadar farkındasınız? 

Bunu hep düşünün ve hatırlayın, olur mu? 😊

İşte şimdi tekrar gözlerinizi açın ve derin bir nefes alarak, tazelenmişçesine ve hafiflemiş bir halde 
muhteşem bir huzur ve sevgiyle harmanlanmışçasına ve de buraaam buramm mutluluğa ve 
özgürlüğe bulanmışçasına ”şimdi”ye, ”şu an”a geri dönün.

Şimdi tekrar buradasınız, bu bedende, bu yeni bilinçte ve bu hayatın içindesiniz.

Ama birkaç dakika önceki kendiniz değilsiniz artık. Bu çok açık ve net. Çünkü kendinize ve hayatınıza 
belki de hiç bakmadığınız bir boyuttan baktınız ve artık gördükleriniz farklı. Ve bundan sonra 
görecekleriniz de. 😉

Bu farkındalığınızın yaşamınıza, yaşamınızda olanlara şifa ve güzellikler katması temennisiyle…

EY KENDİM;
RAZI MISIN SEN 
BENDEN?

Serdar Yeşilyurt | Gelişim Koçu & Eğitmen & Yazar



ANAHTAR NOKTALAR;

• Dikkatli farkındalık, kişinin cinsel arzusunu artırabilir.

• Duyusal odaklanma, kişinin fiziksel yakınlık sırasında dikkatli ve tam olarak anda olmasına yardımcı

olabilir.

• Duyumlara anlık dikkat, kişinin durumu olduğu gibi deneyimlemesine ve partnerlerin beklentilerinden

vazgeçmesine olanak tanır.

Partnerlerimizle artan uyarılma ve cinsellik yaşama söz konusu olduğunda basit, iyi niyetli tavsiyeler

hedefi kaçırabilir. Bunun yerine tersini yapsaydık? Farkındalık veya şimdiki anın bilinçli farkındalığı, 

stresi azaltarak, o andaki duyumlara odaklanmamıza yardımcı olarak cinsel yaşamlarımızı

iyileştirebilir.

Stres, hem seks yapma hem de bundan zevk alma yeteneğimizi etkileyebilir. İngiltere'de 2.066 

yetişkin üzerinde yapılan 2018 BBC araştırması, stresin cinsel dürtüleri etkileyebileceğini gösterdi.

(Thomas, 2018). Fiziksel sağlık, çocuklar, iş ve sosyal medya gibi faktörlerle karşılaştırıldığında stres,

daha fazla insan tarafından bir sorun olarak değerlendirildi. Stres, seksi başlatmanın yanı sıra ondan

zevk almanın önünde engeller yaratabilir. Bunun bir nedeni, mücadele ettiğimiz sorunları yatak

odasına taşıyarak bizi anın dışına çıkarabilmesidir.

Farkındalık

Araştırmacılar Laurel Paterson, Ariel Handy ve Lori Brotto (2017), depresyon ve anksiyete için

farkındalık temelli bilişsel terapi ile uyumlu sekiz seanslık bir programın sağladığı faydaları

incelemek için düşük cinsel istek ve uyarılmaya sahip 26 kadınla bir çalışma yürüttü. Araştırmacılar, 

çoğu kadının nefes alma ve dikkatli yemeye odaklanma gibi evde farkındalık egzersizlerini

tamamladığını ve cinsel istek, cinsel işlev ve cinsellikle ilgili sıkıntılarında iyileşmeler olduğunu 

gözlemledi.

Bu pilot program oldukça yapılandırılmış ve psikoeğitimsel bileşenler içeriyor olsa da herkes evde

bazı egzersizleri kolaylıkla yapabilir. Nasıl anda kalacağınızı öğrenerek, stresi ayarlayabilir ve mevcut

deneyiminizin keyfini çıkarabilirsiniz.

ÇİFTLER NASIL DAHA 
FARKINDALIKLA SEKS 
YAPABİLİR?

MINDFULNESS_________
Psychology Today

Duyusal Odaklanma Yoluyla Daha Anda Ve Daha 
Tatmin Olmak

https://www.psychologytoday.com/us/blog/finding-love-the-scientific-take/202111/how-couples-can-have-more-mindful-sex


Var olmanın bir yolu, dikkatli farkındalık egzersizleriyle pek çok benzerliği paylaşan duyusal

odaklanmayı kullanmaktır. Cinsel davranışı araştırma ve anlamada öncü olan William Masters ve 

Virginia Johnson, duyusal odak tekniğini geliştirdiler. Bu teknik yargılayıcı düşünceden kaçınırken, 

duyularınız aracılığıyla bilgi alarak dokunmaya ve dokunulmaya odaklanır. Amaç var olmak ve 

deneyimlemektir. 

Örneğin, vücuduna masaj yaparken eşinizin nasıl hissettiği veya koktuğu gibi fiziksel duyumları fark 

etmek…

Amaç, aklınızda belirli bir hedef (seks yapmak veya cinsel zevk yaşamak gibi) olmadan hislerinize

odaklanırken dokunmaktır. Dokunmak ve hissetmek için dokunuyorsunuz. Bu elbette iki ortakla

gerçekleştirilecek, sonuca odaklanmadan, önceden belirlenmiş herhangi bir gündem olmadan

bağlantı kurmalarına ve keşfetmelerine izin verecektir.

Duyumlara yönelik bu anlık dikkat kişinin durumu olduğu gibi deneyimlemesine, partnerlerin

beklentilerinin ne olması gerektiği veya olabileceğine dair herhangi bir düşünceden vazgeçip, o anda

zevk almasına izin verir. 

Gelen duyumları ve deneyimleri işlemek, erotik benliklerinizin kilidini açmanıza ve eşinizle

paylaştığınız fiziksel yakınlığın keyfini daha iyi çıkarmanıza izin verecektir.

MINDFULNESS_________
Psychology Today

ÇİFTLER NASIL DAHA 
FARKINDALIKLA SEKS 
YAPABİLİR?
Duyusal Odaklanma Yoluyla Daha Anda Ve Daha 
Tatmin Olmak

https://www.psychologytoday.com/us/blog/finding-love-the-scientific-take/202111/how-couples-can-have-more-mindful-sex


AYÇA AKIN’dan_________
Ayça Akın | Danışman & Yazar

Farkında mısınız son zamanlarda “sınır çizmek” ne kadar da çok empoze ediliyor insanlara. Ne kadar

çok “ben değerliyim” deyip kolayca insan siliyor ya da duvarlar örüyor insanlar. Bir de bana nasıl

davranırsan, sana öyle davranırım durumu var. Kimse durup, bu cümlelerin arkasını sorgulamıyor. Bu 

cümleleri kurarken ya da bu tür cümlelerden destek alan bir yaşam felsefesi oluştururken ve buna da 

karşı tarafın sebep olduğunu söylerken kimse kendisini görmüyor. Kendisinin karşı tarafa göre şekil

alan biri olduğunu fark etmiyor.

Karşı tarafın hareketlerine göre şekil alan biri kendini var edememiş biridir.

Bir insanın özü sevgi ise, kaynağı gürül gürül akan bir sevgi şelalesi ise, besini sevgi ise sınırlara

ihtiyaç duymaz, “ben değerliyim” vurgusuna da. Çünkü kaynağı sevgi olan kişi bilir gelip geçici olan

bu dünyada çok da değerli olmadığını. Değilim, değilsin, değiliz. Hiçbirimiz değerli değiliz çünkü gelip

geçiciyiz, ölüm karşısında aciziz. Beynimizi bile tam kapasite kullanamayan ilkelleriz, yapılan

araştırmalara göre sadece %10’nunu kullanabiliyoruz. “Sen değerlisin” empozeleri ile kendimizi bir

şey sanıyoruz ve buna göre ilişkilerimize yön, insanlara ayar veriyoruz. O illuzyona da kılıf buluyoruz; 

“Sınır Çizmek” Karşı tarafın davranışlarına göre ya o sınırları genişletiyoruz ya da daraltıyoruz, AMA 

KARŞI TARAFIN DAVRANIŞLARINA GÖRE! Senin ne yapıp yapmayacağını belirleyen karşı taraf, SEN 

DEĞİL. Burada nasıl bir varoluştan söz edebilirsin ki? Karşı tarafın davranışlarına göre sınır çizen ya

da çizmeyen, o sınırları daraltan veya genişleten bir insanı o kendisi mi yaratmıştır yoksa onu

yaratıyorlar mıdır?

Seni bilemem, özüm ne ise o’yum ben. Kimseye göre şekil almam, kapılarım her zaman sonuna kadar

açıktır benim. Özümü, üzerine koyarak büyüttüğüm özümü ortaya koyabilirim ben sadece. Bunun 

dışında sunduklarım, sınırların ardından gösterdiklerim maskeli yüzüm olur. Özümü seven sonuna

kadar açık olan o kapıdan içeri girer, sevmeyen nankörlük yaparak, vefasızlık yaparak – ki bunlar bile 

kime neye göre? – gider, girmez, giremez o kapıdan. Eh, bu da benimle ilgili bir durum değil zaten

karşı tarafın özüyle ilgili bir durum.

Bırakın özünüzü serbest, açın kapıları sonuna kadar. Buluşacaksa özler özgürce buluşsun, maskeler

değil. Sınırlarını korumak için başta kendilerini sınırlayanlar, “ben değerliyim” deyip ona buna çizik

atarak kendi değerlerini bildiğini sananlar, birilerine ayar verenler kendi yüreklerine, en önemlisi de 

özlerine güvenmeyenler. Sevgiden beslenen yürekler yıkılmaktan, yok olmaktan korkmazlar. Nasıl ki 

bir şelaleyi, okyanusu kurutup yok edemezsiniz, kaynağı sevgi olanları da kurutup yok edemezsiniz. 

Onlar da yağmur yağdığında şelalenin, okyanusun ıslandığı gibi ıslanırlar, ama kurumazlar.

Bırakın özünüzü serbest, açın kapıları sonuna kadar. Buluşacaksa özler özgürce buluşsun, maskeler

değil.

BIRAKIN ÖZLER 
BULUŞSUN



KURUMSAL



KURUMSAL_________

Şirketlerin müşterilerinin gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikçi ürünler tasarlamaları için gereken
inovasyon kültürünün kurulması, güçlendirilmesi ve kurum içi girişimcilik konusunda çözümler sunan
GOOINN, 11 farklı sektörde büyüyen Wellness ekonomisinin tüm detaylarını masaya yatırdı.

GOOINN tarafından hazırlanan ve Wellness alanındaki girişimcilere rehberlik eden raporda, Wellness 
tanıtımı ve kullanım alanları, dünyada ve Türkiye'de Wellness sektörü, sektörün avantajları, çeşitleri, 
bilinmesi gereken kavramlar, kullanılan teknolojiler, Wellness alanında önemli teknolojiler ve 
geleceğin trendleri gibi konu başlıkları ele alındı. GOOINN Wellness 2022 raporuna göre, kişilerin
günlük yaşamlarına sağlıklı yaşam aktivitelerini ve yaşam tarzlarını dahil etmesine olanak sağlayan
Wellness ekonomisinin bir endüstri olarak 2020 yılında 4,4 trilyon dolar değerinde bir pazara sahip
iken 2025 yılında yaklaşık 7 trilyon dolar değere ulaşması bekleniyor.

Wellness pazarı 11 farklı sektörde büyüyor

Wellness ekonomisi “mental wellness, fiziksel aktivite, wellness gayrimenkulü, kurumsal wellness, 
wellness turizmi, spa ekonomisi, termal/mineral/maden kaynakları, sağlıklı beslenme ve kilo 
kontrolü, kişisel bakım ve güzellik, önleyici ve kişiselleştirilmiş tıp, halk sağlığı, alternatif ve 
tamamlayıcı tıp” isimleri altında 11 farklı sektörde her geçen gün ihtiyacın daha da artması ile hızla
büyüyor. Rapora göre bu büyük ekonomi içinde 2020 yılında 34,6 milyar dolar ile Avrupa’nın en
büyük 9. Wellness pazarına sahip olan Türkiye, bugün Dünya genelinde ilk 20’ye girmiş durumda. 
Termal kaynak zenginliği açısından dünyada 7. sırada yer alan Türkiye’nin bu alanda Wellness 
turizminden yüksek pay almaya devam edeceği öngörülüyor.

Diğer yandan GOOINN Wellness raporuna göre 2019 yılında 874 milyar dolar değerinde bir pazara
sahip olan fiziksel aktivite ekonomisinin 2025 yılında 1,7 trilyon dolar olacağı, Wellness turizminin ise
pazarının genişleyerek 1,1 trilyon dolar olacağı tahmin ediliyor. Yine aynı yıl içinde yapılan
tahminlere göre Spa ekonomisinin 2025 yılında pandemi öncesi değerlerine geri dönerek 151 milyar
dolar değerine ulaşacağı, termal/mineral/maden kaynakları ekonomisinin ise 90 milyar dolara
ulaşacağı düşünülüyor. Çoğu ülkede wellness pazarının büyük bölümünü sağlıklı beslenme, fiziksel
aktivite, kişisel bakım ve güzellik oluşturuyor.

Dijital Wellness, güçlü çalışan bağlılığı ve yüksek üretkenlik sağlıyor

Teknolojilerin ve dijital hizmetlerin fiziksel, mental ve duygusal sağlığın üzerindeki etkisini
tanımlamak için kullanılan dijital wellness, hem işyerinde hem de kişisel yaşamda sağlıklı teknoloji
kullanım alışkanlıklarını teşvik etmek ve kişilerin daha sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmesine yardımcı
olmaktadır. Son yıllarda iş yerlerinde artan teknoloji kullanımından dolayı dikkat ve davranış
sorunlarının yanı sıra tükenmişlik sendromlarının da arttığını ortaya koyan GOOINN raporu, 
işverenlerin daha sağlıklı yaşam ve çalışmayı teşvik etmek için teknoloji kullanımını kolaylaştıran araç
ve uygulamaları benimsediğini gösteriyor.

Bu nedenle işyerinde dijital wellness konusuna odaklanmanın hem işletmeler hem de çalışanlar için
karşılıklı olarak faydalar sunduğunu ifade eden Wellness raporu ayrıca, bu faydalardan en
önemlisinin güçlü çalışan bağlılığı ve yüksek üretkenlik sağladığını ortaya koydu. 

WELLNESS PAZARI 
7 TRİLYON DOLARA 
KOŞUYOR

BasınListem



KURUMSAL_________

Bu noktada işverenler, odaklanmayı teşvik eden ve dikkat dağınıklığını azaltan dijital çalışma alanı
teknolojileri sayesinde dijital wellness’i teşvik ederek çalışanların katılımını ve üretkenliğini
iyileştirebiliyor. Diğer bir faydası ise çalışan memnuniyetinin artması. Birçok çalışan iş tatmini için
daha iyi bir iş-yaşam dengesinin gerekli olduğunu belirtiyor. Özellikle uzaktan çalışma ile birlikte
dijital wellness bahsedilen dengenin önemli bir unsuru haline gelmiş durumda. Bu noktada
işverenler esnek çalışma düzenlemeleri gibi uygulamaları benimseyerek iş gücündeki memnuniyeti
artırabiliyor.

Dijital sağlığı geliştirmenin yolları

GOOINN’in Wellness 2022 raporuna göre teknoloji sağlıklı kullanımını teşvik etmek, fiziksel, mental 
ve duygusal sağlığın korunmasına yardımcı olmak için dijital alışkanlıklara göz atma, dijital aktiviteyi
izleme, sınırları belirleme, uyku sürecinde teknoloji ile bağlantıyı kesme, odak modunu kullanma, 
gerçek zamanlı ilişkilere öncelik verme ve sosyal medyada geçirilen zamanı azaltma konularında
kullanılıyor.

Wellness alanında en çok kullanılan 10 teknoloji

Raporda ayrıca, gelişen teknolojilerden faydalanarak gelişen Wellness pazarında en çok kullanılan 10 
teknoloji şu şekilde sıralanıyor; Yapay Zeka (AI), Giyilebilir Teknolojiler, Nesnelerin İnterneti (IoT), 
Internet of Care Things (IoCT), Sanal Gerçeklik (VR), Artırılmış Gerçeklik (AR), Robot Teknolojileri, 
Otomasyon Teknolojileri, Veri Analitiği ve Wellness Uygulamaları.

İşte Wellness ile ilgili geleceği şekillendirecek trendler

Tüm dünyada insanlar sağlık hizmetlerine yılda 8,3 trilyon dolar ve sağlık için 4,4 trilyon dolar
harcarken daha iyi yaşamak için davranış değişikliği geliştirmek konusunda zorlanıyor. GOOINN 
Wellness 2022 raporuna göre, “toprağa geri dönüş, toksik kaslılık sorunun temizlenmesi, yeni yaşam
modelleri, seyahat, tıbbi araştırmalarda açık kapatan yenilikçi teknolojiler, sağlıklı şehirler, yeni nesil
natüralizm, sağlık ve wellness koçluğu, metaverse’te wellness, ses şifası ve travmalar konusunda
bilinçlenme” gibi trendler Wellness teknolojilerinin ve sektörlerinin geleceğini şekillendirecek.

Yaşam kalitesini iyileştirmek için ipuçları

Wellness 2022 raporu ayrıca yaşam kalitesini iyileştirmek için düzenli uyku, sağlıklı ve dengeli
beslenme, güneş ışığı alma, stres ile başa çıkma, günlük egzersiz, sigara ve alkolden uzak durma, 
sosyalleşme, hobiler ile uğraşma, anda kalma, yeni beceriler kazanma, gülmek ve eğlenmeye zaman 
ayırmak gibi ipuçları konusunda önerilerde bulunuyor.

Wellness raporunun tamamını okumak için tıklayın

WELLNESS PAZARI 
7 TRİLYON DOLARA 
KOŞUYOR

BasınListem
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KURUMSAL_________

Plan yapmak ve öncelikleri belirlemek insanlık için büyük bir sorun teşkil ediyor.

Gereksiz toplantılara girmediğiniz, iş arkadaşlarınızın siz rahatsız etmediği, sosyal medya

hesaplarınızdan bildirim almadığınız, her dakika maillerinizi kontrol etmediğiniz ve görevlerinizin

çoğunu ertelemediğiniz bir gün hayal edin.

Hayal edemediniz değil mi?

Ancak her gün bir şeyler başarmak bu kadar zor olmamalı.

Gereksiz işlere zaman harcamayı bıraksanız bir hafta içinde ne kadar çok şey başardığınıza

şaşırırsınız.

Yapmaktan hoşlanmadığınız şeyi halledip yolunuza devam edin!

“Eğer kurbağa yemeniz gerekiyorsa bunu sabah ilk iş yapmanız en iyisidir. Ama işiniz iki kurbağa

yemekse ilk önce en büyüğü yemek en iyisidir.” – Mark Twain

Büyük ihtimalle Brian Tracy’nin ünlü “Ye O Kurbağayı! İşleri Savsaklamaktan Vazgeçmenin Ataletten

Kurtulmanın ve Her Koşulda Başarılı Olmanın 21 Olağanüstü Yolu” adlı kitabını duymuşsunuzdur.

Brian Tracy’ ye göre etkili zaman yönetimi için üç şey gerekli: karar verme, disiplin ve kararlılık.

Sabah kalktıktan sonra yapacağınız ilk iş, o gün yapmayı hiç istemediğiniz şeyi halletmek olmalı.

Genellikle bu işi yapmayı bir gün önce planlarsınız.

Uyandıktan sonra yapmayı isteyeceğiniz pek çok şey olabilir. İstemediğiniz ya da yapılması zor bir işi

halletmek sizi rahatlatmakla kalmaz aynı zamanda da size önemli bir şey başarmış olmanın hissini

yaşatır.

Peki yapmak istemediğiniz işleri nasıl fark edersiniz?

Yapmanız gereken işleri daha iyi anlayabilmek için yapılacakları listenizi dört kategoriye ayırın:

1.Yapmak istemediğiniz ama yapmanız gereken şeyler.

2. Yapmak istediğiniz ve gerçekten de yapmanız gereken şeyler.

3. Yapmak istediğiniz ama yapmanız çok da gerekmeyen şeyler.

4. Yapmak istemediğiniz ve yapmanız da gerekmeyen şeyler.

Daha sonra da yapmak istemediğiniz, ama yapmanız gereken şeylere odaklanın. Halledilmesi

gereken en önemli, en saçma ve en gereksiz ama genellikle yapılmak istenmeyen işi belirleyin.

ZAMANI ETKİLİ 
KULLANABİLMEK 
İÇİN ”YE O KURBAĞAYI!”

Yeni İş Fikirleri 

https://www.yeniisfikirleri.net/zamani-etkili-kullanabilmek-icin-ye-o-kurbagayi/


KURUMSAL_________

Büyük ihtimalle bu işleri halletmek istemeyeceksiniz ve sürekli erteleyeceksiniz.

…ancak ben en iyi baskı altındayken çalışırım!

Bazı insanlar baskı altındayken daha iyi çalışır. Onların aktif olarak işleri ertelediğini söyleyebilirsiniz.

İşlerini aktif olarak erteleyen bu insanlar zamanlarını kontrol eder ve teslim tarihlerini kaçırma

korkusu yaşamadan akıllı bir şekilde kullanırlar.

Ancak işlerini pasif olarak erteleyen kişiler için bu geçerli değildir. Bu tür insanlar kolaylıkla

endişelenir ve odaklanıp işlerini halletmeyi beceremezler çünkü sürekli zamanlarının yetmeyeceğini

düşünürler.

Kendinizi iyi tanırsanız yapacağınız işleri teslim tarihleri hakkında endişelenmeden daha iyi 

planlayabilir ve halledebilirsiniz.

Nefret ettiğiniz şeyleri yapmayı kabul etmeyin

Hayat, nefret ettiğiniz şeyleri yapmayı kabul etmek için çok kısa.

Sevmediğiniz işleri kabul etmek bazı insanları çileden çıkarır. Kendinize hakim olamadığınızı

söylemekten vazgeçin. Evet olabilirsiniz. Zamanınızı ve enerjinizi boşa harcamayın.

Özellikle de serbest çalışıyorsanız. Her zaman bir seçeneğiniz vardır. İşinizi ve projelerinizi seçerken

dikkatli davranın.

Elbette yapmayı kabul ettiğiniz işin zamanınızı harcamaya değip değmeyeceğini anlamak her zaman 

kolay değildir.

Yapmayı kabul edeceğiniz iş iyi bir yere gitmeyecekse veya sizi daha iyi bir insan haline

getirmeyecekse hemen vazgeçin ve hem size hem de karşı tarafa katkısı olacak projelere odaklanın.

Size enerji veren ve ufkunuzu genişletecek işlere odaklanın ve onlara dahil olun. Emin olun, iş

bittiğinde daha mutlu ve daha iyi bir insan olacaksınız.

Özellikle serbest çalışıyorsanız Paul Jarvis’in soruları, zamanınızı ve enerjinizi neye harcamanız

gerektiği konusunda en doğru kararı almanızı kolaylaştırabilir:

Bu ilgilendiğim bir konu mu?

Bu iş benim değerlerim, kişiliğim ya da yaşam tarzımla çelişiyor mu?

Gerçekten günümü böyle geçirmek istiyor muyum?

Yeni İş Fikirleri 
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KURUMSAL_________

Bu iş benim ufkumu genişletecek ve bu yolda devam etmemi sağlayacak mı?

Hayatımda ihtiyaç duyduğum şey bu mu?

David Allen’in ünlü “2 Dakika Kuralını” kullanın!

Bu kural oldukça basit: Yeni bir iş geldiğinde bunu iki dakika içinde başarabileceğinize inanıyorsanız

hemen bu işi halletmeye odaklanın.

Bu kolay kural sayesinde özellikle maillere cevap verirken verimliliğinizi artırabilirsiniz.

Bu çığır açan bir kural ya da havalı bir uygulama değil. Kuralı öğrenmeye ve bunda ustalaşmanıza

gerek bile yok, ama inanın işe yarıyor.

Yaratıcı ertelemeyi öğrenin

“Zamanı çok kötü kullanmanın bir örneği de yapılmasına hiç de gerek olmayan bir şeyi yapmaktır.” –

Brian Tracy

Verimli geçirdiğiniz bir gün içinde her işi halledemezsiniz. Çok da acil olmayan işleri nasıl ertelemeniz

gerektiğini öğrenirseniz gerçekten halletmeniz gereken işlere ayıracak zamanınız olur.

Ertelemeden en çok yenilikçiler ve yaratıcı çalışanlar yararlanır.

Leonardo Da Vinci, işlerini ertelemesiyle bilinirdi. Herkes tarafından bilinen Mona Lisa adlı tablosu

üzerinde 1503- 1517 yılları arasında çalıştığı söyleniyor.

Her gün fiziksel ve mental enerjinizi en iyi ne zaman kullanacağınızı belirleyin, en önemli ve çaba

harcamanızı gerektiren işlerinizi bu zaman diliminde halledin.

En önemli işinize zaman ayırmayı öğrenin ve zamanla en verimli olduğunuz zamanlarda en önemli işe

odaklanma alışkanlığını kazanacaksınız.

Bugün harekete geçin!

Bahaneleri bir kenara atmak ve en zor işi en önce halletmek her zaman sizi mutlu etmez. Önemli

olan ne zaman ne yapacağınızı öğrenmektir.

Harekete geçmekle verimli olmak aynı şey değildir, unutmayın.

En önemli işinizi bugün halledin. Ertelemeyin. Bahane uydurmayın. Bir noktada kurbağayı yemek

zorunda kalacaksınız.

Yeni İş Fikirleri 
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Birkaç dakika durun ve düşünün; gurbetçi bir ailenin kızısınız. 9 yaşında bir çocuksunuz, amcanız 
tarafından tecavüze uğruyorsunuz, bedeninizde darp izleri olduğundan devlet tarafından alınıyor ve 
yetiştirme yurduna veriliyorsunuz. Tecavüze uğradığınız anlaşıldıktan sonra psikolojik ve de fiziksel 
aile şiddetine maruz kalıyorsunuz, bu şiddetten kaçmak için karşınıza ilk çıkan adamla 
evleniyorsunuz, o adam sizi geneleve satıyor. Günde 70 adam ile yatmak zorunda olduğunuz 
günleriniz oluyor. Müşterilerinizden biri sizinle evlenmek istiyor ama evlenemiyorsunuz çünkü 
çalıştığınız yere borcunuz var, ayrılamıyorsunuz. Ayrılabilmek için borcu ödemek zorundasınız ve 
borcun karşılığına denk gelen birlikte olmanız gereken adam sayısı 700. Evleniyor, çalıştığınız yerden 
kurtuluyorsunuz fakat «sen……» gibi psikolojik şiddete maruz kalıyorsunuz, boşanıyorsunuz. 4,5 ay 
kuruşsuz, tacizin, tecavüzün olabileceği sokaklarda, hastane acillerinde kalıyor, Mc Donald’s, pazar 
artıkları ile karnınızı doyuruyorsunuz.

“Böyle şeyler filmlerde olur.“ dediğinizi duyar gibiyiz. Hayır! Bu anlattıklarım gerçek hayattan, 
içimizde yaşayan bir kadının, Ayşe Tükrükçü’nün gerçek hikayesi. 

Ayşe Tükrükçü yaşadığı bu zorluklara rağmen zihnin ötesine geçmeyi başaranlardan. Ayşe bugün, 
2007 yılında bağımsız milletvekili adayı olmuş, “Hayatsız Kadın Ayşe - Bir Kadının Genelev Yaşamı“
adlı kitabı yazmış, herkesin saygı duyduğu bir sivil toplumcu ve de Beyoğlu’nda olan ünlü isimlerin 
uğrayıp, ünlü şeflerin de lezzet kattığı “Hayata Sarıl“ lokantasının sahibi.

«İnsana ekmek değil, can vermek lazım» diyen Ayşe Tükrükçü, evsizlere pazardan topladığı artıklarla 
çorba yaparak başlamış yeni hayatına. Bugün lokantasında, zaman zaman ünlü şeflerin de 
ziyaretleriyle beraber hazırladıkları lezzetli yemekler sunuyor evsizlere.

Ayşe Tükrükçü’nün MINDFORM olarak bizi çok etkileyen bir de TEDxReset konuşması var. 

KULÜP_________
Zihnin Ötesine Geçenler

GENELEVDEN İŞLETME 
SAHİPLİĞİNE

https://www.youtube.com/watch?v=A8jrX83FvAA&list=PLsRNoUx8w3rPfEVqIjWkBcspXR_wJgS7V


Kuantum evreninde bizi bekleyen sınırsız olasılıkları elde etmek için de bir rehber gerekliydi. Bu kitap işte bu
sebeplerle yazıldı.

Serpil Ciritci “Bilinçaltınızı Nasıl Dönüştürürsünüz?” kitabında, geçmişimizden sürüklediğimiz yükleri atarak
hafiflememiz ve kolayca yuvaya dönebilmemiz için bizlere rehberlik ediyor.

“Bilinçaltınızı Nasıl Dönüştürürsünüz?” kitabının içindeki uygulama, soru ve kuantum düşünce teknikleriyle
bilinçaltınızdaki negatif duygu ve inançlarınıza nokta atışıyla ulaşacak ve onları kolayca
dönüştürebileceksiniz.

Sağlığınız, parasal durumunuz ve ilişkilerinizi pozitif yönde değiştirerek kendiniz için yepyeni bir gelecek inşa
edeceksiniz.

Bırakın her şey değişsin. Yeniye izin verin.

(Tanıtım Bülteninden)

”Herkes bilinçaltından ve bilinçaltındaki kodlarımızdan bahsederken asıl soru “Bilinçaltımızı nasıl
dönüştürürüz?” olmalıydı! ”

KİTAPLIK_________
Öneri | Yorum | Alıntı

Idefix

https://www.idefix.com/kitap/bilincaltinizi-nasil-donusturursunuz-kuantum-dusunce-teknikleri/serpil-ciritci/egitim-basvuru/kisisel-gelisim/urunno=0002001679001


HEDİYE_________

Okurlarımız için MindForm markasının ve MindForm Bireysel & Kurumsal Zihinsel Dönüşüm Dergisinin 
sahibi yazar ve danışman Ayça Akın’dan bir mail online danışmanlık yeni yıl hediyemiz var. Dileyen 
okurlarımız bir mail danışmanlık hediyesini aycaakin@aycaakin.com adresine aşağıdaki kod başlığıyla
1 Ocak 2023 tarihine kadar kullanabilir. 

KOD : MINDFORM&YENİYIL

MINDFORM & AYÇA AKIN 
ONLINE DANIŞMANLIK

Web Sitesi Instagram

Tüm okurlarımızın yeni yılını kutlarız.

https://www.aycaakin.com/
mailto:aycaakin@aycaakin.com
http://www.aycaakin.com/
http://www.instagram.com/aycakn


DÜŞÜN_________
Motivasyon | Felsefe
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Yeniden başla.
Yarın değil 

ŞİMDİ BAŞLA!




