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1.BÖLÜM 

BÜTÜNSEL SAĞLIK & SAĞLIKLI YAŞ ALMA 

(WELL-AGING) NEDİR, NASIL SAĞLANIR? 
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BÜTÜNSEL SAĞLIK VE SAĞLIKLI YAŞ ALMA NEDİR?  
Hepimizin istediği daha iyi ve daha mutlu olmak değil mi?  

Peki bunun için ne yapıyoruz?  

Gündelik yaşantımızda ne kadar hareket ettiğimize, bedenimize aldığımız 
yiyecek ve içeceklerin kalitesine, aile üyeleriyle, komşularımızla, iş yerindeki 
arkadaşlarımızla veya en sevdiklerimiz, en değer verdiklerimizle dengeli ve 
besleyici i l işkiler kurmaya ve gel iştirmeye ne derece dikkat ediyoruz?  

Bütünsel Sağlık insanoğlunun sahip olduğu üç ana beden olan; Fiziksel, 
Zihinsel ve Ruhsal bedenlerinde eşzamanlı bir denge ve harmoni içinde olması  
demektir.  

Sadece f iziksel bedenimize özen gösterip, sağl ıkl ı  bir beslenme biçimi ve 
ideal bir rutinde fiziksel aktivitede bulunmak tüm bedenlerimizde denge 
yaratmak için yeterl i  değildir.  

-  

Bütünsel Sağlık insan yaşamını etki leyen tüm faktörleri  içinde barındıran bir 
ibare...  
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Genel yaşam kalitemiz Bütünsel Sağlık halimizin en açık göstergesidir. Hem 
fiziksel, hem zihinsel, hem de ruhsal açı lardan eşzamanlı olarak dengeli,  enerjik, 
dingin, mutlu, zinde, barışık ve huzurlu hissetmeye başladığımızda bütünsel 
olarak sağlıkl ı  olmaktan bahsedebil ir iz.  

Bütünsel Sağlık yaklaşımını klasik tıp’dan ayıran en önemli noktası, insanın sadece 
fiziksel beden sağlığı üzerinde durmayıp, duygusal, zihinsel ve ruhsal boyutlarının 
da, sağlığın temeltaşları olduğunu göz önünde bulundurmasıdır. 
 
Çünkü bedenimiz kendi iç dinamiklerinde sürekli bir bilgi ve enerji alışverişi 
içerisindedir. 

Fiziksel  sağl ığımız için olumlu bir seçim yapıp uyguladığımızda, mesela 
sağlıklı  beslenmeye başladığımızda, bundan diğer bedenlerimiz olan zihinsel ve 
ruhsal bedenler de anında olumlu olarak etkilenir.  

Aynı şekilde zihnimizi dinlendirecek bir teknik uyguladığımızda veya 
ruhumuzu besleyen bir dua okuduğumuzda bu eylemlerimizden diğer bedenler 
de hemen olumlu olarak etkilenir.  

Bunun tersi de aynı şekilde geçerlidir.  Yani sürekli  sindirim sistemimizin 
hazmedemeyeceği miktarlarda yemek yiyor, zihinsel faaliyetlerimize hiç ara 
vermiyor ve onu dinlendirmiyor veya zihnimizi çalışt ıracak hiçbir şey yapmadan 
bütün günü sadece televizyonda dizi ve haberleri izleyerek geçiriyorsak bu 
seçimlerimizden tüm bedenlerimiz olumsuz olarak etkilenir.  

Neden? 

Çünkü bedenlerimiz birbirleriyle içiçe geçmiş olarak varl ıklarını 
sürdürmektedirler ve her an bir bilgi ve enerj i  alışver işi içindedirler.  

Bedenimiz sabit bir yapıtaşı değil,  her an değişmekte olan bir süreçtir .  

Demek ki gündelik olarak yaptığımız en basit seçimler dahi bu süreçte 
değişiklikler yaratır. Unutmayın ki  her ısırık bir seçim, her hareket şansı  bir 
f ırsattır.  

Hayatı bu açıdan ele almaya başlayınca yaşam daha keyifl i ,  daha mutlu ve 
dengeli bir hale dönüşmeye başlar.  

 

BÜTÜNSEL SAĞLIĞIN GÖSTERGESİ NEDİR?  

 Enerj ik ve Sağlıklı  Bir Fiziksel Beden  
 Dingin, Berrak ve Neşeli bir Zihin  
 Sevgi ve Şefkat Dolu bir Kalp 
 Varoluş Mevcudiyetinin Farkındalığı  
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SAĞLIKLI YAŞ ALMA NEDİR, NASIL SAĞLANIR?  
Dünyada hızla yükselen bir trend olan well -aging, yani “ İyi  Yaş Alma” veya 

“Sağlıklı  Yaş Alma” olarak çevirebileceğimiz bu terim, kronolojik yaşımız 
yükselirken kendimizi bütünsel olarak mutlu, sağl ıkl ı,  iyi,  enerj ik ve dengede 
hissetmemizi ifade etmektedir.  

 
Bilimadamları sağl ıklı ,  zinde, enerjik ve mutlu bir şekilde, yaşlanma 

emarelerine kapılmadan yaş almanın temelinin “Yaşam Tarzımız” olduğunu 
belirtmekte.  

Sağlığı kaybetmeden önce sağlığı korumanın önemini kavramak ve bu 
doğrultuda bir yaşam tarzı tesis etmeyi amaçlamak uzun yı l lar boyunca Sağlıklı  
Yaş Almayı da beraberinde getiriyor.  

 
Ezoterik bi lgi lerin yanısıra klasik batı t ıbbı da insanoğlunun kendi kendini  

şifalandırma yetenekleri i le donatıldığının üstünü çiziyor.  

Epigenetik bi l imine göre de yaşam tarzımız sağlığın, beden -  zihin dengesinin 

en önemli  belirleyicisidir. Yani daha iyi  ve daha mutlu olmak tamamen kendi 

seçimlerimize bağlıdır.  

Demek ki  gündelik yaşamımızda bedenimiz ve zihnimiz için yapacağımız 

bil inçl i  seçimler aracıl ığı i le  “Sağlıkl ı  ve İyi Yaş Alma Süreci”mizi başlatmak ve 

devam ettirmek tamamen bizim kontrolümüzdedir.  
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SAĞLIKLI VE İYİ YAŞ ALMA SÜRECİNİ NASIL BAŞLATABİLİRİZ?  
 

1. KALİTELİ UYKU  

Sağlıklı  Yaş Alma’nın birincil  gerekli l iği şüphesiz dengede bir uyku düzenine 
sahip olmakta yatıyor.  

Bilimadamları sağlıklı  bir yaşam için her insanın günde ortalama 6 -8 saat 
uykuya ihtiyacı olduğunun üstünü çiziyor. Tabii ki uyku süresi kadar, ne z aman 
yatağa gidip uyuduğunuz da çok önemli. Sağlık, mutluluk ve denge ancak tabiatın 
ritimlerine ayak uydurduğumuz zaman kuruluyor.  

Yani güneş doğarken tabiatın uyanmasıyla güne başlamak ve güne ş battıktan 
bir kaç saat sonra ortalama 22:30 - 23:00 civarları yatağa uyumak için girmek en 
sağlıklıs ı.  Çünkü bedenin kendini hem fizyolojik, hem de zihinsel seviyede 
yenilediği , toksinleri tahliye ettiği ,  hücresel yenilenmeyi gerçekleştirdiği saatler 
22:30 - 04:00 aralığındadır.  

Tabiatın ritimlerine uyum sağlamadan, bedenin detoks saatleri dışında 
uyuyorsanız beden kendi tamir mekanizmalarını gerektiği gibi çalışt ıramaz.Buna 
göre yaklaşık 22:30  -  02:00 saatleri aral ığında f iziksel bedendeki detoks işlemleri 
gerçekleşirken, 02:00  -  04:00 aralığında da zihinsel detoks süreci gerçekleşiyor.  

O yüzden akşam yemeklerinin hafif geçirilmesini öneririz. Çünkü eğer akşam 
yemeğinde sindirim sistemine yük getiren ağır bir menü seçimi yapılmışsa,  
bedenin kendini yenilemek için kullanması gereken enerji  besinlerin 
hazmedilmesi için harcanmaya başlanır.  

Dolayısı i le bedenin gündelik olarak gerçekleştirdiği f iziksel yenilenme ve 
detoks süreci randımanlı bir şekilde gerçekleştiri lememiş olur.  

Hele bir de yatağa 24:00’den, 01:00’den önce girmeyenlerdenseniz, o 
durumda zaten fiz iksel detoks saatlerinde uyanık olduğunuz için erken yaşlanma 
süreci hızla çalışmaya başlar. Geceleri uyuyamayıp, sabaha karşı yatağa 
gidenlerinse psikolojik rahatsızlıklardan kaçma şansları  yok, çünkü zihinsel  
detoksun gerçekleştiği 02:00  -  04:00 saat ara l ığında ayakta olanlar için zihin 
detoksu ve onunla bağlantıl ı  olan bil inçaltı  rahatlaması gerçekleşemiyor.  

 

2. SİNDİRİM SİSTEMİ SAĞLIĞI  

Mutluluk hormonu serotonin’ in %85 -95’inin kalın bağırsak duvarlarında 

salgılandığını hala bilmiyorsanız hemen sindirim sis teminizle daha iyi i l işki ler 

kurmaya başlayın derim.  
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Bilimadamları tarafından ikinci beynimiz olarak adlandırılan sindirim 
sistemimiz fiziksel ve duygusal durumumuzun ana belirleyicisidir.  

Peki sindirim sisteminizin mutlu olup olmadığını nasıl  anlayabilirsiniz?  

 Her gün düzenli  ve konforlu bir şeki lde, muz formunda tuvalete çıkıyor 
musunuz? 

 Yoksa iki günde bir, hatta bazen 3 günde biri  buluyor mu büyük abdest 
olarak dışarı çıkmanız?  

 Tuvaletinizi yaptıktan sonra bağırsaklarınızda tamamen boşalma v e 
hafifl ik hissini deneyimliyor musunuz?  

 Yoksa tuvalete gittiğiniz halde yeterince boşalmamışlık hissi devam mı 
ediyor? 

Her gün, en az bir  defa, genelde sabahları kalktıktan sonra yarım saat içinde, 

konforlu bir şekilde tuvalete gidiyor ve hafiflediğinizi hissediyorsanız sindir im 

sisteminiz düzenli ve sağlıklı  olarak çal ışıyor demektir.  

Sindirim Sisteminizi mutlu edin!  

Bu arada sindirim sistemimizde sadece yediklerimiz sindiri lmiyor. Beş 
duyumuzla algılayarak akl ımızın kovasında biriken tüm duygu, düşünce v e 
deneyimlerimiz sindirim sistemimizde metabolize oluyor yani dönüştürülüyor ve 
hem fizik, hem de zihin bedenden tahliye ediliyor.  

 

Bu bölümde size sindirim sistemi sağlığınız için dikkat etmeniz gereken 
bir kaç öneri sıralıyorum;  

 Hiç bir öğünde tıka basa, ölçüsüzce yemeyin; muhakkak midenizde 
hazım için gerekli  olan bir boşluk alan bırakın.  

 Özell ikle akşam yemeklerinden sonra işlenmiş şekerli  hiç bir şey 
tüketmeyin.  

 Soğuk sıvı ve gıdalardan uzak durun.  
 Gün boyunca yudumlayarak sıcak su için.  
 Sindirim sistemini çalıştırmak ve dengelemek için meditasyon 

yapın.  
 Sindirim sistemini çalıştırmak ve dengelemek için burundan alınıp 

veri len kontrollü ve ritmik nefes tekniklerinden faydalanın.  
▪ Bu tekniklerin hepsini Nefeste Saklı  Hayat –  Gündelik 

Yaşam İçin Burun  Nefesleri Kılavuzu  isimli kitabımda 
bulabilirsiniz.  
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3. STRES YÖNETİMİ  

Batı tıbbının tanımladığı 45.000 hastalık stresimizi yönetibildiğimiz kadar 
bizden uzak duruyor. Demek ki daha iyi ve daha mutlu olmamızın temel şart 
larından birisi  stresimizi yönetmeyi öğrenmek.  

Bu kitapta sizlerle stres yönetiminde çok etkil i  ve uygulaması son derece 
basit olan meditasyon ve nefes teknikleri egzersizlerinden örnekler 
paylaşacağım.  

Bu egzersizler stres tepkilerimizi azaltırken, aynı zamanda farkındal ık 
halimizi  de yükselten etkilere sahipler.  Bedenimizle,  yaşadığımız çevre i le, 
yaşamla, dünya ile kısacası  hayatımıza dokunan, etki eden her konuyla i lgi l i  
farkındalığımızın artması bütünsel sağlığımız açıs ından el elzem 
gerekl il iklerdendir.  

Yıllardır her  yerde çarşaf çarşaf sağlıklı  yaşam ile i lgil i  haberler ve kitaplar 

çıksa da, doktorlar ve bil imadamları sürekli  sağlıklı  yaşam üzerine püf noktalarını  

açıklasa da, halen bu bilgileri yaşamınıza istediğiniz gibi entegre etmekte 

zorlanıyor ve sürdürülebilir l iği  sağlayamıyorsanız size hiç düşünmeden 

Farkındalığınızı  Yükseltecek  egzersizlere ihtiyacınız olduğunu söyleyebilir im.  

Çünkü Sağlıkl ı  ve İyi Yaş Alma, ancak farkındalık halinin yükselmesi i le 
mümkündür.  

Ancak yaşamla ilgil i l i ,  bedenimizle i lgil i ,  zihnim izle i lgil i  farkındalık 
seviyemiz artmaya başladıkça kendimiz için her an yaptığımız seçimlerde 
otomatik olarak bedenimizin aklını dinleme yetis iyle bil inçli  seçimler yapmaya 
başlar ve bizim dengemizi bozacak herşeyden uzaklaşarak, besleyici kararlar 
almaya başlarız.  

Örnek vermem gerekirse farkındalık egzersizleri  uygulamaya başladıktan 
sonra bağımlıklardan özgürleşmeye başlarız. Eğer sigara içiyorsanız duyularınız 
hassaslaşmaya başlayacağı için rahatsız olmaya başlar ve kendil iğinden bırakır 
ve bırakırken de kesinlikle zorlanmazsınız.  

 

4. TEMİZ BESLENME  

Elbette fiz iksel bedenimizin yapıtaşları olan besin kaynaklarımızın temiz ve 
sağlıklı  olması bütünsel sağl ığımızın temellerinden birini oluşturmaktadır.  

Kadim bir deyişe göre “Arınma ağızdan başlar”.  

Ağzımızdan içeri giren besinlere ve ağzımızdan çıkan kelimelere dikkat 

ederek arınmayı bil inçli  olarak başlatabiliriz.  
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Mutfağımıza aldığımız sebze, meyve, salata malzemeleri , süt ve süt ürünleri ,  
baklagil ,  kuruyemiş,  ekmek ve çeşit leri,  kullandığımız yağ  ve tuz çeşitleri ve her 
türlü gıda maddesinde bil inçli  olarak seçim yapmaya başladığımızda, 
öğünlerimizi ölçülü ve dengede kurguladığımızda bedenimiz kendini otomatik 
olarak mutlu, hafif ve enerjik hissetmeye başlar.  

 

Mutfak alışverişlerinde çok basit bir şekilde başlıca şu maddelere dikkat 
edebilirsiniz:  

 100 yıl  önce doğada olmayan bir şeyi mutfağınıza sokmayın.  

 Sebze ve meyvelerinizi semt pazarlarından almaya gayret edin.  

 Pazara gitme şansınız yoksa ve büyük marketlerden alışveriş 

yapıyorsanız pestis it ve benzeri tarım i laçlarının ve çeşitl i  

hormonların kullanıldığı gıda maddelerinden uzak durun.  

 Sebze ve meyve seçimlerinizi mevsimine göre yapın; turfanda sebze 

ve meyve tüketiminden kaçının. Mesela kışın patlı can, kabak; yazın 

ıspanak almayın; belli  ki bunlar mevsim dışı olduğu için seralarda 

özel olarak yetiştiri lmiştir.  

 Paketlenmiş, konserve ve dondurulmuş gıdalardan olabildiğince uzak 

durun. 

 Yoğurdunuzu günlük süt i le kendiniz mayalayın.  

 Peynirin tazesini tüketin.  

 Bir besini olabildiğince doğadaki haliyle tüketin (whole -food); 

mesela patatesi cips olarak değil ,  tencere, fır ın yemeği veya 

haşlanmış, püre veya kumpir hali  i le tüketin.  

 Kısacası işlenmiş ve katkı maddeli her türlü gıdadan uzak durun.  

 Şekerli ,  meyve konsantreli  ve asitl i  içecekleri mümkün olduğunca 

hayatınızdan çıkartın.  

 Diyabet hastası değilseniz ara öğünleri unutun; 3 ana öğün arasında 

su, çay vb. s ıvı lar haricinde adeta oruç tutun.  

 Gündelik menülerinizde şu baharatlara düzenli olarak yer verin v eya 

yemek pişirirken kullanın; zerdeçal, kimyon, zencefil,  tarçın, 

karabiber, kakule.  

 

Gıda maddelerinin üretiminde verimlil ik artışı  ve uzun ömürlü olması  için 
kullanılan horman ve katkı maddeleri ,  insan sağlığını önemli ölçüde etkil iyor.  
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Markete gidip, insanların alışveriş eğil imini izlediğimde, arabalarını genelde 
paketlenmiş, albenili  ambalajlar içindeki gıda maddeleriyle doldurduklarını  
gözlemliyorum. Hatta nerdeyse ıspanak veya marul dahi yıkanmış bir şekilde 
paketlenerek satıl ıyor. Bi r sebzenin ıslandıktan sonra çürümeden naylon paket 
içinde durması iç in kimyasal  korumaya ihtiyaç duyulduğunu size söylememe 
gerek yok herhalde...  

Ispanağı temizlemek için zaman yaratamıyor olabil irs iniz ama bedeninize 
kimyasal sularda yıkanmış bir ıspanağ ı sokmak ister misiniz? İşte o zaman bedene 
temizlemesi için eksra toksik bir madde daha sokmuş olursunuz.  

 

5. HAREKET 

Sağlıklı  ve iyi bir şekilde yaş almak için bedenimizi her gün düzenli olarak 
hareket ettirmek büyük önem taşır.  

Atalarımızın dediği gibi “İşleyen demir ışıldar”.  

Tufts Universitesi ’nden Drs. Wil l iam Evans ve Irwin Rosenberg tarafından 
yapılan klinik araştırmalara göre düzenli egzersizin yaşlanma başlıca belirti leri  
olan kas ağırlığı ,  kas gücü, kondüsyon, kemik yoğunluğu ve kolesterol üzerinde 
ciddi olumlu etkisi olduğu kanıtlanmış.  

Düzenli egzersiz sadece fizik bedeni genç tutmakla kalmıyor, ayrıca zihinsel  

faaliyetleri de dinç tutarken, psikolojik olarak da denge ve mutluluk sağlıyor.  

Harvard Üniversitesi’nde görev yapan Pr of. John Ratey’in yayınladığı son 
kitabında fiziksel aktivitenin biyolojimizi nasıl  değiştirdiğini  ve beynin öğrenme, 
adaptasyon kapasitesi i le diğer idraksal faaliyetleri artırdığı bil imsel veri ler 
eşliğinde uzun uzun anlatılmış.  

Buna göre size şu önerileri  verebilirim;  

 Fiziksel bedeni ideal  olarak çalıştırma programı genelde 3 aşamalı 
olarak yürütülmektedir; Esneme hareketleri ,  kardiyovasküler 
kondüsyon ve kas gücünü artırmaya yönelik çalışmalar. Haftada 3 -
4 gün, yarım saatinizi ayırarak bu farklı  egzersi z çal ışmalarını 
yaşamınıza entegre ederseniz, faydalarını çok hızl ı  bir şekilde 
deneyimleye başlarsınız.  

 Eğer “ben bu 3’lü programı yapamam” diyenlerdenseniz o halde 
bütünsel sağlık ve iyi yaş alma sürecinize katkıda bulunmak üzere 
‘Günde 10.000 Adım’ atın . Yürüyüşlerinizi kapalı mekanlardan 
ziyade doğa içinde yapmaya özen gösterin.  

 Yürüyüşten sonra 5 -10 dakika basit esneme hareketleri yapmayı 
atlamayın.  

 Haftada en az bir defa omurga sağlığına yönelik bir aktivitede 
bulunun; mesela yoga, aletli  pi lates, yüz me, trambolinde zıplama 
vb. 
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6. DOĞRU NEFES ALIN VE NEFES TEKNİKLERİNDEN FAYDALANIN  

Gündelik yaşamınızda ağzınızı kullanmıyor iken, yani konuşmuyor, yemek 
yemiyor, şarkı söylemiyor veya f iziksel efor sarfettiren bir egzersiz yapmıyorken 
nefesi sadece burnunuzdan al ıp vermelisiniz.  

Nefes insan bedenindeki birincil  detoks sistemidir ve doğru kullanıldığında 

hem fiziksel,  hem zihinsel, hem de ruhsal bedenlerimizde denge, canlıl ık, huzur, 

neşe ve sağlık yaratır.  

Doğru Nefes nasıl  alınır? İlk ana prensip; burundan! 

Nefes ve nefes teknikleri i le i lgil i  kitabın i lerleyen bölümlerinde Nefeste 
Saklı  Hayat- Gündelik Yaşam İçin Burun Nefesleri  Kılavuzu  kitabımdan 
derlediğim detaylı  bilgiler paylaşacağım. Ama siz siz olun nefes almak için o 
zamana kadar ağzınızı kapayın!  

 

7. SEVGİ VE ŞEFKAT DOLU İLİŞKİLER GELİŞTİRİN  

Yalnızlık, izole ve sevgi unsurları barındırmayan bir yaşam hızlı  yaşlanmayı 
beraberinde get iriyor. Hayattan zevk almak için paylaşmak şart.  

Uluslararası araştırma kuruluşu Gallup’un yapmış olduğu bir araştırmaya 

göre insanların hayatları boyunca kendilerini en mutlu hissettikleri an’lar  

sorulduğunda, ankete katılan herkes tarafından istisnasız başka birinin varlığı  

esnasında yaşanılan anlar olarak tanımlanmış. Demek ki, mutluluğun paylaştıkça 

çoğaldığı hayatımızı  yönlendiren en büyük gerçeklerden.  

İstatistiklere göre kalp krizi ve ani ölüm vakaları rızası olmadan boşanmış 
tarafta veya uyarı  almadan ani işten çıkarı lma ertesinde oldukça yüksek 
oranlarda yaşanıyor.  

Sosyal hayat ve sosyal bağların duygusal dengemizde etkisi çok büyük. 
Herkesin hayatını paylaşacak bir yol  yoldaşı olmayabilir veya yol yoldaşını 
kaybetmiş olabilir. Veya yıl lar geçtikçe çocuklar evden tek tek ayrılmış ve evde 
bir yalnızlık duygusu hakim olabilir.  Ya da bi l inçli  olarak evde tek başınıza 
yaşamayı seçmiş olabilirsiniz.  

İşte size bu konudaki bir kaç önerim ; 

 Hangi durumda olursanız olun, komşularınızla, içinde yaşadığınız 
sosyal çevre i le i letişim içinde olmaya, i lgi alanlarınıza göre sosyal 
ortamlarda bulunmaya özen gösterin.  

 Her yaşta insanlarla i letişimde kalarak, yeni arkadaşl ıklara açık 
olun. Unutmayın ki duygusal açıdan hiç bir kitap  ya da televizyon 
programı bir insanla etkileşim içinde olmanın yerini tutamaz.  

 Yeni hobiler gelişt irebilir,  sosyal sorumluluk projelerine 
katı labil irs iniz.  
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Zaten yapılan bil imsel araştırmalara göre Bütünsel Sağlık ve İyil ik Halinin  
sağlanmasındaki önemli maddelerden biri  de, heyecanını paylaşacak insanları 
bularak, haftada 4 saat gönüllü olarak sosyal programlarda, sivil  toplum 
kuruluşları veya benzerlerinde çalışmak.  

 

8. ZİHNİNİZİ GENÇ VE DİNÇ TUTUN  

Vedik bir atasözü şöyle diyor “Ölümsüzlüğün sırrı  zihninizdeki sınırsız 

esneklikte saklıdır”  

Bilincimizde bu esneklik ve sınırsızlığı uyandırıp, gelişt irdiğimizde her an 
kendimizi yenil iyor ve yaşlanma sürecini tersine çeviriyor, dinç, genç ve taze bir 
zihne sahip oluyoruz. Peki bunu nasıl  mı yapacağız? Aynen çocukken yaptığımız 
gibi.. .  

Zihnimizin l imitleri  ve sınırlamalarının ötesinde özgürce kahkaha atarak, en 
ufak şeylerde dahi yaşamın mucizelerini  görerek, kalbimizi ön yargıs ız açarak...  

Bunun için size bir kaç egzersiz önerim olac ak;  

 Çocuksu olarak nitelediğiniz 3 farklı  şeyi  bir kağıda yazın.  

 Mesela dondurma külahını yemek, sahilde kumdan kale yapmak, 

salıncakta sallanmak, renkli boyama kalemleriyle özgürce boyama 

yapmak, ip atlamak, sek sek oynamak vb. Yazacağınız şeyler sizde 

çocukluğunuzda yaşadığınız neşeli duyguları canlandırarak, 

zihninizde bunları tekrar yaşatacak türden olmalı .  

 Yazdıklarınızın içinden biririni uygulayın ve bu eylemi 

gerçekleştirdikten sonra kendinize masum ve tasasız bir çocuk gibi 

hissetme iznini verin. Bu  kesinlikle çocukluğunuza dönün demek 

değil,  bu çok daha derinde yatan öz benliğinizle sizi  irtibata 

geçirecek olan, sadece dünyada var olma mevcudiyetinizin 

neşesini farkına varacağınız bir eylem hali olmalıdır.  

 Bunun dışında yeni şeyler öğrenmeye açık olun. Yeni hobiler, yeni 

bir l isan, hafızayı çalıştıran satranç ve briç gibi oyunlar vb. zihni 

her daim çalıştırarak, zinde ve açık algıda tutacak olan faal iyetleri 

gündelik yaşamınıza dahil edin.  
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2.BÖLÜM 

DETOKS YAPARKEN BİLİNMESİ 

GEREKENLER 
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SAĞLIKLI VE DENGEDE BİR DETOKS SÜRECİ İÇİN  

BİLMENİZ GEREKENLER 
Bugünlerde nereye baksam neredeyse herkes muhtelif  s ıvı içecekler i le - 

Juicing  ya da ağır bir diyet i le detoks yapma peşinde. Bu süreçte fayda 
görebilmeniz için düzgün bir detoks programının nasıl  olması gerektiğini bilmek 
gerekiyor.  

Uyguladığınız detoks programının yağ 
depolarınızdaki toksinleri  kan dolaşım 
sisteminize doğru hareket ettirerek 
belirgin problemlere neden olmaması,  
tam tersine metabolizmanızı toksinlerden 
temizlemesi gerekir.  

Bir kaç ay önce eski bir arkadaşıma 
rastladım. O da, batı dünyasında sadece 
fiziksel bedendeki arınma işlemi olarak 
algılanan, moda olan detoks 
programlarından birisine başlamış ama bir 
süre sonra işlerin ters gitmeye başladığını 
farketmiş. Fi l iz  kırk yaşlarına yaklaşmakta 
olan neşe dolu bir bayan ve nedereyse 
hayatı boyunca ideal ki losunun hep 

üzerinde olmuş. Yıl larca muhtelif  diyet program larını denemiş, bir çok ki lolar 
verip, her seferinde tekrar aynı kiloları ve hatta fazlasını geri almış. Problemin 
uyguladığı programlardan ziyade kendisinde olduğunu düşünen Fil iz, sürekli  
kendini içten içe suçlayan, artık çaresizlikten bıkkın hale gelmiş  genç bir bayan. 
İş yerindeki bir arkadaşının günlük olarak paketle r şeklinde adreslere gönderilen  
“Yağ Yakan (!) Sıvı İçecek Detoksu ”  sayesinde verdiği 4,5 kilodan esinlenerek, 
hemen büyük bir şevk i le dünyada kilo verme programlarında şu anda tre nd olan 
bir Sıvı Detoks Paketi satın almış.  

Peki Filiz bedeninin alışık olduğu rutin gıdaları bırakarak ve günlük kalori 
tüketimini şiddetli  bir şekilde azaltarak kilo vermiş mi? Elbette vermiş.  

Fakat programa başladığı 2. haftadan itibaren kendisini  ciddi anlamda 
mutsuz ve rahatsız eden, şiddetli  baş ağrıları,  bedenin farklı  bölgelerinde ağrı lar, 
tüm ciltte kızarıklık i le birl ikte kaşıntılar gibi başka problemler yaşamaya 
başlamış.  

Filiz’in tüm bu Sıvı İçecek Detoksu süresince farkında olmadığı en önemli 
konu, ani  kilo verme esnasında hücresel sıvılar ve muhtelif  bezlerinde saklanmış 
ve depolanmış olan toksinlerin, bedeninde serbestçe dolaşıma çıkmış olmasıydı. 
Ve işin en kötüsü izlediği detoks programında tükettiği gıdaların besleyici 
nitelikleri ,  bedenin detoksifikasyon sisteminin çalışmasını  destekleyecek 
miktarda olmadığından,  Filiz normal hal inden çok daha fazla toksin yüklenmiş bir 
noktaya doğru sürüklenmişti. Ve bu semptomlar böyle bir tabloda son derece 
tipikti .   
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İDEAL BİR DETOKS PROGRAMINDA  

OLMASI GEREKEN UNSURLAR 
İşte s ize aşağıda detoks sürecinizi harika bir yenilenme ve canlanma sürecine 

dönüştürecek olan sadece beslenmeyle i lgil i  olan bölüm maddelerini sıralıyorum;  

 

Yüksek Kalitede Protein Kaynaklarını Tercih Edin:  

Neden? 

Proteinden elde edilen aminoasit’ ler, enzimler ve karaciğer detoksunun 
gerçekleşebilmesi iç in gerekl i  bileşenlerdir.  

ÖNERİ: 

Börülce, kurufasulye, nohut, mercimek, fındık, ceviz, badem, bakla,  
barbunya gibi bitkisel protein kaynaklarını tercih edin.  

Ya da organik olduğundan emin olduğunuz kümes hayvanları i le yumurta ve 
cıva içerme ihtimali düşük olan küçük - yağlı balıkları .  

 

Yeterli Besin Maddesi Tüketin:  

Neden? 

Toksinlerden arınmak  oldukça karmaşık bir süreçtir.  

Bu süreç esnasında beden bir dizi vitamin, mineral  ve diğer besin 
gruplarından faydalanır.  

ÖNERİ:  

Besleyici özell iği dışında zengin fitokimyasallar da içeren canlı ve parlak 
renkli taze sebze ve meyveleri tüketin.  

 

Sebzelerden Turpgillere Öncelik verin:  

Neden? 

Bu familyadaki sebzeler karaciğer detoksunu ve östrojen değişimini 
destekler.  

ÖNERİ:  

Brokoli ,  karnabahar,  brüksel lahanası, lahana, koyu renkli yeşil l ikler tüketin. 
Bu sebzeleri çiğden değil,  her  zaman hafif pişirerek tüketin.  

Çünkü turpgil ler, tiroid hormonunun çal ışmasını azaltan etki ler i içerirler. Bu 
tür iyot eksikliği yaşayan kiş ilerde turpgillerin pişiri lerek tüketi lmesi bu sorunu 
en aza indirgeyecektir.  
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Antioksidan açısından Zengin Besinleri Hatırlayın:  

Neden? 

Çok aşamalı olan detoks süreci boyunca, koruyucu besin maddeleri 
tarafından bariyer oluşturulmadığı takdirde, bedenimiz zarar verici toksik 
metabolitler oluşturabilir.  

ÖNERİ:  

Vitamin C açısından zengin besin grupları i le magnezyum, selenyum 
takviyeleri ve besleyici özell iğinden ziyade, bedeni hastalıklardan korumakla 
görevli  olan  güçlü fitokimyasalları barındıran sarmısak, soğan, meyve ve koyu ve 
parlak renkli sebzeleri her menünüzde bulundurun.  

Ayrıca enginar, zerdeçal ve kişniş silymarin içerir. Si lymarin karaciğer 
detoksunu destekleyici bir antioksidan olup, en fazla devedikeni’nden elde 
edilir. Milk Thistle adı altında satılan bu öz karışımı piyasadaki it ibarl ı  
markalarda bulabilirsiniz. Ama bence dışarıdan takviye i le alacağınıza enginar 
cenneti ülkemizde 5 -6 ay boyunca taze taze tüketmeniz i öneririm.  

 

Önemli Not:  Farkettiyseniz detoks süresince karaciğer temizliği ön planda 

tutuluyor. Bunun ana nedeni karaciğerin vücudun detoks organı olmasıdır .  

Karaciğer vücudumuza giren 5 binden fazla zararl ı  maddeyi süzerek temizler. 

Karaciğer çalışmazsa  kanda zararlı  maddeler olan toksinlerin oranı artar. Bu da 

kalp, beyin ve böbrek gibi önemli tüm diğer organlarımızı çalışmaz hale getirir .  

Karaciğer ayrıca hormonlarımızı da olması gereken düzeylerinde tutar.  

Örneğin, şekerin vücudumuzdaki seviyesini kar aciğer ayarlar.  Yani karaciğerimiz 

iyi çal ışmıyorsa diyabet ortaya çıkar. Ya da karaciğer vücutta östrojen 

hormonunun fazlasını yıkamadığında, erkeklerde dişil ik hormonlarının sağladığı 

meme gibi uzuvlarda büyüme başlar.  

 

Bolca Temiz ve Canlı Su İçin:  

Neden? 

Detoks sürecinin en önemli bölümlerinden diğeri de toksinlerin idrar ve ter 
yolu i le bedeni tahliye sürecidir. Aşırı  sıvı kaybı sebebi i le bedeninizde daha fazla 
toksin yüklemesi olacağını unutmayın ve amacınıza erişmek için en az 1,5 -2 l itre 
saf suyun (çay, kahve, meyvesuyu vb. sayılmaz) bedeninizde akmasına izin verin.  

ÖNERİ:  

Plastik şişelerde saklanan suları tüketmekten kaçının. Suyu cam şişede satın 
alın veya ormanlardaki canlı su kaynaklarından temin ederek, tüketmeyi tercih 
edin.  
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Hiç biris ini yapamıyorsanız evdeki plastik damacanadan cam sürahiye ve iş 
yerinde içmek üzere kullandığınız cam ya da seramik mataranıza doldurduğun uz 
suya hoş melodil i  müzikler ( klasik müzik, mantra müzikleri,  doğa sesleri vb.) 
dinlettikten ve/veya niyetlerin izi  de yükledikten sonra suyu içiniz.  

 

Nefes Tekniklerinden Faydalanın:  

Neden? 

Fiziksel ve zihinsel bedenimizin birincil  detoks mekanizması  nefes’tir!  

Tüm yaşamımızı düşünüp bizi etkileyen faktörleri sıraladığımızda günlük 
detoks sürecimizi etkileyen ilk madde olarak soluduğumuz havanın kal itesini;  

İkinci madde olarak tükettiğimiz suyun kalitesini; ve üçüncü olarak 
tükettiğimiz gıdaların kalitesini s ıralayabilir iz.  

Yoga ilmine dayalı ,  burundan alınıp veri len ritmik ve kontrol lü nefes 
teknikleri i le detoks sürecinize çok ciddi destek verip, hızlandırabilir ve bu süreci 
çok daha konforlu geçirmeyi sağlayabilirsiniz.  

ÖNERİ:  

Bundan sonraki bölümde Nefeste Saklı  Hayat - Gündelik Yaşam İçin Burun 
Nefesleri Kılavuzu  kitabımdan derlediğim nefes teknikleri i le i lgi l i  bazı uygulama 
öneri lerini bulabilirsiniz.  
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Detoks Süresince Uzak Durmanız Gerekenler;  

 Alkol, tütün, reçetesiz i laçlar ve uyuşturucu kategorisine giren 

haplar 

  Kafein; Kafein karaciğer tarafından metabolize edilse de, alımını 

azaltmak detoks süresine ciddi destek olur. Eğer kafeini günlük 

olarak büyük oranlarda tüketmeye alış ıksanız, başağrıs ı gibi 

semptomlar yaşamamak için kademeli olarak azalt ınız. Eğer kahve 

içmeye devam edecekseniz organik olanını tercih ederek (decaf 

değil),  az tüketmeye özen gösterin. Ve içerken içine biraz kakule 

serpin ki,  böbrek üstü bezlerinizi korusun.  

  Doğal olmayan hiç birşey tüketmeyin. Bir şeyi yemeden önce ‘100 

sene önce bu gıda maddesi doğada var mıydı’  diye düşünün ve 

yemeyin.  

  İşlem görmüş, rafine edilmiş, genetiği i le oynanmış besinlerden 

uzak durun. Paket içerinde olan ve besinin orj inal şeklinde 

bulunmayan her yiyecek maddesini reddedin ve al ışveriş esnasında 

almayın.  

  İşlenmiş şeker ve her türlü suni tatlandırıcıdan da uzak durun. 

Ayrıca pekmez, hurma, bal, palmiye şekeri, akçağaç şurubu gibi 

doğal tatlandırıcıları da gereğinden fazla kullandığınız takdirde, 

yüksek fruktoz miktarı sebebiyle karaciğere stres oluşturabilir,  

unutmayın.  
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3.BÖLÜM 

GÜNDELİK YAŞAMDA NEFES, 

NEFES TEKNİKLERİ VE DETOKS ETKİSİ 
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NEFESİMİZ SAĞLIK ve MUTLULUĞUMUZLA DİREKT 

BAĞLANTILIDIR!  
 

DOĞRU NEFES NASIL ALINIR?  

Gündelik yaşamda doğru nefesin i lk şartı öncelikle solunum için yaratılmış 
bulunan organımız burnu kullanmaktır.  Konuşmadığımız, yemek yemediğimiz, 
şarkı söylemediğimiz ve bizi  f iz iksel olarak zorlayan bir aktivetede 
bulunmadığımız sürece her daim nefes al ıp verirken sadece burnumuzu 
kullanmalıyız.  

Ayrıca Diyafram Kasının çalışması f izyolojik denge açısından çok önem taşır. 
Nefes alırken diyaframınızın çal ışıp çalışmadığını aşağıda egzerszi i le kendi 
kendinize test edebilirsiniz.  

 

DOĞRU NEFES ALMADA DİYAFRAM KASININ BÜYÜK ROLÜ  

Nefes alma işleminin %6070’ini kontrol eden, göğüs boşluğunun alt  
kısmında yer alan ve şemsiye şeklinde olan diyafram kası, göğüs boşluğunu karın 
boşluğundan ayırır ve solunumun başrol oyuncularındandır. Havanın ciğerlere 
girişi  ve çıkışında kaburgalar arasında görev alır.  

Omurga sağlığının, dik durmanın ve düzgün bir postüre sahip olmanın genel 
sağlığımız için ana gereklil iklerdendir ve azalmış diyafram hareketi kronik sırt ve 
bel ağrısının da en önemli nedenlerinden biri  olarak göst eri lmektedir. Ayrıca 
diyafram, bedenimizin 2. beyni olan sindirim sistemimizin sağlıklı  ve dengede 
çalışmasında da çok etkindir.  

Ünlü  Rus Doktor  Prof. Mikhail Tombak’a göre diyaframı daha iyi kul lanarak 
yani doğru nefes alarak, yaşlanma belirt i lerini 30 40 yıl  öteleyebil ir,  iyi yaş alma 
sürecine birincil  derecede katkıda bulunabiliriz.  

Çoğunlukla kronik stres sebebiyle göğüs nefesi kullanan kişiler diyafram 
nefesinin sağladığı faydalardan mah rum kalır ve buna ek olarak kandaki oksijen 
düzeyinin düşük olmasına ve bu sebeple de dokulardaki  lokal oksijen yetersizliği 
neticesinde biriken sıvı ve toksinlerin ödem, selülit vb. gibi  oluşumlarına neden 
olur.  

 

DİYAFRAM NEFESİNİN DETOKS ETKİSİ  

Düzgün bir diyafram nefesi, yarattığı  vakum etkisiyle lenfi kan  dolaşımına 
çekerek lenfatik drenajı uyarır ve artırır. Böylece hücreler arasında bulunan sıvı  
içerisinde tahliye edilmeyi bekleyen toksik maddelerin atıl ım hızı 15 katına 
çıkabilir.  
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DİYAFRAM KASI TESTİ  

 

Diyafram kasınızın nefes alırken çalışıp çalışmadığını hemen kontrol 
edebilirsiniz.  

 Omurga dik duracak şekilde oturun.  

 Dizkapağı ve kalçanızın aynı hizada olduğunu kontrol edin; diziniz 

kalçanızdan daha düşük bir seviyede ise ayağınızın altına bir 

yükselti  yerleştirin.  

 Ağzınızı kapatın; sadece burnunuzdan nefes alıp vereceksiniz.  

 Elinizi karnınızın üstüne koyun.  

 Nefes al ırken karnınız şişecek.  

 Nefes verirken de karnınız inecek.  

 Eğer karın bölgenizdeki bu genişleme ve daralma hareketini oturur 

halde hissedemiyorsanız o halde sırtüstü yere uzanın.  

 Ve şimdi elinizi yine karnınızın  üstüne koyarak nefes al ıp verirken 

karnınızı hissedin. Eğer karnınızda hiçbir hareket yoksa, diyafram 

nefesiniz açık değil ve tamamen göğsünüze nefes alıyorsunuz 

demektir.  
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NEDEN GÜNDELİK HAYATIMIZDA SADECE  

BURUNDAN NEFES ALIP VERMELİYİZ?  
Burun nefesinin fizyolojimiz açısından hayati önemi vardır. İşte en 

önemlileri:  

 

DAHA SAĞLIKLI OLMAK İÇİN  

Ağzımızdan aldığımız her nefes fi ltresiz olarak ciğerlere iner; havada 
bulunan partiküllerin ve mikropların bedenimize  girmesi için bu, bulunmaz bir 
f ırsattır. Oysa burnumuzdan aldığımız her nefes bedenimizin eşsiz fi ltreleme 
mekanizmasından geçerek ciğerlerimize ulaşır.  Bu yüzden gün boyunca, özel bir 
nefes egzersizi çalışı lmadığı ve aktif spor yapılmadığı sürece, sadece  
burnumuzdan nefes alıp vermeliyiz.  

 

METABOLİZMAYI HIZLANDIRMAK VE ZAYIFLAMAK İÇİN  

Burnumuzdan nefes alıp verirken, ağzımızdan nefes alıp verdiğimizden 150 
kat* daha fazla enerji  harcanır. Tabii eğer burun deliklerinizde tıkanıklık yok ve 
ikisi  de açıksa. Günde yaklaşık 18.000 -20.000 arası nefes alıp verdiğimizi 
düşünürsek, gün boyunca ağzımız yerine sadece burnumuzdan nefes al ıp vererek 
harcadığımız enerji  miktarını tahmin edin.  

Yani burun nefesi metabolizmayı hızlandırır!  

 

FİZYOLOJİK VE ZİHİNSEL BEDEN DENGEMİZ İÇİN  

Fizyoloj imiziçin çok önemli bir molekül olan nitrik oksit yataklarının,  
bedenimizde en fazla olduğu yer sinüslerdir. Burnumuzdan her nefes aldığımızda 
ve her nefes verdiğimizde burun içi kıl ların titreşimiyle diplerinden nitrik oksid 
mo lekülü salgı lanır.  

Son yirmi yılda yapılan yoğun araştırmalar, bu molekülün hücreler arası  
haberleşmede temel bir görev üstlendiğini ortaya çıkarmıştır. İnsan vücudunda 
doğal olarak üretilen bir hormon, yani kimyasal bir haberci olan nitrik oksid;  
sinir, dolaşım, savunma, solunum ve üreme sistemlerinin hayati fonksiyonlarının 
düzenlenmesinde stratejik bir rol oynar. Nitrik oksidin çok önemli bir görev 
üstlendiği yerlerden biri  de damarlarımızdır.  

Peki, bu molekülün yaptığı etki insana ne kazandırır? Bu soru nun cevabı 
çok kısa ve nettir: Hayatta kalmak.  

Çünkü nitrik oksit  iki hayati organımız olan beynimiz ve kalbimizin 
çalışmasında düzenleyici rol oynar. Bu düzenleyici rolünü kanın damarlarda rahat 
bir şeki lde akmasını ve tüm organlarımızda rahat bir şekilde dolaşmasını  
sağlayarak gerçekleştirir. Böylece kan akışını düzenleyip, rahatlattığı iç in beyin 
kanaması ve kalp krizi r iski düşer.  
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Özetle nitrik oksit çok önemli bir haberci molekül olup, salgılandığı gibi  
f izyoloj imizdeki en önemli sistemlerin h epsine; merkezi sinir sistemi, bağışıklık 
sistemi, sindirim sistemi, kalp -damar sistemi, solunum sistemi, üreme sistemi 
gibi hayati fonksiyonlarımızı yürüten ana sistemlere giderek, “Regüle ol , 
dengeye gir, düzenli çalış, randımanlı çalış”  talimatlarını i letir.  

 O yüzden kontrollü burun nefesi egzersizleri özellikle depresyon, anksiyete, 
uykusuzluk gibi merkezi sinir sistemi kaynaklı semptomlar ve sindirim sistemi 
düzensizlikleri için çok etkin bir şifalandırıcıdır.  

 

TIKANIK BURUN DELİKLERİNİ AÇMAK İÇİN  

Nitrik oksit çok önemli bir haberci molekül olmasının yanısıra, kalp -damar 
sağlığı,  yani kardiyo - vasküler  sistemin de yaşamsal bir parçasıdır çünkü 
damarları açma ve genişletme özelliği barındırır.  

Arterleri açarak, vücuttaki kan dolaşımını rahatlatır,  ayne n burun 
deliklerimizdeki hava alma kanallarını da açtığı gibi. Ne kadar burun nefesi, o 
kadar açık damarlar ve açık solunum yolları demektir. Demek ki gün boyunca 
burundan nefes alıp vermek özellikle potansiyel kalp krizi vakalarını da azalt ır.  

Diğer önemli bir konu ise nezleyken burun delikleri kapalı diye sürekli  ağzın 
açık olması ve genelde ağız nefesinin kullanı lmasıdır. Ağızdan nefes alındığı  
sürece sinüslerdeki nitrik oksit  yatakları  aktive olmayacak ve burun hava 
deliklerimiz, onları açık tutmakla so rumlu olan nitrik oksid molekülü salınımı 
gerçekleşmediği için daha da çok kapanacaktır.  

Böyle bir durumda benim önerim; nezle/grip sebebiyle veya ağladığınızda 
burun deliklerinizin tıkandığını hissetiğinizde öncelikle hemen Körük Nefesi’ni 
(Bhastrika) uygulayarak, sinüslerde biriken tüm sümüğü tamamen boşaltın ve 
daha sonra parmaklarınızı iki yanağınızdaki elmacık kemikleriniz üstüne getirip,  
yanlara doğru hafif çekerek, burun deliklerinizi ekstra açın ve burnunuzdan yavaş 
yavaş nefes al ıp verme egzersizleri yapın. Göreceksiniz, hava kanallarının  
açılmaya başlamasının yanısıra, her nezle olduğunuzda uzun süre tıkanan burun 
delikleriniz sebebiyle şişen dudaklarınızdan da artık kurtulmuş olacaksınız.  

 

YÜKSEK TANSİYONU DENGELEMEK İÇİN  

İstatistiklere göre ülkemizde 20 yaş ve üzerindeki nüfusta, yaklaşık beş 
milyon erkek ve altı  milyon kadında yüksek tansiyon sorunu var. İlerleyen yaşla  
daha sık görülen yüksek tansiyon rahatsızlığının en önemli  sebeplerinden biri  
olarak damar tıkanıklığı gösteril iyor.  

Ülkemizde 30-39 yaş grubunun yüzde 19'unda görülen bu hastalık, 50 -59 yaş 
grubu erkeklerin yarısından biraz azında, kadınların ise yarısından fazlasında 
görülürken, 60 yaşından sonra ise her üç kiş iden neredeyse ikis inde rastlanıyor.  
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Hem fiziksel hem de zihinsel gevşeme ve rahatlama sağlayan en önemli stres 
yönetimi tekniklerinden olan kontrol lü burun nefesleri  eş zamanlı olarak 
damarları açma özelliği de barındırdığından yüksek tansiyon hastalarına iyi 
geliyor.  

 

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN  

Burun, soluduğumuz havayla birl ikte gelen tozu, bakterileri,  alerji  sebebi 
olan polenleri,  uçuşan parazit leri,  muhtelif  mantarları ve diğer milyarlarca 
maddeyi analiz edip süzerek, akciğerlere geçiş ini engeller ve içindeki reseptörler 
de toz, polen, biber gazı vb. zararlı  uyaranlar i le uyarı l ıp koruyucu refleks 
hapşırığın oluşmasını sağlar.  

Burun ayrıca içindeki eşsiz türbinler vasıtası i le havayı yönlendirir ve 
akciğerlere inmeden önce havayı ona uygun olarak ısıtır. Aksi taktirde buz gibi  
bir havanın ısıtı lmadan önce ciğerlere inmesi zatürre gibi hastal ıklara zemin 
hazırlar.  

Bunun yanısıra zararlı  maddeleri toplayarak sümük üretir ve dışarı atar, 
sinüs yollarını açar ve otonom sinir sistemini dengeler.  

Nefes burun yoluyla verildiğinde ise, burun içinde tu tulan yabancı maddeler 
bedenin dışınatahliye edilir ve burun içi nemlenir. Nemli bir burun içi,  mikrop ve 
polenlerin akciğerlerimize ulaşamaması için elzemdir.  

Solunan havanın alveollere ulaşana kadar nemlendiri lmesi gerekir, aksi  
takdirde havanın soğutucu  ve kurutucu etkisiyle akciğerin özel likle alt 
bölümlerinde ciddi hasarlar ve enfeksiyonlar oluşabilir.  

Ağzımızdan nefes alıp verdiğimiz zaman, burnun içinde yapılan havanın 
nemlendiri lmesi sürecini pas geçmiş oluruz.Özetle; burun vücudumuz için eşsiz 
bir savunma bariyeridir.  

 

KOKU DUYUMUZUN SAĞLIKLI ÇALIŞMASI İÇİN  

Burundan nefes alıp verirken 24 saat boyunca kapanmayan tek duyumuz olan 
koku duyusu çalış ır. Koku duyusunun sağl ıkl ı  çalışması hem yediğimiz 
yemeklerden tatmin olarak kısa bir sürede doygunluğa  ulaşmamız hem de birçok 
başka f izyolojik etki -tepki sebebiyle hayati önem taşır.  

Ayrıca burun boşluğunda bulunan olfaktor sinirin uçlarının burun yoluyla 
aldığımız havayla teması neticesinde beyin uyarıl ır ve doğal çalışma ritmine 
girer.  

Osteopati dalına alternatif t ıp ve enerji  tıbbından getirdiği yenil iklerle 
öncülük yapan Dr. Fulford,burundan nefes almayanların bu nedenle “yarı canlı” 
olduklarını belirtmiştir. Olfaktor sinir tarafından taşınan koku duyusu dış ında 
tüm duyularımızdan gelen uyarılar (görme  –  işitme –  dokunma - tat alma)  önce 
serebral korteksin eleğinden geçerek l imbik sisteme ulaşır.Oysa koku duyusu 
limbik sistemle doğrudan bağlantısı olan tek duyumuzdur.  
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Peki l imbik sistem neydi?  

Limbik s istem, beynin iki lobunu birleştiren bir köprü şek linde öğrenme, 
hafıza, korku, sevinçgibi davranış fonksiyonlarımızdan sorumludur.  

Bu yüzden koku -duygu il işkisi çok güçlüdürve limbik sistem kadınlarda daha 
büyük olduğu için kadınlar kokuya daha duyarlıdır.  

Sonuç:  Ne kadar burun nefesi, o kadar sağlıklı  b ir  l imbik sistem ve 

neticesinde sağlıklı  davranış tepkileri .  

SELÜLİT VE VARİS PROBLEMİNDEN KURTULMAK İÇİN  

Nefes, vücudumuza girmek için en uzun yolu ancak burun ve diyafram 
kullanıldığında kateder. Bu yolun uzunluğu lenfatik sistem üzerinde ciddi bir 
vakum etkisi yaratır ve lenfatik drenajı tetikler.  

Lenfatik drenaj ismini hayatınızda ilk defa şu anda duymuş olabilirsiniz. Belki 
de bir SPA’da veya masaj  salonunda selülit masajı istediğinizi söylediğinizde size 
lenf - drenaj  masajı önermiş olabilirler.  

Lenf sistemi, kalbe bağlı olmadığı  ve onun tarafından pompalanmadığı halde, 
dolaşım sisteminin bir parçası sayıl ır ve kısa ve net olarak,  bedenimizin çöp atıcı 
çok önemli mekanizmalarındandır.  

Vücudumuzda biriken ödemlerin ve toksinlerin atı lmasını sağlaya n bu sistem 
yer çekiminden etkilenir ve düzenli çalışması için bedenin düzenli f iziksel hareket 
içinde olması gerekir.  İp atladığımız, trambolinde veya sadece durduğumuz yerde 
zıpladığımız zaman en etkin şekilde çal ışmaya başlayan lenf sistemi, burundan 
al ınıp verilen, diyaframın aktive edildiği her nefes süresince de uyarılarak çalışır.  
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AĞIZDAN NEFES ALMAK NEDEN ZARARLIDIR?  
Bilimadamları çağımızda kronik hastalıklardaki artış ın en önemli 

nedenlerinden biri  olarak f iziksel ve zihinsel stresi göstermekte dir.  

Modern dünya insanı 100 yıl  
öncesine göre iki üç kat daha fazla 
solunum yapmakta olduğu halde 
bedensel dengeyi kuramıyor çünkü 
kronik stres nedeniyle diyafram 
nefesi yerine göğüs nefesine 
geçmiş ve daha da kötüsü hem 
gündelik hayatında, hem de gece 
uyurken burun nefesi yerine ağzını  
açarak nefes al ıp vermektedir.  

Ağızdan al ınan nefesler 
fizyoloj imizde denge kurmak yerine 
dengesizlik yaratmaktadır.  

İnsanoğlu, otonom sinir 
sistemine sahiptir.  Otonom sinir 
sistemi, f izyolojinin otomatik 
düzenleyicisi olup, vücudun 

işleyişini sürekli  kılan tüm arka plan görevleri otomatik olarak yerine getirir.  

Vücudun bu otomatik işlevleri arasında sadece biri  istemli  olarak kontrol  

edilebilir . Bu da nefestir. Nefes alma sıklığını, derinl iğini  ve düzenini istemli 

olarak değiştirerek,  vücudun solunum sisteminden beyine gönderilen mesajları  

değiştirebiliriz.  

Solunum sisteminden gelen geri bildirim beynin çalışma şekli  üzerinde,yani 
ne hissettiğimiz, ne düşündüğümüz, olanı biteni nasıl  yorumladığımız, 
algılarımız, verdiğimiz kararlar, yaşadığımız olaylara verdiğimiz duygusal ve 
fiziksel tepki ler üzerinde birincil  derecede etki lere sahiptir.  

 

Ağızdan nefes-alıp vermeye başlandığında özellikle parasempatik sinir 

sisteminin dengesi bozulmaya başlamakta ve l imbik beyine duygu ve 

davranışlarımızla i lgil i  dengesizleştirici mesajlar gönderilmektedir.  
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AĞIZ NEFESİ KULLANAN KİŞİLERDE BAŞLICA RASTLANAN  

ŞİKAYETLER VE HASTALIKLAR  

 Yorgunluk 
 Kas gerginlikleri,  kas spazmı ve ağrısı  
 Konsantrasyon bozukluğu  
 Baş ağrısı  
 Uykusuzluk, kal itesiz uyku düzeni  
 Uykuda kabus görme  
 Göğüs ağrıs ı,  göğüs darlığı  
 Panikatak 
 Kontrolsüz davranış eğil imi  
 Sindirim sistemi rahatsızlıkları  
 Azalmış gastrokolik refleks (yani kabızlık)  
 Gıda intoleransı  
 Mide bulantısı ,  Şişkinlik  
 Yetersiz ağız hijyeni, Sağlıksız diş ler  
 Diş eti problemleri , Ağız kokusu  
 Anksiyete 
 Değişken, kararsız ve huzursuz zihin  
 Yüksek stres hormonu (kortizol) seviyeleri  
 Ani beden ısısı  değişiklikleri (menopoz dönemindeki sıcak 

basmaları gibi)  
 Tahriş edici öksürükler  
 Bedenin farklı  bölgelerinde uyuşma ve genel olarak uyuşuk, miskin 

beden enerjisi  
 Omurga ve postür bozuklukları  

 

Ayrıca özell ikle ağızları  sürekli  açık 

olan ve ağızdan nefes alıp veren çocuklar 

için bu ilerideki  f iziksel ve zihinsel 

sağlıkları için büyük sorun teşki l  eden bir 

durumdur. Ağız nefesi kullanan çocukların 

gelişiminde çene açıktır, kafa öne doğru 

eğilir ve pelvis de öne doğru çekil ir. 

Özell ikle Amerika’da ve İngi ltere’deki diş 

hekimleri, çocuklarda ağız nefeslerinin 

neden olduğu dejenerasyonu önleyici  

ciddi tedavi metotları yürütmektedir.   
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4.BÖLÜM 

HANGİ NEFES TEKNİĞİNE İHTİYACINIZ VAR? 
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NEFES TEKNİKLERİ GÜNDELİK YAŞAMDA  

HANGİ DURUMLARDA KULLANILABİLİR?  
Nefeste Saklı  Hayat  kitabımın alt başlığı Gündelik Yaşam İçin Burun 

Nefesleri Kılavuzu .  

 

Dünyadaki i lk video fi lm 
egzersizli  nefes teknikleri kitabı  
olan Nefeste Saklı  Hayat gündelik 
hayatı olumsuz olarak etkileyen 
stres yönetimi, kronik kabızlık,  
uykusuzluk, halsizlik, zihinsel  
bulanıklık vb. gibi  birçok belirt iyi  
kendi kendinize dengeleyip, 
şifalandırabilmeniz üzere yazdım.  

Sizler için hazırladığım bu 
kitapta da, tüm gün boyunca 
değişen ruh hallerimize ve farkl ı  
ihtiyaçlarımıza göre kategorize 
ettiğim bu nefes egzersizlerinden 
bir tanesini sizlerle paylaşacağım.  

Burundan alınıp veri len 
kontrol lü ve ritmik nefes çalışmaları i le otonom sinir sistemimiz vasıtasıyla 
sindirim sistemi, kalp-damar sağlığı sistemi, bağışıkl ık s istemi, üreme sistemi ve 
tüm hormonal sistemler dahil olmak üzere hem psikolojik, hem de fiziksel olarak 
onlarca fayda sağlanabilir.  
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BÜNYE TİPİNE VE FİZİKSEL KONDÜSYONUNUZA GÖRE  

ÖZEL OLARAK SEÇİLEN NEFES TEKNİKLERİ İLE  

BAŞLICA ŞU FAYDALAR DENEYİMLENMEKTEDİR  

 Fiziksel Detoks  

 Zihinsel Detoks  

 Stres Yönetimi  

 Uykusuzluğa Karşı Panzehir  

 Depresyon ve Anksiyete Tedavisi  

 Metabolizma Hızlandırmak  

 Enerj i  Yükseltmek  

 Konsantrasyonu Artırmak  

 Zihni Sakinleştirmek  

 Sindirim Sistemini Düzenli Çalıştırmak  

 Sıcak Basmasına Karşı Vücut Isısını Düşürmek  

 Tiroid ve Timüs Bezini Uyarmak  

 Cesaret ve Özgüven Artırmak  

 Farkındalığı Yükseltmek  

 Astım’ı Rahatlatmak  

 Doğal Botoks Etkis i Yaratmak  

 

Burundan alınıp verilen, kontrollü ve ritmik nefes teknikleri i le bedenimizi 
ve zihnimizi sakinleştirecek, dengeleyecek, arındıracak ve canlandıracak şekilde 
çalışmasını denetleyebi l iriz.  

Bu egzersizlerde ustalaşmak oldukça kolaydır ve çoğunun etkis i 
uyguladığımız anda hissedilebilinir. Burun nefeslerinin hem fiziksel, hem 
zihinsel, hem de ruhsal bedenlerimizin dengesi açısından ne kadar elzem 
olduğunu bil imsel dayanaklarıy la birl ikte Nefeste Saklı  Hayat  kitabında 
detaylarıyla bulabilirsiniz.  

 

www.nefestesaklihayat.com 

 

  

http://www.nefestesaklihayat.com/
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DOĞRU NEFES ALARAK  

DAHA SAĞLIKLI ve DAHA MUTLU OLUNABİLİR Mİ? 

Daha iyi ve mutlu olmak, geleceğe dair hayallerinizle sınırl ı  değil . Bu, 
tamamen kendiniz için ve günlük olarak yaptığınız seçimlerde ve verdiğiniz 
kararlarda saklı .  

 

Mutluluk ve başarı, biz stresimizi ne derece yönetebiliyorsak,  

o derece bizimle birlikte olabiliyor.  

Yani sağlık, mutluluk ve başarıyı yaptığımız “Bilinçli  Seçimler”  sayesinde 
yaratıyoruz. Stresliyken, zihnimiz yorgun ve bulanıkken, bedenimizi hasta 
hissederken bil inçli  seçim yapabilme potansiyelimiz oldukça düşük.  

Stres yönetimi bu noktada çok önemli, çü nkü çağımızın en büyük hastalık 
kaynağı olan stresi yönetebildiğimiz kadar sağlıklı  ve mutluyuz.  

İşte nefes teknikleri  de bize burada en büyük temel destek olarak yardıma 
koşuyor. Kontrollü ve ritmik olarak yapılan, burundan alınıp,  verilen Kadim Nefes 
Teknikleri  dünyada bil inen en etkin stres yönetimi teknikleridir;  çünkü otonom 
sinir sistemi uygulamaya başladığınız anda dengelenmeye başlar.  

Nefes hem fiziksel, hem de zihinsel bedenimizde çalışan  

en etkili  detoks sistemidir!  

Beden - Zihin  t ıbbının dünyadaki öncü doktorlarından olarak gösteri len Dr.  
Andrew Weil, “Eğer sağlıklı  yaşam üzerine verdiğim önerileri tek bir maddeye 
sınırlamak zorunda kalsaydım, bu doğru nefes  almayı öğrenmek olurdu” diyor.  

Nefes hem fiziksel,  hem de zihinsel bedenimizde çalışan en etkil i  detoks 
sistemidir. Burundan alınıp verilen kontrollü ve ritmik kadim Nefes Teknikleri i le 
bedenimizi ve zihnimizi sakinleştirecek, dengeleyecek, arındıracak ve 
canlandıracak şekilde çalışmasını denetleyebil ir iz. Bunlarda ustalaşmak oldukça 
kolaydır ve etkisi uyguladığımız anda hissedilebilinir.  

Dünyada stres yönetiminde etkin olarak kullanılan bu egzersizler, kasların 
ve imajinasyonun kullanıldığı diğer gevşeme teknikleriyle kıyaslandığında; nefes, 
f izyoloj ik uyarı sistemine direkt bağlantıl ı  olduğu için, etkisinin çok daha kısa 
zamanda ortaya çıktığı kanıtlanmıştır.  

Çağımızda en yaygın olan hastalıkların stres kaynaklı doğup geliştiğini  
düşünürsek, bırakın nefesin diğer faydalarını , sadece stresimizi yönetmeyi 
başararak genel sağlık ve mutluluk hal im ize nasıl  bir katkıda bulunacağını varın 
siz düşünün.  

Unutmayın, nefesi kontrol ederek sinirleri yatışt ırmak, aklı  da kontrol 

etmenin ön koşuludur.  
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NEFES TEKNİKLERİNİ TÜM GÜN BOYUNCA MI YOKSA 

MODUMUZA GÖRE Mİ YAPACAĞIZ? ANINDA SONUÇ ALINIR MI?  

Nefes Teknikleri tüm gün boyunca yapılmaz. Ya değişen ruh haline göre 
ihtiyaç hissettikçe anında uygulanır; veya -ki benim önerim kesinlikle bu yönde 
olur ,  gündelik rutininize aynen diş f ırçalamak gibi i lgil i  nefes egzersizini  
ekleyerek, her gün düzenli olarak 5-10-15 dk. ne kadar öneril iyorsa, uygulanır.  

Özell ikle stres yönetimi, uykusuzluk, s ıcak basması ve cesaretlenmek için 
yapılan nefes tekniklerinin etkisi anında deneyimlenebilir.  

 

NEFES EGZERSİZLERİNİ UYGULAMAK İÇİN  

BİRİSİNİN DESTEĞİNE VEYA GÖZETİMİNE İHTİYAÇ VAR MI? 

Bu kitapta ve Nefeste Saklı  Hayat kitabında öneri len nefes egzersizlerini 
öğrendikten ve ilgi l i  nefesin kontrendikasyon listesine (uygulanması mahsurlu 
durumlar) dikkat ettikten sonra kendi kendinize, kimseye ihtiyaç duymadan 
güvenli ve etkin bir şekilde uygulayabil irsiniz.  

Ama ben özellikle metabolizmayı hızlandırarak, zayıflamayı destekleyen 
nefes tekniklerini en başında birebir öğretmeyi ve bir süre de takip etmeyi  
öneriyorum.  

Çünkü bu nefes tekniklerini  öğrenmek bazı kiş iler için anlaşı lması ve 
uygulaması güç olabiliyor. Başlangıçta kişileri takip edip, geri  bildirim vermek, 
uzun vadede çok daha etkil i  ve uzun soluklu sonuçları  getirebil iyor. Fakat 
öğrendikten sonra yaşam boyu kendi kendinize ihtiyaç hissetiğiniz her a n, 
dilediğiniz yerde uygulayabilirsiniz.  

Sonuçta kadim bilginin özelliği insanoğlunun tek başına uygulayabileceği  
sadelik ve basitl ikte olmasının yanısıra, bir o derece de etkil i  olmasında yatar.  

 

HERKES HER NEFES EGZERSİZİNİ YAPABİLİR Mİ?  

MAHSURLARI VAR MIDIR? 

Her nefes tekniğine ait  bir kontrendikasyon listesi  bulunmaktadır.  
Kontrendikasyon yan etkiden çok daha güçlü bir kelime olup, muhtelif  bir  
hastalık süresince bir i lacın veya yöntemin kesinlikle kullanılmaması gerektiğini  
anlatan t ıbbi bir terimdir.  

Yan etki, yaşanabilecek “olası l ıklar” anlamında kullanılırken, 
kontrendikasyon, tıp terminolojisinde daha kesin bir öngörüyü ifade etmek için 
kullanılır,  “yapılmaması gereken işlem”  anlamını taşır.  

 

Her nefes tekniğini herkes uygulayamaz, uygulamamalı da!  
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Nefes teknikleri i laçlar gibidir; bazı hastalıkları geçirdiyseniz veya hali  
hazırda bazı rahatsızlıklarınız varsa uygulamaya geçmeden önce ilgil i  nefes  

tekniğinin kontrendikasyon l istesini kesinl ikle gözden geçirmelisiniz. Aksi  
takdirde rahatsızlıklarınızı uyararak faal iyete geçirebilirsiniz.  

Her nefesi , günde en fazla ne kadar süre uygulanması tavsiye ediliyorsa, en 
fazla o kadar uygulamalısınız. Sakın,  “Ben bu nefesi çok çok yapayım da 
faydalarını daha kısa zamanda elde edeyim” diye bir düşünceye kapı lmayın. 
Aksine zarar görürsünüz. İlk önceliğimiz güvenlik. Amacımız güvenli bir şekilde 
nefes egzersizlerinin faydalarını deneyimlemek.  

 

 
 

Unutmayın, Kadim Nefes Teknikleri’ni uygulayarak kolaylıkla;  

 
 Zihnimizi sakinleştirebilir,  

 Tüm bedenlerimizde denge yaratabilir,  

 Atıl  ve miskin enerjiyi tahliye ederek, bedenimizi canlandırabilir,  

 Negatif duygu, düşünce, inanç kalıpları i le besinlerin yarattığı 

toksinlerden arınabiliriz.  
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ANA PRENSİPLER VE UYARILAR  

 Kadim NefesTeknikleri asla uzana rak, yani yatarak yapılmaz.  
 Çalışmaları kesinlikle yemeklerden hemen sonra dolu bir karın i le 

yapmayın.  
 Nefes Teknikleri ’ni çalışırken en önemli  iki husus önce güvenlik 

sonra konfordur.  
 Nerede oturmayı tercih ederseniz edin;  ya bağdaş kurup yerde ya 

da sandalyede kesinlikle dik, 90 derecelik açıda olacak bir omurga 
ile rahat bir şekilde oturmalısınız.  

 Ağız aksi söylenmedikçe sürekl i  kapalı olmalı,  nefes alıp vermek 
için sadece burun kullanılmalı.  

 Dil ucu, aksi belirti lmedikçe ateş noktasında durmalı. Yan i  dil inizin 
ucu, en ön iki dişinizin hemen arkasında, üst damağa da değecek 
şekilde rahatça konumlandırı lmalı (resimdeki gibi) ;  Dil in bu 
pozisyonu, nefes çal ışmalarının faydalarını deneyimlemek için çok 
önemli. Dil iniz bu noktada kesinlikle gergin değil ,  r ahat olmalı .  

 Boyun ve omuzları serbest bırakın. Kulak memesi i le omuzlarınızın 
mesafesini olabildiğinde uzak imgeleyin ve omuz başlarınızı  rahat 
bırakın.  

 Nefes egzersizleri boyunca gözler her zaman nazikçe kapalı  olmalı.  
 Asla kendinizi zorlamayın, eğer baş ınız dönerse durun ve normal 

nefes alma modunuza dönün. Çünkü başınız dönerse bu fazla 
oksi jen soludunuz ve hiperventi lasyon başladı demektir ki bu asla 
istemediğimiz bir durum.  

 Egzersizleri çalışırken herhangi bir rahatsızlık ya da acı 
hissederseniz hemen durun, normal nefes alma ve verme ritminize 
dönerek, gözleriniz kapalı bir şekilde dinlenin.  

 Nefes sayı ve sürelerinde öneri len maksimum sayı ve sürelerin 
üstüne kesinlikle çıkmayın.  

 Nefes egzersizleri genel olarak ateşli  hastalıklarda, bronşit, akciğer 

i lt ihaplanmaları ve zatürre vakalarında, kadınların regl döneminde, 

hamilelikte yakın zamanda geçirilen kalp krizlerinin ardından 

uygulanmaz. Bu tarz durumlarda her nefes egzersizi öncesinde 

belirti len kontrendikasyon listesine dikkat edilmeli ve ona göre 

uygulanmalı.  
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Firepoint (Ateş Noktası)  
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STRES YÖNETİMİ, DEPRESYON ve UYKUSUZLUK İÇİN  

NEFES TEKNİĞİ ÖNERİSİ  
 

(Ayrıca; zihinsel detoksu sağlamak, eşinizle, yöneticinizle ya da bir 
başkasıyla kavga ettiğinizde ortaya çıkan yoğun öfkeyi gidermek, konsantrasyonu 
ve belleği artırmak, astımı hafif letmek, özgüveni yükseltmek ,  yüksek tansiyonu 
dengelemek için  de uygulayabilirsiniz .)  

 

NADİ SHODHANA (DÖNÜŞÜMLÜ BURUN NEFESİ)  

 Sandalyede ya da yerde dik oturur pozisyonda uygulayabilirsiniz.  

 7 yaşından büyük çocuklar uygulayabilir .  

 En az 3 dakika, tek seferde en fazla 10 dakika uygunır.  

 Gün içerisinde ihtiyaç duydukça tekrarlayabilirsiniz.  

KONTRENDİKASYONLAR  

(Kesinlikle uygulanmaması gereken durumlar)  

 Göğüs ağrısı  

 Çok yüksek tansiyon (>160/>100 -  Tansiyon dengeleyici i laç 

kullananlar uygulayabilir)  

 Epilepsi kr izi  (Son 6 ay içerinde geçirilmiş ise)  

FAYDALARI 

 En etkil i  stres yönetimi egzersizlerinden biridir, sinirleri  yatıştırır,  

sakinleştir ir.  

 Uykusuzluk ve endişeli  hal gibi faktörler i le i l işki lendirilen zihinsel  

dalgalanmaların azaltılmasında oldukça faydalıdır . Uykusuzluk 

çekenlerin yatmadan hemen önce yatakta dik oturarak 4 -5 dakika 

uygulamasını öneril ir.  

 Omuz, sırt ve boyun ağrılarına iyi  gel ir. O bölgede  stres kaynaklı 

birikmiş etkiler i serbest bırakır .  

 Zihinsel bedende, bi l inçalt ına kadar derin bir detoks yapar.  

 Kin, nefret, öfke, acı ,keder, korku gibi duyguları bedenden tahliye 

ederek, daimi bir huzur ve barış hissi yaratır.  

 Hafızanın gelişt iri lmesi iç in mükemmel bir egzersizdir. Sağ ve sol beyin 

lobunu sırasıyla uyararak, beyin kan dolaşımını  hızlandır ır. O yüzden 

bu tekniği 7 yaşından büyük çocuklarınıza da öğretebilirsiniz.  
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 Astım hastaları için çok ş ifalandırıcı! Akciğerlerin kapasitesini arttırır ,  

canlandırır .Zaman içerisinde nefes alma kapasitesi ciddi artış gösterir.  

 Öksürüğe iyi gel ir.  

 İ l işkileri iyileştir ip geliştirir .  

 Farkındalığı yükseltir.  

 Yemek yeme krizini yatıştırır .  
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NASIL UYGULANIR? 

 Ağzınız kapalı,  dil in ucu iki ön dişinizin hemen arkasında, üst damağa 

da değecek şeki lde konforlu, asla gergin olmayan bir şekilde 

konumlanmış olsun. Nefes alıp vermek için sadece burnunuzu 

kullanacaksınız.  

 Sağ elinizin orta parmağı ve işaret parmağını kaşlarınızın arasına 

oturtun ve sağ  burun deliğinizi kapatın.  

 Önce sol burun deliğinizden tüm nefesinizi yavaş yavaş boşaltın ve 

sonra yumuşak bir nefes alın ve nefes alma işleminin sonunda sol 

burun deliğinizi yüzük ya da serçe parmağınızla kapatın.  

 Başparmağınızı serbest bırakarak, sağ bu run deliğinizden nefesi verin.  

 Nefes verme tamamlandığında, sağ burun deliğinizden nefes alarak, 

nefes alma iş leminin sonunda bu burun deliğinizi  yeniden 

başparmağınız i le kapatın.  

 Sol burundan nefes vermek üzere yüzük parmağınızı kaldırın ve soldan 

nefesi verin.  

 Bu dönüşümlü nefes tekniğini  i lk defa yapıyorsanız en az 3 dakika 

boyunca şu düzeni izleyerek uygulamaya devam edin: Sol burun 

deliğinden nefes alma, sağ burun deliğinden nefes verme, sağ burun 

deliğinden nefes alma, sol burun deliğinden nefes verm e. Her nefes 

alındığında kapalı olan burun deliğini değiştireceksiniz.  

 Uygulamayı sonlandırırken son nefesinizde soldan nefes vererek 

bitirin.  

 

Bu nefes tekniğini her gün uygulamaya karar verdiyseniz i lk hafta boyunca 

hergün tek seferde 3 dakika i le başlayın.  

Gün boyunca çok sinirlenir, üzülür, sıkıl ır ,  korkar, endişelenir ya da yemek 

yeme krizlerine girerseniz ihtiyaç hissettikçe tek seferde 3 dakika yapacak 

şekilde istediğiniz kadar uygulayabilirsiniz.  

İkinci haftadan itibaren tek seferde 5 dakikalı k uygulamaya çıkabilirsiniz.  

Tek seferde uygulanması öneri len en fazla süre 10 dakika i le sınırl ıdır.  
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Dönüşümlü Burun Nefesi uygulamasını  Yükselen Çağ Youtube kanalımızda 
izlemek için l inke tıklayabil irs iniz: https://goo.gl/64tXmH 

Uygulama Videosunu akıl l ı  telefonlarınızın optik okuyucusu va sıtası i le 
anında izlemek için QR kodunu hemen okutabilirsiniz:  

 

 
Nefeste Saklı  Hayat –  Gündel ik Yaşam İçin Burun Nefesler i  Kı lavuzu  kitabı 

ülkemizde bugüne kadar yazı lan ilk video fi lm uygulamalı nefes egzersizleri  
kitabıdır.  

Her nefes tekniği uygulamasını çizimli olarak anlattıktan sonra, o nefes 
tekniğinin uyguladığı videoda kolaylıkla iz leyebilmeniz için QR kodları 
oluşturu ldu ve telefonunuzun Optik Okuyucusu ile bu QR kodunu okutarak 
anında ilgil i  nefes egzersizine ait videoyu izleyebilirsiniz!  

Böylece nefes tekniklerini gündelik yaşamınıza kolayl ıkla entegre edebilir ve 
ofiste,  evde, metroda, tatilde ihtiyacınız olan nefes  tekniğini kendi kendinize 
detayl ı  bir şekilde öğrenebilirsiniz.  

 

 

www.nefestesaklihayat.com 

 

 

  

https://goo.gl/64tXmH
http://www.nefestesaklihayat.com/
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5.BÖLÜM 

NEFES TEKNİKLERİ İLE ZAYIFLAMAK 

MÜMKÜN MÜ? 
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NEFES TEKNİKLERİ  

METABOLİZMAYI HIZLANDIRMAK İÇİN UYGULANABİLİR Mİ?  
Hiç nefes alarak zayıflanır mı dediğinizi duyuyorum.  

Evet, kesinlikle zayıf lanır!  

Elbette her öğünde ölçüyü kaçırıp kaçırıp nefes tekniklerine yüklenerek 
zayıflayamazsınız. Fakat, eğer metabolizma hızınız d üşükse ve/veya sindirim 
sisteminizde düzensizlik varsa gündelik rutininize ekleyeceğiniz burada 
önereceğim nefes teknikleri i le zayıflama sürecinize ve ideal kilonuzu korumaya 
kesinl ikle ciddi bir destek sağlayabilirsiniz.  

Hem de özell ikle bel ve karın 
çevresindeki yağ hücreleri tahliyesi  
için alacağınız bir destekden 
bahsediyorum.  

Nefes alma ritmimiz sağl ığımızın 
en önemli belirleyecilerindendir. Eğer 
hiç dikkat ettiyseniz hasta insanların 
sık sık ve kısa nefesler alıp verdiğini;  
hem fiziksel,  hem de zihinsel olarak 
sağlıklı  insanların ise daha uzun 
aral ıklarla sakin nefes a lıp verdiklerini  
farkedersiniz.  

Nefes alma ve verme iş lemi gün 
boyunca farkındalığımızı vererek, 
kontrol  alt ında tutabileceğimiz bir 
sistem değildir;  

Nefes alma ve verme işlemi Merkezi Sinir Sistemimiz tarafından, fiziksel  
bedenimizin kondisyonu ve zihinsel olarak bulunduğumuz duruma göre değişen, 
otomatik olarak gerçekleşen bir mekanizmadır.  

Nefes alma ritmimizi belir leyen çok fazla etken olduğu halde kısaca akciğer, 
solunum yolları ,  ka lp rahatsızlıkları ve ideal beden üzerinde kiloya sahip olma ile 
stres kaynaklı oluşan anksiyete, panik atak ve depresyon belirti lerinin nefes alma 
ritmini bozduğunu söyleyebil ir iz. Yani merkezi sinir sistemi dengede olmadığında 
nefesin ritmi de dengesini kaybeder.  

Ayurveda; nefesin zihnin aynası olduğunu söyleyerek, nefesin bedenimiz,  
zihnimiz ve ruhumuz arasındaki en kuvvetli  ve hızl ı  köprü olduğunun üstünü 
çizer.  

Nefes bedenimizde serbestçe dolaşabildiğinde, kendimizi sağlıklı  ve hayat 
dolu hissederiz. Nefes engellendiğinde ise yorgunluk ve hastalıklar ortaya çıkar.  
Eskiden ne sakinleştirici haplar, ne de psikologlar vardı. Peki insanlarda 
psikosomatik rahatsızlıklar baş gösterdiğinde ne yapıyorlardı?  
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İşte insanoğlu binlerce yıldır f iziksel,  zihinsel ve  ruhsal bedenlerinde 
dengeyi sağlamak ve korumak için Nefes Tekniklerini kul lanmakta.. .  

Bu nefes teknikleri ,  çağımızda yeni uygulanmaya başlanmış olan, nefes al ıp 
vermek için ağzın kullanıldığı nefes terapi teknikleri kesinlikle değildir! Size 
önereceğim zayıf lamak için kullandığımız teknikler de “Yoga ilmine dayalı Kadim 
Nefes Teknikleri”dir.  

Kadim Nefes Tekniklerini günümüz konvansiyonel Batı Tıb’bı da yavaş yavaş 
keşfetmeye ve şifalandırıcı etki lerini  açıklayabilmek için üzerinde klinik 
araştırmalar yapmaya başlamıştır.  

Dünyaca ünlü bazı doktorlar ve klinikler tarafından tedavi süreçlerine dahil  
edilmeye başlanan bu Nefes Egzersizleri özellikle ruhsal ve psikolojik 
rahatsızl ıkların ve stres yüklü, depresif ve endişeli  bir zihnin şifalanma sında ciddi 
rol almaktadır.  

Bunları öğrenmek hiç de zannedildiği gibi zor değildir, hatta ben “Yükselen 
Çağ Wellbeing Merkezi”  çatıs ı alt ında her ay 4 saatlik bir seminerde tüm bu 
faydaları sağlayan nefes tekniklerini u ygulamalı olarak öğretmekteyim.  

Nefes Teknikleri seminerim 
boyunca öğrettiğim bu bilgi ve 
teknikleri ,  seminere 
herhangibir nedenden ötürü 
katı lma imkanı olamayanlar 
için, Nefeste Saklı  Hayat  
kitabını yazıp,  bir de “Ebru Şinik 
i le Gündelik Yaşam İçin Kadim 
Nefes Teknikleri”  isimli bir 
eğitim DVD’si çıkardım.  

Şimdi s ize bu DVD’de yer 
alan “Metabolizmanızı  
Hızlandırmak ve Zayıflamak”  
için kullanacağınız en sevilen 
tekniği  nasıl  

uygulayabileceğinizi  
anlatacağım.  

Nefes Teknikleri  i le 
metabolizmanızı hızlandırabil ir,  
özell ikle karın,  bel ve 
çevresindeki yağ hücrelerini 

öncelikl i  olarak bedeninizden tahliye edebilirs iniz.  

Elbette ölçüsüzce sürekli  yemek yiyerek bunu yapamazsınız. Ama 
öğünlerinizi normal bir şeki lde abartmadan yediğiniz sürece, zayıflatan Kadim 
Nefes Tekniklerinden ciddi fayda görürsünüz, aynı benim gibi!  
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Bu; “Ateş Nefesi”  diye de bil inen “Kapala Bhati”  isimli Kadim Nefes 
Tekniğidir.  Bu nefes tekniğini uygulamadan Uyarılar ’ ım var,  şu konulara 
uygulama öncesi kesinlikle dikkat etmeniz gerekli;  

 Bu teknik ana yemekten hemen sonra t ok ve dolu bir  karın i le 

yapılamaz.  

 Asla uzanarak uygulanmaz, bağdaş kurup yerde dik bir şekilde 

oturulmalıdır .  

 Omurilik 90 derecelik açıda dik durmalıdır.  

 Gözler nazikçe kapalı olacak.  

 Dil ucu Firepoint noktasında olacak.  

 Asla kendinizi zorlamayınız, konfor alanınız dışına çıkmayınız.  

Bunlar dışında bir de çok önemli  olan şunu belirtmem gerek. Nefes Teknikleri 
aynen i laçlar gibidir. Nasıl  herkes her i lacı kullanmamalı ise, işte aynen herkes 
her nefes tekniğini  de uygulamamalıdır. Çünkü ne fes tekniklerinin yan etkiden 
çok daha öte olan  kontrendikasyonları vardır.  

Eğer daha önce bazı rahatsızlıkları geçirdiyseniz ve hali  hazırda bazı  
rahatsızl ıklarınız devam ediyorsa her nefes tekniğini kesinlikle uygulamamanız 
gerekir, yoksa zarar görme olasıl ığınız oldukça yüksektir.  

O yüzden siz siz olun herhangibir Nefes Tekniği çalışmadan önce eğitmene 
lütfen kontrendikasyonlarını sorun, yani kimlerin uygulamaması gerektiğini.  

Metabolizma hızlandırarak kilo verme sürecinde etkin olarak kullanılan 
teknik olan Kapala Bhati’nin kontrendikasyonlar’ ını aşağıya s ıraladım; bunlardan 
biris i  bile sizin için geçerli  ise bu tekniği uygulamanız son derece sakıncalıdır.  

KİMLER UYGULAMAMALI  

 Hamilelik  

 Regl Dönemindeyken  

 Göz Tansiyonu  

 Migren 

 Çok düşük ya da Yüksek Tansiyon 

 Kalp Rahatsızlıkları (6 ay içinde geçiri len kalp krizi ve kardiyovasküler 

rahatsızlıklar)  

 Burun Kanaması  

 Fıtık  

 Karında Su Toplanması  

 Karın İlt ihabı  

 Ülser  

 Yakın zamanlarda geçiri lmiş Epilepsi  

 Yakın zamanlarda geçiri lmiş Karınla i lgi l i  Ameliyatlar  
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FAYDALARI 

 Metabolizmayı hızlandırır ve özell ikle göbek ve bel çevresindeki yağ 

tahliyesi için çok etkil idir.  

 Yaşama gücünü dengeler ve genşleştir icidir.  

 Yüksek kolesterolü dengeler.  

 Kalbe ve diyaframa masaj yapar: Yaşamı destekleyici nefes  

 Prostat bezlerine masaj yapar ve prostatı küçültür.  

 Yumurtalıklarda yer alan tümörlere, yağlı karaciğere ve diyaframa iyi 

gelir.  

 Kemik i l iğine prana taşır, alyuvarları çoğaltır.  

 Bilinci toksin birikimlerden temizler ve anksiyete ve depresyon yok 

olur!  

 Nöroloj ik morfin görevi görür, serotonin, melatonin gibi  mutluluk 

hormonları salgılanır, rahatlatır, neşe ve saadet hisleri oluşturur.  

 Sempatik ve parasempatik sistemi dengeler.  

 

Ateş  Nefesi uygulamasını Yükselen Çağ Youtube kanalımız da izlemek için 
l inke tıklayabilirsiniz: https://goo.gl/X3x2Hi  

Uygulama Videosunu akıl l ı  telefonlarınızın optik okuyucusu va sıtası i le 
anında izlemek için QR  kodunu hemen okutabilirsiniz:  

 

 
Bu nefes tekniğine ait detayları  da Nefeste Saklı  Hayat  kitabında 

bulabilirsiniz.  

 

 

www.nefestesaklihayat.com 

 

  

https://goo.gl/X3x2Hi
http://www.nefestesaklihayat.com/
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6.BÖLÜM 

AYURVEDİK YAŞAMA GİRİŞ 
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AYURVEDA NEDİR?  
Ayurveda, kökeni Hindistan’ın Vedik kültürüne dayanan 5.000 yıl l ık bir doğal 

şifa sistemi olup, insanoğluna beşeri potansiyelinin üst sınırını gerçekleştirirken, 
her yönden dengede ve zinde kalmasına yardımcı olan bir bilgel ikler bütünüdür.  

 

Ayurveda kadim bir l isan o lan sanskritçe bir kelime olup,  

kelime anlamı olarak "Yaşam Bilimi"  manasına gelmektedir.  

 

Ayurveda’nın başlıca hedefi öncelikle kişinin ideal bünye tipini tespit etmek 
(Beden ve Zihin bir leşimi neticesinde oluşan bünye tipi / fıtrat / dosha)  ve 
herhangi bir dengesizlik durumunda, dengesizliğin haberini veren belirti lerin 
kaynağını bularak, dengenin tekrar kurulması üzere geniş kapsamlı  önerilerde 
bulunmaktır.  

Ayurvedik Tıp i l iminin kaynağı olan Vedik metinlerde insanoğlunun 3 ana 
bedenden oluştuğu açıklanmaktadır;  

 Fiziksel Beden 

 Zihinsel Beden 

 Ruhsal Beden 

Her ne kadar biz zihnimizin l ineer düşünme eğil imi neticesinde bu 
bedenlerimizin birbirinden ayrı olduğunu zannetsek de, üç bedenimizde 
birbirinin içine geçmiş halde, sürekli  bir enerji  ve bilgi alışverişi iç indedir.  

Yani sadece fiziksel  bedenimize özen gösterip, sağlıklı  bir beslenm e biçimi 
ve ideal bir rutinde spor yapmak tüm bedenlerimizde denge yaratmak için yeterl i  
değildir.  

Muhakkak ki madde ve enerjiden oluşan Fiziksel Beden sağlığımızı  
dengeleyici bir yaşam tarzı zaruridir. Fakat fiziksel beden son derece sağlıkl ıyken 
eşzamanlı  olarak zihinsel kargaşa, psikolojik çöküntüler ya da ruhsal problemler 
baş gösterebilir.  

İşte o zaman Ayurveda’ya göre tüm bedenlerimizde bir uyum ve harmoniden 
söz etmek mümkün değildir.  

Ayurveda’nın üzerine basarak anlattığı kurgu, bütünsel sağlık ve z indelik 
halimiz için üç ana bedenimize de özen göstermemiz ve tüm bedenlerimizde 
denge yaratıcı ve besleyici gündelik rutinleri yaşamımıza katmamızdır.  

Ayurvedik Yaşam Tarzı bil incimizi yükselten, genel sağlık halimize olumlu 
ivme kazandıran, yaşlanmayı ge ciktiren, gıda seçimi, aromaterapi ve sportif  
aktivitelerimize yön verme gibi faydalarının yanısıra genel olarak yaşam 
kalitemizi yükselterek daha mutlu, daha huzurlu ve daha tatminkar olmamızı  
sağlayan etkileri barındırır.   
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BÜNYE DENGELEYİCİ AYURVEDİK YAŞAM BİLİMİ  
Açıklamadan anlaşı ldığı üzere sadece hastalık iyi leştirme sisteminden ibaret 

olmayan Ayurveda için "Önleyici Tıp"  ya da "Koruyucu Tıp"  terimleri de 
kullanılmaktadır.  

 

 
 

Çünkü Ayurveda hastalığı 6 adımda inceler;  

Klasik Batı Tıb’bının hastalığı teşhisi için hastalığın 5. ya da 6. aşamaya 
gelmiş olması  gerekirken, Ayurvedik Tıb’da muhtelif  hastalıklar 1.,  2., 3. ya da 4.  
aşamalardayken dahi teşhis edilerek, i lerlemeleri yaşam tarzı değişiklikleri i le 
büyük ölçüde önlenebilmektedir.  

Ayurvedik önerilerin temeli semptomları bastıracak olan ilaçlara değil,  
yaşam tarzı değişikl iklerine dayanır.  

Hem Tibet Tıbbı, hem de geleneksel Çin Tıbbı köken olarak Ayurveda’ya 
dayanmaktadır.  

Antik Yunan Tıbbı da binlerce yıl  önce yazılmış olan Kla sik Ayurvedik Tıp 
metinlerinde kullanı lmış birçok kavramı kucaklamaktadır.  

Ayurvedik Yaşam Tarzı özetle bil incimizi yükselten, genel sağlık halimize 
olumlu ivme kazandıran, yaşlanmayı geciktiren, gıda seçimi, aromaterapi ve 
sportif aktivitelerimize yön verme gibi  faydalarının yanısıra genel olarak yaşam 
kalitemizi yükselterek daha mutlu, daha huzurlu ve daha tatminkar olmamızı  
sağlayan etkileri barındırır.  
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AYURVEDİK YAŞAM TARZININ AMACI NEDİR?  
Ayurveda’nın amacı; kişinin doğuştan sahip olduğu Bünye Tipi ’ni (Beden ve 

Zihin birleşimi neticesinde oluşan fıtrat / dosha) belirleyerek, bu doğrultuda 
hayat boyu dengede kalmasını sağlayacak olan;  

 İdeal Gıda Seçimleri  

 Baharat Kullanımları  

 Beslenme Tarzı  

 Yemek Pişirme Şeki lleri  

 Nefes Teknikleri  

 Meditasyon Teknikleri  

 Aromaterapi  

 Masaj Teknikleri  

 Fiziksel Aktivite  

 Müzik Alternatifleri  

 Gündelik Rutinler  

 Mevsimsel Rutinler vb. bilgi ler doğrultusunda kişilerin genel sağlık, 

zindelik ve esenlik haline olumlu ivme kazandırarak, yaşamda daha 

mutlu, daha huzurlu, daha sağlıklı,  daha yaratıcı olmamızı sağlayan 

hakiki harmoniyi yaratmaktır.  
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AYURVEDİK BEDEN TİPİNİZİ BİLİYOR MUSUNUZ? 
Kendi kendinize yapacağınız aşağıdaki Bünye Testi sonucunda öğreneceğiniz 

Ayurvedik Bünye Tipinize uygun öneriler i le daha sağlıklı  ve dengede 
olabil irs iniz.  

Beden ve Zihin sağl ığımızın kalitesi yükseldiğinde, daha iyi  daha mutlu bir 
hayata başlarız ve yaşadığımız çevre, çevremizdeki insanlar,  kendi bedenimiz ve 
organlarımız i le gerçek bir uyumu yakalamış oluruz.  

Ayurveda ’da Vata ,  Pitta  ve Kapha  olarak adlandırılan Üç Ana Bünye Tipinin 
belirgin Beden ve Zihin  Yapısı Özell iklerini öğrendiğimizde gündelik seçimlerimizi 
daha bil inçli  olarak düzenleme şansımız olur.  

 

 
 

Çocuklarımız ve sevdiklerimiz için yemek yaparken bünyelerine göre bir 
menü hazırlayabilir,  meyve, sebze, baklagil ler, tahıllar,  kuruyemişler, süt 
ürünleri,  hayvansal  ürünler, tatl ı lar, yağlar ve diğer tüm besin gruplarından 
doğru seçimleri yapabilir,  kendi sağlığımızı ve sevdiklerimizin sağlıklarını 
koruyabiliriz.  

Ayrıca her bünye tipine özel masaj ve aromaterapi uygulamalarını da 
bil inçl ice yaparak, zihnen ve bedenen daha iyi ve mutlu olabilir iz.  

  



Ebru Şinik’den Bütünsel Detoks Önerileri | | Pratik ve Etkili Uygulamalar 

 52 

AYURVEDİK BÜNYE TESTİNİ YAPIN,  DOSHA’NIZI BULUN!  
Hepimizin doğuştan sahip olduğu bir mizaç vardır. Bunu bel irtmek İçin 

"fıtrat" kelimesini de kullanabiliriz. Ayurveda’da bu kelimelerin karşıl ığı olarak 
"Dosha"  kelimesi yer almaktadır. Dosha kısaca fiziksel ve zihinsel bedenlerimizin 
birleşmesi neticesinde oluşan Bünye Tipi’mizdir.  

 

 
 

Bu zihin ve beden yapısı anketi , çocukluğunuz boyunca ve hayatınızın 
genelinde sahip olduğunuz belirgin özelliklere göre orj inal doğanız (bünye) 
hakkında bilgi toplamayı amaçlamaktadır. Eğer çocukluğunuzda ya da yetişkin 
iken ciddi bir rahatsızlık gerçirdi iseniz, lütfen so ruları bu rahatsızlık öncesinde 
nasıl  olduğunuzu düşünerek cevaplayınız.  

PUANLAMAYI NASIL YAPACAKSINIZ? 

Her bir şıkkı 5, 3 veya 1 puan vererek değerlendirin.  

Her sayıyı, her bir satırda yalnızca bir defa kullanın.  

(Her satırın Toplamı 9'a eşit olmalıdır)  

5  = Beni oldukça doğru bir şekilde temsil ediyor  

3  = Beni ikinci dereceden temsil ediyor  

1  = Beni nadiren temsil ediyor  

Test bittiğinde en alt satırda yer alan Vata, Pitta ve Kapha değerlerinin 
toplamı 90 olmalıdır. En yüksek çıkan puan sizin baskın dosha’nızı temsil  
edecektir. Bazen kiş iler iki dosha’nın özelliklerini eşit seviyede taşıyabilir;  hatta 
ender olarak bazı kişiler üç dosha’ya da eşit oranlarda sahip olabilir. Bu son 
derece doğal olup, endişelenek birşey değildir.  
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DOSHA TESTİNE BAŞLAYIN  
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Bu testi on-line http://www.yukselencag.com web sitesinde yapmak için 

lütfen linke tıklayın ▶  http://goo.gl/2C7pRh  veya aşağıdaki QR kodunu 
telefonunuzun karekod uygulaması i le okutun;  

 

 
 

AYURVEDİK BÜNYE TİPİNİZİN ÖZELLİKLERİNİ KEŞFEDİN!  
Bünye Testi neticesinde aldığınız en yüksek puan, doğuştan sahip olduğunuz 

baskın dosha dağılımınızı,  yani Prakruti’ninizi gösterir. Doğ uştan sahip 
olduğumuz Bünye Tipi oranı aynen parmak izimiz gibidir; buna terminolojide 
Prakruti  denmektedir.  

Prakruti’miz, yani doğuştan sahip olduğumuz dosha dağılımımız,  kendimizi  
hayat boyu sağlıklı ,  zinde, mutlu ve tatmin olarak hissettiğimiz hakiki dengemizin 
formülüdür; bu formül ölene kadar sabittir ve değişmez.  

YAŞAMI 5 ANA ELEMENT YÖNETİR  

Vedik bilgilere göre yaratıl ış beş ana elementten oluşmaktadır;  

Ether, hava, ateş, su ve toprak .  

İnsanoğlu da dünyaananın ve doğanın bir pa rçası olduğu üzere, bu beş ana 
elementten oluşmaktadır.  

 

 
 

Hepimizin bünye tiplerinde bu beş element farklı  oranlarda dağılmıştır; ana 
mizacımızı yani Bünye Tipimizi (baskın dosha’mızı)  belirleyen de bu beş 
elementin fiziksel ve zihinsel bedenlerimizdeki dağıl ım oranlarıdır.  

Bu beş element olan eter, hava, ateş, su ve toprak iç ve dış çevremizi  
yöneten üç temel enerjiyi betimlemektedir. Bunlar; Hareket ,  Dönüşüm  ve 
Yapı ’dır.  

  

http://www.yukselencag.com/
http://goo.gl/2C7pRh
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Ayurveda’daki  üç ana Dosha tipi bu üç temel kuvveti temsil eder; bunlara 
Vata ,  Pitta  ve Kapha  denmektedir.  

 

 
 

Vata Dosha ,  eter ve hava element bileşimlerinden oluşup, başlıca Hareket  
i lkesini temsil eder.  

Pitta Dosha ,  ateş ve su element bileşimlerinden oluşup, başlıca Dönüşüm  
i lkesini temsi eder.  

Kapha Dosha ,  toprak ve su element bileşimlerinden oluşup, başlıca Yapı  
i lkesini temsil eder.  

 

Herbirimiz Bünye Tipimizi, yani temel doğamızı biçimlendiren ve dosha 
olarak adlandırılan bu üç kuvvete farkl ı  oranlarda sahibizdir.  

 

 
 

Bu temel kuvvetler zihinsel ve fiziksel bedenlerimizin birleşmesi neticesinde 
oluşan ana karakter özell iklerimizi bel ir lemektedir.  
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AYURVEDİK BÜNYE TİPLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ 
NELERDİR? 

VATA BÜNYE TİPİNE SAHİP OLANLAR  

 

Bünyemizde hareket i lkesini temsil  eden Vata 
baskınsa, f izik beden olarak ince ve hafif,  coşkulu, enerjik,  
düşünce ve hareketlerimizde değişken ve hızl ı  olma 
eğilimindeyizdir. Değişikl ik, bu kişilerin hayatının 
değişmez bir parçasıdır. Vata dengede olduğu takdirde 
hayat dolu, daha yaratıcı,  coşkulu ve yaşam do lu oluruz. 
Fakat Vata dengeyi şaşırıp, ölçüsüz bir duruma geldiğinde 
kişi  kaygılı ,  endişel i  ve tedirgin olur,  sindirim sistemi 
düzensizlikleri ve kabızlık belirir,  uykusuzluk ve 
konsantrasyon bozukluğu çeker ve ci ldi kurur.  

PITTA BÜNYE TİPİNE SAHİP OLANLAR 

 

Bünyemizde dönüşüm ilkesini temsil  eden Pitta 
egemense kas yapılarımız belirgin, zeki, konuşkan, hedef 
odaklı,  kararlı  ve l ider bir yapıdayızdır. Pitta dengede 
olduğunda sıcakkanlı,  zeki, hitab ve yönetim yetenekleri 
gibi iyi  l iderlik özellikleri ortaya çıkar. Fakat Pitta dengesi  
bozulduğu andan it ibaren bizi zorlayıcı,  aşırı  rekabetçi, 
asabi, şüpheci, yargılama eğil imli,  sinirl i  ve saldırgan bir 
ruh haline sokabilir  ve fizyoloj ide iltihaplanmalar, yangı 
kaynaklı sorunlar yaşanabilir.  

KAPHA BÜNYE TİPİNE SAHİP OLANLAR  

 

Doğamızda belirgin olarak yapı i lkesini temsil eden 
Kapha baskınsa ,  nispeten daha geniş bir bedene sahip 
olma, düşünce ve hareketlerimizde ağırkanlı ,  sakin,  anaç,  
uysal, tutumlu, sadık, korumacı ve ist ikrarlı  kişiler olma 
eğilimindeyizdir. Kapha dengede olduğunda soğukkanlı,  
yumuşak başlı,  destekleyici,  istikrarlı ,  vefalı  ve sadık 
nitelikler ön plana çıkar. Fakat eğer denge bozulur ise,  
Kapha çok kolay kilo almaya, uyuşuk ve cansız hissetmeye, 
başlıca sinüsler olmak üzere bünyede muhtelif  birikimlere 
ve tıkanıklıklara sebebiyet vererek, sağl ıklı  bir dönüşüme 
karşı direnç göstermeye neden olabilir.  
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7.BÖLÜM 

AYURVEDİK BESLENME TEMELİ 
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AYURVEDİK BESLENMEYE GİRİŞ  
Ayurvedik Tıp Bi l imine göre sindirim ateşi sağlığımızın i lk ve en önemli 

göstergesidir.  

Ayurvedik Bünye Tipimizi öğrenerek, ikinci beynimiz olan sindirim 
sistemimizin çalışma eğil imini öğrenmiş olur ve bu doğrultuda sindirim 
sistemimizi dengeleyecek ayurvedik önerilere özen gösterere k, f izyolojimizdeki 
toksin oluşumlarını  engelleyebilir,  bütünsel sağl ığımızı koruyacak beslenme 
programları uygulayabiliriz.  

Bünye tipimizi dengeleyen bir gündelik rutin oluşturmak fiziksel, z ihinsel ve 
duygusal sağl ığımızı  üst seviyelere kolaylıkla taşıma mızı sağlayacaktır.  

 

VATA İÇİN YEMEK YERKEN DİKKAT EDİLECEK ANA PRENSİPLER  

 Menü seçimlerinizde sıcak, güçlü, sulu ve enerji  verici gıda tercihleri 
yapınız.  

 Özellikle soğuk havalarda menü seçiminizin geneli tatlı,  tuzlu ve ekşi  
gıdalardan oluşsun.  

Bu gıdalar i le neyi kastettiğimi arka taraftaki Ayurvedik 6 Tat Grubu  dosyasında 
bulabil irsiniz .  

Önerilen Vata Dosha Dengeleyici Menü Oranları:  

 %50 Tahıl:  Tam tahıllar (entegre, işlemden geçiri lmemiş tahıllar) 

Pişiri lmiş tahıl gevreği, ekmek ve kraker vb.  

 %20 Protein:  Yumurta, süt ürünleri,  kümes hayvanları eti,  balık, deniz 

ürünleri,  dana eti,  tofu ve kırmızı mercimek vb.  

 %20 - 30 Taze Sebze & Salata  (İsteğe göre bu oranın %10’u taze 

meyveye ayrılabilir)  

PITTA İÇİN YEMEK YERKEN DİKKAT EDİLECEK ANA PRENSİPLER 

 Bünyeniz en çok serinleten, hafif kuru ve hafif yağlı bir menü ile 
dengelenmektedir.  

 Çoğunlukla tatlı,  acı  (bitter) ve buruk tatları tercih edin.  
 Ekşi, tuzlu ve yakıcı tatları ise ölçülü olarak tüketmeniz gerekmektedir.  

Bu gıdalar i le neyi kastettiğimi  arka taraftaki Ayurvedik 6 Tat Grubu dosyasında 
bulabil irsiniz .  

Önerilen Pitta Dosha Dengeleyici Menü Oranları:  

 %50 Tahıl:  Entegral ekmekler ( işlemden geçirilmemiş, öğütülmemiş 

tahıllar), tahıl gevrekleri (cereal, müsli) ,  pişiri lmiş tahıllar  

 %20 Protein:  Baklagiller,  tofu, lor  peynir i,  çökelek, süzme köy peyniri,  

çiğ süt, yumurta beyazı, tavuk ve hindi’nin beyaz etli  kısmı, t avşan, 

karides, geyik eti .  

 %20 - 30 Taze Sebze  ( İsteğe göre bu oranın %10’u taze meyveye 

ayrılabilinir)   
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KAPHA İÇİN YEMEK YERKEN DİKKAT EDİLECEK ANA PRENSİPLER  

 Menü seçimlerinde daima sıcak, hafif ve kuru gıda tercihleri yapınız.  
 Soğuk, ağır ve yağlı gıdalardan sakınınız.  
 Her menünüzde çoğunlukla acı, buruk ve yakıcı besin gruplarından 

bulundurmaya çalışınız.  
 Tatlı,  tuzlu ve ekşi gıdalar bünyenizin dengesini bozmakta; mümkün 

oldukça bu tür gıdaları tercih etmeyiniz.  
Bu gıdalar i le neyi kastettiğimi ark a taraftaki Ayurvedik 6 Tat Grubu dosyasında 

bulabil irsiniz .  

Önerilen Kapha Dengeleyici Menü Oranları:  

 %40 - 50 Taze Sebze & Salata  

 %30 - 40 Tahıl:  Arpa, darı, mısır, çavdar ekmekleri;  kuru krakerimsi 

galeta çeşitleri ve Wasa gibi mayasız ekmekler ve kıt ır ları vb.  

 %20 Protein:  Tavuk, hindi, suda haşlanmış ya da pişiri lmiş,  sarısı sulu 

yumurta ( çılbır vb.) , ufak miktarlarda keçi sütünden yapılmış peynir, 

en çok baklagiller (  kuru fasülye, barbunya, börülce, kırmızı  mercimek, 

kırık bezelye, nohut vb.  

 %10 Taze ya da Kurutulmuş Meyve  ( isteğe göre)  
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DOSHANIZA ÖZEL BAHARAT ÖNERİLERİ  

Aşağıda her ayurvedik bünye tipini  dengeleyici baharatları  bulabilirsiniz. Bu 
baharataları yemekleri piş irirken içine atmanız etkisini yüksek kılacaktır.  

 

 
 

Vata:  Kakule, Karanfil,  Kimyon, Karabiber, Tarçın, Hardal 
Tohum/Tozu, Zencefil  

 

 
 

Pitta:  Kişniş ,Kimyon,Rezene, Safran, Karanfil,  Zerdeçal  
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Kapha:  Kırmızı Biber, Karabiber, Zencefil, Kimyon, Zerdeçal, Kakule, 
Tarçın, Karanfil, Hardal Tozu/Tohumu  

 

TÜM BÜNYE  TİPLERİNİN YEMEK YERKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN  

ANA PRENSİPLER  

 Günün en kuvvetl i  öğününün öğle saatlerinde olmasını 
hedefleyiniz.  

 Herhangi bir hastalığınız yoksa, açlık hissetmeden yemeğe 
oturmayın.  

 3 ana öğün arasında sıvı tüketimi haricinde adeta oruç tutun; 
diyabet hastası vs. değilseniz, bir leblebi dahi olsa ara öğün 
tüketmeyin .  

 Ana öğünleriniz arasında 5 saat olmalı  
 Akşam yemeğinizi en geç 19:00 –  20:00 saat aralığında bitirmiş 

olmalısınız .  
 Yağlı ve ağır yiyecekler genellikle saat 10:00 ve 18:0 0 arasında 

yenmeli .  
 Yemekten yarım saat önce ve sonrası ve yemek esnasında BUZLU ve 

SOĞUK hiçbir sıvı tüketi lmemesi i lkesi sindirim enzimlerinin sağlıklı  
işlev görmesi açısından çok önemli; lütfen buna kesinlikle uyalım .  

 Sinirli ,  üzgün ve asabi iken ve gece geç saatlerde yemek yemekten 
kaçınılmalı .  
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Bünyenize özel olarak Ayurvedik Beslenme Danışmanlığı  almak isterseniz, 
Yükselen Çağ Wellbeing Merkezi  Web Sitemizden detayları öğrenebilir ve 
başvuru yapabilirsiniz.  

 

www.yukselencag.com 

 

 
  

http://www.yukselencag.com/
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AYURVEDİK 6 TAT GRUBU  
 

TAT GIDA KAYNAKLARI  
LEZZET 

ESASLARI  
ZİHİN-BEDEN FİZYOLOJİSİ 

ÜZERİNE ETKİSİ  

TATLI  

Tahı l,  makarna, pir inç, 
ekmek, süt mamülleri ,  
yağlar,  kabuklu 
yemişler,  nişastalı  
sebzeler,  süt,  et,  tavuk, 
bal ık,  şeker, bal,  pekmez  

Karbonhidrat  

Protein 

Yağ  

 Vücut üzerinde 
yatışt ırıcı  etki ve 
tatmin yaratır.  

 Vücut kütlesini 
oluşturur.  

 Besleyici ve dokuları  
oluşturur.  

EKŞİ  

Turunçgi l ler,  çi lek, 
domates, yoğurt,  peynir,  
salamura gıdalar,s irke, 
turşu, salata sosu, alkol  

Organik asit:  

Askorbik asit  

Sitrik asit  

Asetik asit  

 İştah açar ve 
sindirime yardımcı 
olur.  

TUZLU 
Tuz, soya sosu, tuzlu 
etler,  balık ,  iş lemden 
geçir i lmiş gıdalar,  sos lar  

Mineral 
tuzları  

 Laksatif ,  
sakinleşt irici .  

 Sindirime yardımcı.  

YAKICI  

(Pungent )  

Tüm biber çeşitleri,  
soğan, sarımsak, 
karanfi l ,  zencefi l ,  
hardal,  pırasa, turp, 
fesleğen, kekik  

Uçucu yağlar  

 Sindirimi uyarıcı  
 Detoks yapıcı  
 Tıkanıklıklar ı  

temizleyici  
(terletici,  sinüs 
yollarını açıcı  vb.)  

ACI 

(Bitter)  

Yeşil  yaprakl ı  ve sar ı  
renkli  sebzeler,  lahana, 
kereviz,  brokoli ,  brüksel 
lahanası,  pancar, aloe 
vera, kahve, zeytin, 
kakao 

Alkaloid 
veya glikozit  

 Detoks yapıcı  
 İ lt ihap önleyici  

BURUK 

(Astringent) 

Mercimek, kuru fasulye, 
yeşil  e lma, üzüm 
kabukları,  karnabahar, 
nar, çay  

Tanenler  

Lif ler  

 Şifalandır ıcı  
 Kurutucu 
 Düzenleyici  
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3 DOSHA’YI DENGELEYİCİ VE ARINDIRICI  

AYURVEDİK DETOKS ÇAY TARİFİ  

 

Bahar gelince detoks yapmak 
Ayurveda’da geleneksel  bir rutin 
olup, baharı en sağl ıklı ,  en dengeli  
ve enerj ik bir şekilde yaşamamızı  
sağlayan keyifl i  bir uygulamalardır.  

Tüm yıl  boyunca gönül rahatl ığı  
i le içebileceğiniz bu çay tarif imiz 
hem Vata, Hem Pitta, hem de Kapha 
Bünye Tiplerini dengeleyen, içimi 
hafif ve lezzetlidir.  

Kişniş, kimyon ve rezene hem 
sindirim sistemini rahatlatan, hem 
bağışıklık s istemini zayıflatan 
muhtelif  enflamasyon oluşumlarını  
azaltan, hem de şişkinlik, mide 
yangıları ve ekşimelerine karşı çok 
etki l i  baharatlardır.  

AYURVEDİK DETOKS ÇAY İÇİN GEREKEN MALZEMELER  

 1 tatlı  kaşığı kişniş tohumu  
 1 tatlı  kaşığı kimyon tohumu  
 1 tatlı  kaşığı rezene tohumu  
 1 demlik su (1,5 lt kadar)  

 

AYURVEDİK DETOKS ÇAYININ HAZIRLANMASI  

 1 demlik su veya 1,5 lt su kaynatı l ır.  
 Her baharattan birer tatl ı  kaşığı kadar bir termos, porselen veya 

cam bir demliğe konularak, üzerine kaynattığımız sıcak su eklenir.  
 15 dk. kadar demlenmesini bekledikten sonra, çay içime hazırdır.  
 Büyük bir kupa bardak ile s ıcak sıcak içtik ten sonra geri kalan 

çayınızı s ıcak tutan bir termosa koyup, gün boyunca işte, 
toplantıda vb. her yerde sıcak olarak tüketiniz.  

 Bu çayı günün her saat dil iminde ve ana yemeklerden sonra da, 
tüm yı l  boyunca içebilirsiniz.  
 
Şifa olsun!  
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8.BÖLÜM 

AŞIRI YEME İSTEĞİNİZİ NASIL KONTROL 

EDEBİLİRSİNİZ? 
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ALBERT EINSTEIN  delil iğin tanımını;  

“durmadan aynı şeyleri tekrar ederek yaparken, farklı  sonuçlar beklemek”  

olarak açıklamış.  

O halde Einstein’ın bu tanımına göre bir çoğumuzun kilo vermek için bir 
diyetten diğerine koşması, birine başlayıp sonunu getiremeden pes edip, bir süre 
sonra başka bir diyet programına atlaması haline delil ik diyebiliriz.  

İdeal kilonuza sahip olmak gitt iğiniz diyetisyen ya da yaptığınız diyet i le i lgil i  
değildir; ideal ki lonuza erişerek, sürdürülebilir bir şeki lde aynı kiloda acı 
çekmeden kalmak tamamen farkındalık seviyenizle i lgil idir!  

Geleneksel kilo verme programlarındaki yaklaşım bilince kıtlık talimatı 
verdiği için başarıs ız olur ve olmaya da mahkumdur.  

İradeniz sağlam olduğu sürece diyetleri sürdürebilir ve tal imatlara uyarak 
bil inçaltından gelen arzularla başa çıkabilirsiniz. Fakat haftada 7 gün, günde 24 
saat boyunca iradenize sürekl i  sahip çıkabilmek sanırım insan- ı  kamil  derecesini 
gerektirir. İradenizi kaybettiğiniz i lk anda ulaşabildiğiniz tüm yasaklı  yiyeceklere 
hiç sorgulamadan saldırır ve normalden çok daha fazla tüketirsiniz.  

 
Çünkü bi lince bir defa “YASAK”  tal imatı  verilmiştir ve bil inç yasakları kabul 

etmez. İlk rövanşında bu konunun üstüne gi derek, yasak tanımadığını Nefs ’e 
kanıt lar.  

  



Ebru Şinik’den Bütünsel Detoks Önerileri | | Pratik ve Etkili Uygulamalar 

 67 

GEÇİCİ MODA OLAN DİYETLER İLE KİLO VERME  

Tüm diyet programları genellikle en çok severek tükettiğimiz gıda 
maddelerini yasaklamaktadır. Oldukça kısıtlayıcı ve stres oluşturan bu yasaklar 
silsi lesi içerisinde pek çoğumuzun hedefine ulaşamaması sürpriz değil .  

Beden ve zihin strese girdiğinde bedenimizin bio -kimyası değişir ve 
böbreküstü bezleri kortizol denilen stres hormonlarını salgı lamaya başlar.  

Kortizol normal şartlarda sabahları uyanıp, gündelik  eylem aktivitelerimize 
başlarken, ya da fiz iksel egzersiz yaparken salgılanırken, arzu ve ihtiyaçlarımız 
karşılanmadığı her an kronikleşen stres durumlarında sürekli  salgılanmaya 
başlaması neticesinde fizyoloj imizi,  metabolizmamızı ve tabii ki zihinsel sa ğlımızı  
da olumsuz olarak etkilemeye başlar. Sık salgılanan kortizol  beden ağırl ığımıza 
yani ideal kilomuza zarar verici etki leri barındırır.  

 
Kortizol salgısı ki lo almayı tetikleyebilir. Çünkü iç organların yağ 

depolamasını  teşvik eder ki,  bu depolama da sonuçta kortizol salgısını  gene 
artırır. Kortizol aynı zamanda kandaki şeker seviyesini de yükseltir; böylece 
hücreler gl ikoza karşı zayıf düşer ve beyne açlık sinyali  göndermeye başlar. Ve 
sonuç olarak yüksek kaloril i ,  genelde çok sağlıklı  ola rak gösterilmeyen gıda 
maddelerini tüketmek için güçlü bir arzu doğar.  

Özell ikle bizim gibi büyük şehirlerde yaşayan, her an başka bir stres faktörü 
ile karşılaşarak, başetmesi gereken kişilerin kortizol seviyeleri tahmin edersiniz 
ki olması gerekenden çok  daha yüksektir. Birde bunun üstüne baş etmemiz ve 
başarmamız gereken bir diyet programı eklendiği takdirde, bedenimize biraz 
daha stres yükleriz ve sonuç olarak kortizol  seviyemizin otomatik olarak çok daha 
yükselmesine sebep oluruz.  

Ağır diyet programlar ı, bir çeşit oruç kıvamındaki sıkı diyet l isteleri 
farkındalık hal imizi kesinl ikle değiştirmez veya farkındalığımızın genişlemesi iç in 
destekleyici bir unsur içermez. Sürekli  diyet yapan kişiler genellikle yemek yeme 
alışkanlıklarını değiştiremezler.  

Eğer uzun zamandır kilo vermeye çal ışıyorsanız,  bu yemek yeme i le aranızda 
bir aşk ve savaş i l işkisi var demektir ve sonuç olarak bu gel -git’ ler yanlış yemek 
yeme alışkanlıklarına sahip olduğunuzun kesin bir göstergesidir.  
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SAĞLIKLI KİLO ANLAYIŞINI OTURTMAK  

Aşırı yeme isteği gibi  “açlık 
hissetmemek”  veya “yemek yeme 
arzusunun olmaması”  da bazı 
alışkanlıklar ve açı lan olumsuz hafıza 
kayıtlarından ileri gelir.  

Eğer zihnimizi hergün düzenli olarak 
dinlenmeye almıyor isek, etrafımızda yer 
alan binlerce uyarıcı  net icesinde beden - 
zihin  i letişimimiz doğal olarak kopar ve 
zihin, bedenin kontrolünü ele alır.  

Ve bedenimizin o sonsuz zekası  
sayesinde, bize gönderdiği sinyalleri duymamaya, farketmemeye başlarız.  

Ayurveda bize sağl ımızın bil inçli  seçimlerimizde saklı  olduğunu söyler. 
Bil inçl i  olarak yemek yemenin anahtarı  bedenimiz için neyin faydalı ve neyin 
zararlı  olduğunu farkında olmamızdır. Bu dengede bir ki lo için en sağlıklı  ve 
keyifl i  yoldur.  

Eğer koruyucu madde içermeyen, mevsiminde yetiş en taze gıda maddelerini  
tercih ederseniz, bedeninizin ihtiyacı olan hem fito - kimyasallar  (bedenin 
bağışıklık sistemini  güçlendirerek, hastalıklardan koruyan, besleyici değeri  
bulunmayan sebze ve meyve içlerindeki doğal koruyucu kimyasallar)  yönünden, 
hem de fizyoloj iyi dengeli bir şeki lde besleyen yapı maddeleri yönünden zengin 
bir seçim yapmış olarak, açl ık ve sağlıksız al ışkanlıklarınız arasındaki dengeyi 
kurabilirsiniz.  

Medyada yer alan beslenme i le i lgil i  tüm doğru bilgilere rağmen, 
dezenformasyon içeren birçok eski geleneksel diyet programları haberleri  
sebebiyle de, bugün toplumumuzda obezite tehlikesi i le karşı karşıyayız.  

Obezite’nin muhtelif  kalp rahatsızlıkları ,  felç, Tip2 diyabet ve çeşitl i  kanser 
vakaları i le direk olarak i l işkil i  olduğuna yüz lerce araştırma neticesinde artık 
vakıfız.  

Peki neden çoğunluk, bilginin bu kadar rahat erişi lebil ir olduğu bir zamanda 
bile hala kilo vermek için bu kadar yoğun çabalamakta?  

Bu kısır döngü genetik bir bozukluk olmadığı takdirde yanlış alışkanlıklar, 
bilinçl i  yemek yeme alışkanlığını geliştirmeme ve yemek yerken farkındalığını 
yediklerin dış ındaki herşeye yöneltme;  

örnek olarak telefon, mail,  mesaj, sosyal medya, televizyon veya karşındaki 
i le sohbete yöneltmeden kaynaklanmaktadır.  
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AŞIRI YEMEK YEME VE  

DUYGULARIMIZ ARASINDAKİ BAĞLANTI  
Acıktığımızı hissetmeden sadece yemek saati geldi  diye yemek yememeliyiz. 

Açlık, kan şekeri seviyesi düştüğü zaman bedenin doğal olarak kullandığı bir 
mekanizmadır. Hücreler enerjiye ihtiyaçları olduğunu beyinde limbik sist emdeki 
özell ikle hipotalamus bölgesine kimyasal sinyaller göndererek haber verir. 
Beyindeki bu bölge varoluşumuzun en ilkel parçalarından olup, korku, seks 
içgüdüleri ve duygularımızın da evi konumundadır.  

Açlık hissettiğimiz zaman ya fizyoloj imizin gerçek ten beslenmeye ve enerj iye 
ihtiyacı vardır, ya da bil inçsiz bir şekilde bir duygumuzu bastırmaya çalış ıyoruz 
demektir.  

Unutmayın, bedenimiz sabit bir yapıtaşı değildir!  

Bedenimizin her hücresi hem zihinsel, hem ruhsal bedenlerimizle, 
hem de çevresi ile sürekli enerji ve bilgi alışverişinde olan bir 

organizmadır!  

Beden her an bir değişim içerisindedir, aynı evren gibi.  

Tüm moleküllerimiz yediklerimizden elde ettiği enerj i  sayesinde bu sürekli  
değişimi gerçekleştirecek kapasiteye sahip olur. Açlığı duygusa l  sebepler i le 
hissetmediğimiz sürece, fiz iksel ve zihinsel dengemizi korumak için bizi uyaran 
en temel içgüdülerimizden biridir.  

 

Olumsuz bir duygu i le karşı karşıya kaldığımızda,  

fizyoloj imizin enerj i  ihtiyacı olmasa dahi açlık hissedebiliriz.  

 

Bedenimizle bağlantıyı kaybettiğimizde içimizde böyle bir boşluk hissederiz 
ve bu boşluğun arkasında saklanan o duygu ile direk irtibat kuramadan bunu açlık 
duygusu ile özdeşleştirerek, bedenin aslında ihtiyaç duymadığı besin 
maddelerine yönelir iz.  

Bir çoğumuz üzgün, sinirl i ,  asabi, sinirl i ,  stresli,  küskün, irite, depresif,  
korkmuş veya boşluk hissine kapıldığımızda veya canımız sıkıldığında otomatik 
olarak birşeyler atıştırma dürtüsü hissederiz.  

Bu his amigdala’dan kaynaklanan temel bir dürtüdür.  

Çünkü bedenimizle gerçek bağlantımız kopmuş ve direksiyonu tamamen 
zihne kaptırmışızdır. Hepimiz gayet farkındayız ki,  duygusal açlığımızı bastırmak 
üzere yemek yiyerek ve birşeyler atıştırarak geçirdiğimiz zaman di limi oldukça 
kısa bir süre için bizi oyalar ve tü m bu abur cuburu yemek neticesinde hafif 
suçluluk ve pişmanlık duyguları doğar.  
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Bu kısır döngüyü kırarak içinden çıkmak için açlık hissinin arkasındaki gerçek 
duygumuzla yani gerçek ihtiyacımızla yüzleşmemiz gerekir.  

Çoğumuz bu yüzleşmeden korkarız, çünk ü bunun için güvenli olan konfor 
alanlarımızı terkederek, kendimize karşı olabildiğince dürüst olmamız, öyle ki 
kendi kendimize dahi söylemeye cesaret etmekte zorlandığımız duygu, düşünce 
ve arzularımızı netleştirerek, yüksek sesle kendimize söylememiz, bu nu 
kulaklarımızla duymamızı gerektirir.  

Yaşamlarımızda değişim ancak bu noktadan sonra başlayabilecektir . ..  

Bilinçl i  seçimler ancak kendimizle bağlantı kurabildiğimiz ve kendimizi  
anlayabildiğimiz zaman ortaya çıkmaya başlar. Tüm bilgelerin söylediği gibi, 
farkındalığın anahtarı kendini bilmek ve anlamaktan geçmektedir.  

Sonuç olarak ihtiyacın üstünde aşırı  yemek yeme alışkanlığı diyet 
programları  i le değil,  ancak ve ancak farkındalığı  yükseltecek uygulamalar i le 
sonlanabilir.  

Arzularımızın tetikleyicis i olan yeni hafıza kayıt larını açabilmemiz ve bu yeni 
davranış biçimlerini sürdürebilmemiz için farkındalığımızın tetikte olması  
gerekl idir.  

Duygularımızın gerçek sebebinin farkına vardığımızda, seçim yapma 
hakkımızın da olduğunu anlarız ve zaman  içeris inde otomatik olarak bedenimizi  
ve zihnimizi olumlu olarak besleyen yemekler, içecekler, arkadaşlar, iş ve partner 
seçimlerimizi yapmaya başlarız. Ve bir bakarız ki yaşamımız daha iyi,  daha 
mutlu, daha sağlıklı  ve daha huzur dolu  bir rotaya girmiş.  

 

GERÇEKTEN AÇ MISINIZ  DENEYİ  

Ne zaman açlığımızdan daha fazla yemek yeme dürtüsü hissederseniz, bir 
durup, burnunuzdan derin bir nefes alın, nefesi  gene burnunuzdan rahatça 
uzatarak verin ve içinizden 10’a kadar sayın.  

Saydıktan sonra kendinize sorun:  

Gerçekten aç mıyım, yoksa ....... mu hissediyorum?  

Bu çok basit deney sizi direk birşeyler atışt ırmak yerine, saklanmış 
duygunuzu keşfe götürecektir.  

 

Elbette dünyada bil inen en  etkil i  farkındalık çalışmaları  

meditasyon  teknikleridir.  

 

Düzenli meditasyon yapmaya başladığınızda tüm seçimlerinizin bağımsız 
gözlemcisi haline gelir ve yaşamınızı bir t iyatro oyununda gibi yönetmeye 
başlarsınız.  
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Meditasyon 

size yaşamı deneyimlemek istediğin iz şekilde açı l ımını sağlarken,  

fizyoloj ik açıdan da tüm sistemlerinizi dengeler.  

 

Eğer kilonuz i le i lgil i  uzun zamandır sorun yaşıyor ve bunu bir türlü 
aşamıyorsanız, kesinlikle kendinizi suçlamayın; kendinize karşı nazik, affedici ve 
müsamahalı olun.  

 

Bil in ki ,  atıştırma  isteğiniz  

bazı duygusal ihtiyaçlarınızın fiziksel dışa vurumu  olabilir .  

 

Bu dürtülere bedeninizin 
size gönderdiği  mesajlar 
olarak bakın ve dürtülerin 
arkasındaki duyguyu bularak,  
onu şifalandırın.  

 

İşin özü ideal kilonuza 
erişerek, iradenizi  ekstra 
kullanmadan, acı ve stres 
çekmeden dengede kalmak 
için bedeninizi sevgi ve 
özenle dinlemek üzere 
hergün 10 dakikal ığına da 
olsa özel bir zaman ayırmak 
ve bu zaman di limi içerisinde 
size iyi gelen nefes,  
meditasyon, farkındalık 
artırıcı soru ve cevaplar gibi  

bir teknik uygulamakta yatmaktadır.  Yükselen Çağ Wellbeing Merkezi  her ay 
düzenli  olarak Chopra Center Meditasyon Semineri  vermektedir.  Hayatınız 
boyunca bir defa katılmanızın yeterl i  oldu ğu bu seminer programında, nası l  
meditasyon yapacağınızı deneyimlemenin yanı sıra, meditasyonun bilimsel 
olarak ispatlanmış faydalarını da öğreneceksiniz.  

  

http://www.yukselencag.com/Meditasyon
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9.BÖLÜM 

DETOKS SÜRECİNDE MASAJIN MUCİZEVİ 

ÖNEMİ 
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CİLDİNİZİN DETOKS SİSTEMİ İLE TANIŞIN  
Kadim bir “Koruyucu Tıp”  sistemi olan Ayurveda’ya göre insanoğlu beş 

duyusunu kullanarak kendi kendini şifalandırabilir.  

Dokunma duyumuz olan 
cildimiz, görme duyumuz olan 
gözlerimiz, işitme duyumuz olan 
kulaklarımız, tat alma duyumuz 
olan dil imiz ve koku alma 
duyumuz olan burnumuzun hem 
fiziksel, hem de zihinsel  
sağlığımızdaki etkileri şaşırtacak 
derecede kuvvetlidir.  

Çünkü dünyayı duyularımızın 
izlenimleri i le algıl ıyor ve 
deneyimliyoruz.  

 

Duyularımızı bil inçl i  olarak kullanarak 
bedenimizdeki doktoru uyandırabilir,  tüm 
bedenlerimizde dengeyi kurmak, bütünsel sağlık ve güzellik halimizi yükseltmek 
üzere şifa mekanizmalarımızı kolaylıkla uyarabilir ve fiziksel ve zihinsel 
bedenlerimizi istediğimiz yönde harekete geçirebilir iz.  

Kitabımın bu bölümünde , özellikle dokunma duyumuzun, çoğumuz 
tarafından farkında olunmayan , inanılmaz önemini vurgulayacağım.  

Düzenli masaj  i le sevgi  ve şefkat dolu dokunuşlar bedenimizdeki tüm 
dokularda detoks görevi görür!  

Günlük olarak kendi kendimize uygulayacağımız;  

Ayurveda’da Self -  Abhyanga  olarak adlandırılan masaj aracıl ığı i le 
metabolizmamızı hızlandırır, zihnimizi sakinleştirir, hücreler arasındaki sıvı da 
toplanan toksinleri tahliye eder ve dokularımızı toksinlerden arındırarak detoks 
vazifesi görür, kas elastikiyetini geliştir ir ve bağışıklık sistemimizi güçlendirerek 
yaşlanma sürecini yavaşlatır.  

Böylece Well - Aging denilen “İyi Yaş Alma” sürecini 
başlatabilirsiniz. 

Tabii bu masaj esnasında kullandığınız ürünün bitkisel bazl ı  ve doğal olması, 
şifa mekanizmalarının aktive olması açıs ından çok önemlidir.  

Duyularımız vasıtası i le  

edindiğimiz izlenimler ,  

hormonlarımızı ve bedenimizdeki 

diğer kimyasal etkileşimleri 

direkt olarak etkilemektedir.  

http://www.yukselencag.com/Self-Abhyanga-Ogrenin-Kendi-Kendinize-Masaj-Yapin
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Yapılan bil imsel araştırmalar neticesinde cildimize sürdüğümüz 
kozmetiklerde kullanılan 400’den fazla  toksik element artıklarının kanda ve yağl ı  
dokularda yerleştiği  tespit edilmiştir.  

Cildimiz, vücudumuzun en büyük organı olduğundan, deri tarafından emilen 
kimyasallar ağız yolu i le alınanlara göre daha riskl i  olabilir.  

Ağız yolu i le alınan kimyasalların bir kısmı s indirim sistemi vasıtası  i le 
bertaraf edilebilirken, deriden emilen kimyasallar doğrudan kana karışarak, 
zehirli  ve zararlı  etkilerini gösterebilirler.  

Bu yüzden cildimize ne sürdüğümüze çok dikkat etmeliyiz.  

Kişisel Bakım ürünlerimizi satın alı rken, bedenimizde gerçek bir harmoni ve 
denge yaratabilmesi  için, %100 doğal ve hatta organik içerikli  baz ve saf uçucu 
yağlar i le harmanlanmış Vücut Nemlendiricileri  ve Masaj Yağlarını  seçmeye çok 
özen göstermeliyiz.  

Bu konunun önemini bildiğim ve deneyim lediğim için, uzun yıl lar süren 
araştırmalarım ve üzerinde titizl ikle durduğum çal ışmalarım neticesinde 
Ülkemizin i lk  “Bünye Dengeleyici Ayurvedik Kişisel Bakım Serisi”  ürünlerine 
imza atarak, bu ürünleri “Yükselen Çağ”  markası i le tüketici i le buluşturdum .  

 

Vücut Nemlendiricis i  ve /  veya Vücut Yağı seçimlerimizde  

cildimizin doğasını göz önünde bulundurmayı da unutmamalıyız.  

http://www.ayurvedikyasam.com/  

 

 
  

http://www.ayurvedikyasam.com/
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HANGİ AYURVEDİK BÜNYE DENGELEYİCİ YAĞI 
KULLANMALISINIZ? 
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KURU CİLTLER İÇİN  

Cildiniz oldukça kuru, soğuk havalarda pul pul olma, sert ya da ince olma 
eğilimde ise; derinlemesine nemlendirerek, besleyen yoğun ve ısıtan yağlar 
olan soğuk sıkım susam ve badem baz yağları i le gelişt ir i lmiş Vücut 
Nemlendiricisi  ve Yağlarını kullanmalısınız.  

 

Eğer bu karışımları  kendiniz 
yapmak istemiyorsanız,  hazır  

olarak Yükselen Çağ markalı 
“Vata” ibarel i  olan Vücut 

nemlendiricisi  ve Masaj 
Yağını kullanmanızı  öneririm.  

Bu çok etkili  nemlendirici  
içerisinde ayrıca 

Hindistan’dan özel olarak 
getirttiğimiz Vata dengeleyici  

ayurvedik yağlar da 
bulunmaktadır.  

Bu çok özel bünye 
dengeleyici ürünümü aynı 

zamanda hamilelik 
esnasında çatlak önleyici 

olarak da güvenle 
kullanabilirsiniz . 

Vata Vücut Nemlendiricisi  ve Masaj  Yağını Yükselen Çağ Ayurvedik Yaşam 
Mağazasında incelemek  için l inke tıklayabilirsiniz :  https://goo.gl/qUIC4k  

Telefonlarınızın optik okuyucusu vasıtası i le anında incelemek için QR  
kodunu hemen okutabilirsiniz:  

 

 
  

https://goo.gl/qUIC4k
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HASSAS CİLTLER İÇİN  

Cildiniz s ıcak, pembemsi ve kolaylıkla tahriş olma eğil imde ise; serinleten, 
yatışt ıran ve sakinleştiren baz yağlar olan soğuk sıkım hindistancevizi ,  ayçiçek 
ve zeytin baz yağları i le gelişt ir i lmiş Vücut Nemlendiricis i  ve Masaj Yağlarını  
seçmelisiniz.  

 

Yükselen Çağ’da “Pitta”  
ibaresi  i le beğeninize 

sunulmuş olan bu çok etkili  
nemlendirici  ürün ,  

Hindistan’dan özel olarak 
getirttiğim iz  Pitta dengeleyici  

yağlar da içermektedir.  

Aynı zamanda mükemmel bir  
After-Sun (Güneşlenme 

Sonrası  Serinletici ve 
Nemlendirici)  görevi 

gördüğünden ,  yaz boyunca 
güneşlendikten sonra cildinizi  

yatıştırmak, sakinleştirmek, 
kaşıntıyı önlemek ve güneş 

ışınlarında zarar görmüş 
hücrelerinizin tamir edilmesi 
için  güvenle kullanabilirsiniz .  

Ayrıca soğuk sıkım Hindistan Cevizinin muhteşem kokusu sizi  büyüleyerek, 
bu rutininizi büyük bir keyfe dönüştüreceğinden de emin olabilirsiniz.  

Pitta  Vücut Nemlendiricisi  ve Masaj Yağını Yükselen Çağ Ayurvedik Yaşam 
Mağazasında incelemek  için l inke tıklayabilirsiniz :  https://goo.gl/3w9g3S  

Telefonlarınızın optik okuyucusu vasıtası i le anında incelemek için QR  
kodunu hemen okutabilirsiniz:  

 

  

https://goo.gl/3w9g3S
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YAĞLI VE SELÜLİTLİ  CİLTLER İÇİN  

Cildiniz kalın,  nemli, yağlı  ve pürüzsüz ise ve hatta basen bölgenizde fazla yağ 
hücreleri ve selülit varsa; hafif ve ıs ıtan yağlar olan aspir, safran, ayçiçeği ve 
hardal  baz yağları  i le geliştiri lmiş Vücut Nemlendiricis i  ve Masaj Yağlarını  
tercih etmelis iniz.  

 

Bu ürün de Yükselen Çağ 
Bünye Dengeleyici Ayurvedik 

Kişisel  Bakım Serisin’de 
“Kapha”  ibaresi  i le 

bulunmaktadır.  

 

Kapha Vücut Nemlendiricisi 
ve Masaj Yağı,  metabolizmayı 

hızlandırıp, lenfatik drenaj 
sistemindeki toksinlerin 

atılmasını  sağlayan ayurvedik 
yağlar ile harmanlanmıştır.  

Kapha  Vücut Nemlendiricisi  ve Masaj Yağını Yükselen Çağ Ayurvedik Yaşam 
Mağazasında incelemek  için l inke tıklayabilirsiniz :  https://goo.gl/CalJn3  

Telefonlarınızın optik okuyucusu vasıtası i le anında incelemek için QR  
kodunu hemen okutabilirsiniz:  

 

 
  

https://goo.gl/CalJn3
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Modern tıbbın mimarı Hippocrates masajın önemine dair şöyle 
demiştir;  

 

 
 

SELF ABHYANGA MASAJININ ÖNEMİ  
 

Ayurveda’da Self –  Abhyanga denilen masajı,  kendi kendinize nasıl  
yapabilirsiniz?  

 

Şahsen ben her sabah ya da akşam duş aldıktan sonra, kendi gelişt irdiğim 
Yükselen Çağ markalı bünye dengeleyici  Ayurvedik Vücut Nemlendiricisi  ve Masaj 
Yağlarımı benmari usulü ı l ıtarak, 4 -5 dakika içerisinde bu masajı büyük bir keyifle 
gündelik rutinimde uyguluyor ve hem bedenimi, hem de zihnimi dengeliyorum.  

 

Bitkisel bazlı  doğal ve saf uçucu yağların birleşimi neticesinde oluşan vücut 

nemlendiricisi  ve masaj yağlarının şifalandırıcı etkisini hiç 

deneyimlemediyseniz, bu uygulama neticesinde vücudunuzda oluşacak tatmin 

ve mutluluk hisleri s izi  i lk başta oldukça şaşırtabil ir .  
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KENDİ KENDİNİZE  MASAJ (SELF - ABHYANGA) YAPIN 

 Masaja başlamadan önce, masaj yağı  şişenizi sıcak su dolu bir kabın içinde 15 

dakika kadar bekleterek, ı l ık bir ısıya getirmeniz ve masaj boyunca yağınızın 

ı l ık olması,  toksinlerin hücreler arasındaki sıvıdan rahatlıkla tahliyesinin 

gerçekleşebilmesi iç in elzemdir.  

 Yani soğuk bir masaj yağı i le detoks etkisi oluşamaz. Yağı ci ldinize 

sürdüğünüzde ürperti geliyorsa ıs ısı  uygun değildir.  

 Yağı cildinize sürdüğünüzde sizi anında rahatlatacak, gevşetecek bir ısıda 

olması önemlidir. Tabii yaz ayları için ise serin bir yağ ö zellikle Güneş sonrası  

cildinizi teskin etmekte destekler.  

 

 

 

 Masajınıza avuç içinize, ı l ık masaj yağınızı dökerek, kafa bölgenizden başlayın. 

Eğer masajı benim gibi duş sonrası yapacaksanız tabii ki saçlarınızı  

yağlayamazsınız.  
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 O halde kafatasınıza yağsız olarak, kuru parmak uçlarınızla adeta saçınız 

kuaförde yıkanıyormuş gibi hafifçe bastırarak dairesel hareketlerle masaj  

yapın.  

 Şimdi avucunuza yağ dökerek gerdan bölgemize masaj yapmaya geçiyoruz. 

Cildinizde daha genişçe bir alana dokunabilmek için parmaklarınızın arasını  

hafifçe açın ve boynunuza ve ensenize aşağıd an yukarıya doğru, ön ve arka 

tarafına da dokunacak şeki lde nazik dokunuşlarla masaj  yapmaya devam edin.  

 Gerdan ve boyun bölgesi bittikten sonra el imize tekrar ı l ık masaj yağı 

dökerek, göğüslerinizi dairesel hareketlerle ve sırtınızı da eliniz erdiğince 

yağlayın.  

 Şimdi çok önemli bir nokta olan karına gelin. Il ık yağ ile karnınıza son derece 

nazikçe dairesel bir hareket i le soldan sağa doğru, yani saat yönünde masaj 

yapmaya başlayın.  

 Bu yön çok önemli,  zira karnımız yakınındaki enerji  çakrası saat yönünde 

işlemektedir.  

Enerj i  merkezlerimizi bu eş 

hareket i le rahatlatır ve enerji  

kanallarında herhangibir 

tıkanıklık varsa bu şekilde 

açılmasını sağlayabiliriz.  

Karın bitt ikten sonra kollarınıza 

ve bacaklarınıza geçebilirsiniz.  

Kol ve bacaklarda eklem 

yerlerinize daima dairesel  

hareketlerle, uzun kemiklerin yer 

aldığı olan bölgelerinize ise 

daima aşağıdan -yukarı  ve 

yukarıdan aşağıya doğru olacak 

şekilde masaja devam ediniz.  

 Kalça ve basen kısmına da i leri -geri ve dairesel hareketlerle masaj yaptıktan 

sonra en çok zaman ayrılmasını önerdiğimiz vücudumuzdaki son masaj noktası 

olan ayaklara gel iyoruz.  

 Ayaklarınıza rahatça masaj  yapabilmek için oturun ve tabanlarınıza hafif baskı  

uygulayarak dairesel ve i leri -geri  hareketler uygulayarak, tek tek 

parmaklarınızı  da yağlayarak masajınızı tamamlayın.  

 Ayak tabanınıza uygulayacağınız masaj hareketleri sizi  derinden rahatlacak.  
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Refleksoloji  denilen ayak masajı i l imi çok önemli bir uygulamadır. Tabii biz 

ayak tabanımızdaki  hangi noktaların hangi organımızı etkilediği ni bilmeden 

bunu yapıyor olacağız ama burada önemli olan bir şeki lde iç organlarımıza ayak 

tabanımız aracıl ığı i le masaj yapmış ve onları uyarmış olmaktır.  

 

İşte bu kadar!  

 

Unutmayın, günlük olarak kendi kendimize uygulayacağımız, 
Ayurveda’da Self -  Abhyanga  olarak adlandırılan bu masaj aracılığı ile;  

 metabolizmamızı hızlandırır ,  
 zihnimizi sakinleştirir ,  
 hücreler arasındaki sıvıda toplanan toksinleri tahliye eder ,  
 dokularımızı toksinlerden arındırarak detoks yapar ,  
 kas elastikiyetimizi gelişt irir ,  
 bağışıklık sistemimizi güçlendirerek yaşlanma sürecini yavaşlatır ,  
 Well -  Aging denilen “İyi Yaş Alma” sürecini başlatabilirsiniz .  

 

MASAJ ESNASINDA EN ÇOK DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER  

Bir;  kullandığınız masaj yağı veya vücut nemlendiricisi  petrol bazlı  bir ürün 
olmamalı ve kimyasal bir koruyucu olan paraben vb. maddeler (methylparaben, 
ethylparaben, benzylparaben veya buthylparaben)  içermemelidir.  

O yüzden lütfen ürünlerinizi  güvenil ir markalardan ve doğallığından emin  
olduğunuz markalardan seçiniz.  

Sonuçta cildinize sürdüğünüz her şey direk kanınıza karışıyor, bunu 
aklnızdan çıkarmayınız.  

İki;  ci ldinize masaj esnasında hiçbir şekilde sizi  ürperticek ısıda bir 
nemlendirici veya yağ sürmeyiniz.  

Soğuk yağları ancak yazın güneşlenme sonrası cildimizi  serinletmek ve 
dengelemek için kul lanmayı öneriyoruz.  

Hadi, hemen şimdi doğal bir nemlendirici seçerek, Abhyanga uygulamasını 
denemeye başlayın,  şifa olsun!  

www.store.yukselencag.com 

  

http://www.store.yukselencag.com/
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10.BÖLÜM 

ZİHİNSEL DETOKS ANAHTARI: MEDİTASYON 
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MEDİTASYONA NASIL BAŞLADIM? 
Bundan 7 sene önce birisi  bana “Bundan sonra her gün düzenli olarak 

meditasyon yapacaksın, hayatına giren bu Koruyucu Tıp yöntemleri yaşamını 
yeniden şekil lendirecek”  deseydi, muhakkak ki  o kiş iye deli damgasını vururdum.  

Çünkü benim gibi İMKB kökenli,  son derece analitik ve her şeyin ardındaki 
bil imsel kanıtlarla ancak ikna olan bir zihne sahip birisi  için bu kehanet son 
derece akıl  dışı olurdu.  

Ama gelgelelim bir gün stres sebebiyle yaşadığım semptomlar çoğalmaya ve 
yaşam kalitemi ciddi olarak düşürmeye başlayınca, soluğu yanında aldığım 
doktor da şiddetli  anksiyete ve de presyon tanısı koyup, ciddi oranda 
sakinleştirici i laç kullanmam gerektiğini söyleyince akl ım farklı  şekil lerde 
çalışmaya başladı.  

 

Evet, hayat farklı  şekil lerde akıyor ve “hayatta yapmam, ihtiyacım olmaz”  
dediklerin bir bir önüne çıkmaya başlıyor.  

 

Anksiyete nedeniyle gece uykumdan nefessiz kalıp uyanmaktan ve yeterince 
nefes alamama duygumun şirketteki herkes tarafından da hissedilmeye 
başlanmasından hemen sonra artık buna bir çare bulmalıyım diye ciddi olarak 
üstünde çalışmaya başladım. İlaçları  ku llanmak yerine binlerce yıldır insanlar 
psikosomatik rahatsızl ıklar baş gösterdiğinde hangi tedavi  methodları  
uygulanıyordu, bunları araştırmaya giriştim. Elbette bu araştırmalarım süresince 
de analit ik tarafım her zaman bir terazi  görevi gördü.  

O yüzden yıl lardır büyük bir hayranlıkla takip ettiğim Dr. Deepak Chopra ’nın 
öneri lerini uygulamaya yöneldim. Bunun için önce ciddi bir meditasyon eğitim i  
almam gerekiyordu. Dr. Chopra  tarafından California’da kurulmuş bulunan 
Chopra Center ’da bu eğitimler veril iyordu. 

Ve Allah’tan İstanbul’da da Chopra Center mezunu bir meditasyon eğitmeni 
mevcuttu; koşa koşa onun ilk grup seminerine katıldım.  

Mantramı aldığım ve ilk meditasyon yaptığın an’ı asla unutmam. İlk 
dakikalarda gözümden otomatik olarak yaşlar akmaya başlam ış ve içim daha önce 
yaşamadığım bir çoşku ile dolmuştu.  

Sanki ruhum bu dünyada bedenlendiğimden beri bu anı bekliyordu. İşte i lk 
hislerim aynen bunlardı. Daha sonra inanılmaz bir dinginlik, huzur, mutluluk, 
tatmin ve neşe duyguları bedenimi ve zihnimi sar dı. Neler olduğuna 
inanamıyordum ama yaptığım şey kesinl ikle benim için doğru olandı!  
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Hayatıma düzenli olarak meditasyon uygulamasını ekledikten 2 hafta sonra 
uykularım düzeldi, her akşam kalitel i  bir şekilde uyumaya başladım.  

4 hafta sonra eşim akşam eve gelmeden önce en şirin ses tonuyla beni arayıp 
“Bugün meditasyonunu yaptın mı” diye bana sormaya başladı.  

6 hafta sonra ise iş  yerindeki arkadaşlarım “ne yapıyorsam kesinlikle devam 
etmemi” söylediler.  

Ben ne mi hissediyordum?  

Hayatım boyunca hissetmediğim bir zihinsel dinginlik, huzur ve anlamsız bir 
tatminle karışık mutluluk hissi .  

O günden beri de her gün, çok sıradışı programların olduğu bir gün değilse, 
muhakkak düzenli olarak meditasyonum yapıyorum.  

Çünkü bu teknik benim iyi l ik halim ve den gem için en önemli gündelik 
rutinim. 

Meditasyona neden başladım;  

 Stres sebebiyle bozulan solunum fizyoloj imin düzenlenmesi için  

 Stres sebebi i le bozulan uyku düzenimin iyileşmesi ve her gece rahatça 

uyumak için  

 Stres sebebiyle kasılan sindirim sistemimin rahatlaması ve kronik 

kabızl ık sorunumdan kurtulmak için  

 Konsatrasyon bozukluğumu gidermek için  

 Huzur bulmak için  

 Yaşam amacımı bulmak için  

 Daha iyi ve mutlu hissetmek için  
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İşte meditasyona bu ana sebepler nedeniyle başlamıştım. Ama başladıktan 
sonra bunlar dışında il işki leri düzelt ip,  geliştirmeye gidecek kadar o kadar çok 
fayda gördüm ve hala da görüyorum ki. ..  

Meditasyonla i lgil i  söylemek istediğim bir şey de, dünyanın en büyük 
özgürlüğünün kesinl ikle zihninizin es aretinden kurtulduğunuz an olduğudur.  

Bir gün meditasyon öğrenmeye karar verirseniz kesinlikle mantra bazlı  
teknikleri  öğrenin derim. Mantra bazl ı  teknikler hem uygulaması son derece 
basit, hem de etkisi bir o kadar güçlü ve hızlıdır.  

Bilimadamları tarafından meditasyonun neden önerildiğiyle i lgil i  klinik 
araştırma neticelerini kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum.  

 

Harvard, MIT, Yale, gibi uluslararası saygınlığı olan kurumlarca yapılan 
araştırmalara göre düzenli meditasyon şu faydaları sağlıyor ; 

 Stresi giderir  
 Well-Aging / Sağlıklı  Yaş Alma sürecini başlatır  
 Kaygı, endişe ve muhtelif  korkuları azaltır  
 Fiziksel ve zihinsel detoks yapar  
 Uyku kal itesi artar  
 İ l işkileri iyileştirir, geliştirir  
 İç huzuru kazandırır  
 Yaratıcı l ık ve sezgileri uyandırır  
 Odaklanma yeteneğini arttır ır, konsantrasyonu güçlendirir  
 Yüksek tansiyonu indirir ve kan basıncını azaltır  
 Bağışıklık sistemini güçlendirir  
 Yorgunluğu giderir  
 Kalp çarpıntısını hafifletir  
 Daha az yargı layıcı olmayı sağlar  
 Fizyoloj ik yaşı belirleyen Telomere’ leri uzatır  
 Erken Yaşlanma sürecini engeller (DHEA hormonları)  
 Kabızlığı önler, sindirim sistemini düzenler  

 

http://www.yukselencag.com/Meditasyon/Bil imsel -Meditasyon-Arastirmalari  

 

Umarım kendinize bu şansı verir veyaşamınıza bu müthiş şifa teknoloj isini  
dahil edersiniz.  

  

http://www.yukselencag.com/Meditasyon/Bilimsel-Meditasyon-Arastirmalari
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STRESE KARŞI PANZEHİR: MEDİTASYON!  
 

MEDİTASYON NEDİR? 

Meditasyon bilimsel bir zihni dinlendirme tekniği ve derin bir ş ifa 
uygulamasıdır.  

Bütünsel Sağl ık ve Zindeliğimizi deneyimlemenin, hepimizin içinde yer alan 
mutlak huzur ve mutluluk alanımızın ve içsel sessizliğimizi keşfin en doğrudan ve 
basit yolu meditasyon uygulamasıdır. Meditasyon için kısaca bedenin kendi içsel 
aklının yeniden keşfedilmesinin bir yoludur diyebiliriz.  

 

Meditasyon kesinl ikle bir inanç sistemi değildir; yani meditasyon 
“inanılması gereken” bir uygulama olmayıp, dünyadaki en saygın bil imsel 
kurumlarca yararları  kanıtlanmış olan, beden, zihin ve ruhun eş zamanlı olarak 
fayda gördüğü bir şifalandırma tekniğidir.  

 

Meditasyon uygulaması entel lektüel bir aktivite olmadığı halde, yani 
zihnimiz i le yapabileceğimiz bir aktivite olmadığı halde, bu tekniği ve etkilerini 
rasyonel aklımızla da ayrıntı larıyla anlamak zihnimizin uygulamanın getirdiği 
yararlarla i lgil i  ikna olması ve sürdürülebilir kı lması için kesinlikle önemlidir.  

 

MEDİTASYON ÇEŞİTLERİ NELERDİR? 

Dünyada yüzlerce farklı  meditasyon tekniği bulunmaktadır.  

Bunlara örnek olarak başlıca; Görsel Meditasyonlar, Ses Meditasyonları,  
Enerj i  Meditasyonları,  Duyu Meditasyonları ,  Budist Meditasyonları,  Mantra 
Meditasyonları,  İ lahilerle Meditasyonlar ve Beden -Zihin Meditasyonlarını  
verebiliriz.  

Ben sizlerle Nefes ve Mantra’nın eşzamanlı ol arak kullanıldığı bir meditasyon 
tekniği paylaşacağım. Bu tekniği uygulamak hem son derece basit ,  hem de etkisi  
çok güçlüdür.  

 

MANTRA NE DEMEKTİR? 

Mantra kadim bir l isan olan sanskrit di l inde bir kelime olup “Aklın Aracı”  
manasına gel ir.  

Gündelik düşüncelerimiz dikkatimizi akıl  ve zihin seviyesinde tutarlar. 
Mantralar bu düşünce akışını yarıda keserek, dikkatimizin zihnimizdeki daha 
sessiz ve daha soyut bir yüzeye girmesine olanak sağlarlar.  Mantraları bir nevi  
zihni oyalayan, özel titreşimleri olan oyuncak lar olarak düşünebilirsiniz.  
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Meditasyon sayesinde stres basitçe uygulanan bu teknik i le büyük ölçüde 
giderildiği için, zihnimiz ve vücudumuz dengelenerek, maksimum verimli l ikte 
çalışmaya başlar ve zindelik halimiz,  enerj imiz, yaratıcı l ığımız ve mutluluk 
halimiz her geçen gün artmaya başlar.  

 

Meditasyon sırasında mantra sessizce,  dil  ve dudak dahi kıpırdatmadan 
tekrarlanır. Bu zihinden tekrar esnasında mantra bir t itreşim yaratır ve bu 
titreşimin sinir sistemi üzerinde sakinleşt irici ve rahatlatıcı etkisi  
bulunmaktadır.  

Ayrıca bu titreşim düşünceler arasındaki boşluğa girmeye yani bil incin 
derin seviyelerine ulaşmaya yardım eder.  

 

Meditasyona Başlamak için 103 Neden  

http://www.yukselencag.com/Meditasyon -Yapmanin-Genel-Faydalari  

 

  

http://www.yukselencag.com/Meditasyon-Yapmanin-Genel-Faydalari
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MEDİTASYON YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK ANA PRENSİPLER  

 Omurga dik duracak şekilde, rahat ve konforlu bir oturuş  

(İl la bağdaş kurup yerde oturmak zorunda değils iniz! Sandalyede, 

arabada, ofiste, dik ve rahat oturabileceğiniz her yerde meditasyon 

yapabilirsiniz. Otururken gerekirse ayağınızın altına bir yükselti  

koyun ve diz kapağı ve kalçanın aynı hizada olmas ına özen gösterin. 

Bu fiziksel duruş ,  konforunuz için çok önemlidir.)  

 Sessiz ve rahatsız edilmeyecek ortamları tercih edin. Müzik, 

televizyon gibi dikkat dağıt ıcı ları kapatın. Evde tek ba şınıza bir 

odaya veya ofiste iseniz bir toplantı odasına gidebilirsin iz .  

 Ağız kapalı ,  burundan sakince nefes alıp veri lecek ama nefesi 

zorlamak ve müdahele etmek kesinlikle yok.  

 Otonom sinir sistemi nasıl  nefes alıp veriyorsa, sakince bus oluk 

alıp-vermeler takip edilecek.  
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EVRENSEL "SO HAM" MANTRASI İLE MEDİTASYON  
 

 

 Rahatça sırt ınız dik olacak şekilde 
oturarak, nazikçe gözlerinizi  
kapayınız.  Meditasyon bitene 
kadar gözlerimiz kapalı kalacaktır.  

 Gerçekleşmesini istediğiniz bir 
arzunuzu içinizden sessizce,  
gözünüzün önünde bu isteğiniz 
olmuş gibi canlandırarak, 5 
duyunuzla hissederek imgeleyin ve 
niyet ediniz.  

 Derin bir nefes alın ve nefesinizi  
verirken eşzamanlı olarak bu 
niyetinizi de gerçekleştirmesi için 
evrene bırakınız. Bundan sonra 
niyetinizin nasıl  ve ne zaman 
gerçekleşeceği sizin değil,  ev renin 
i lgilenmesi gereken bir konu 
durumundadır.  

 Siz artık rahatça meditasyona başlamaya hazırsınız ve niyetinizi tekrar 
etmemeli ve onun nasıl  olacağını düşünmemelisiniz.  

 Arık sadece nefesinize dikkatinizi veriyorsunuz.  
 Birkaç dakika basitçe nefesinizi i ç inize alışınızı ve dışarıya verişinizi doğal 

bir şekilde izleyiniz.  
 Birkaç dakikalık bu nefes alış ve veriş iz leme sonrası, burnunuzdan yavaşça 

ve derin bir nefes alırken, dudağınızı ve dil inizi dahi kıpırdatmadan 
zihninizde “SO” kel imesini düşünün.  

 Gene burnunuzdan aldığınız bu nefesi yavaşça verirken de “HAM” kelimesini  
düşünün.  

 Nefesinizin rahatça akmasına izin vererek, her nefes alışta “SO” ve her nefes 
verişte ise “HAM” kelimesini zihninizden sessizce, dil  ve dudağınızı dahi 
kıpırdatmadan tekrar edin.  

 

Eğer dikkatinizin zihninizdeki başka düşüncelere, etrafınızdaki bazı seslere 
veya vücudunuzdaki herhangi bir duyuma kaydığını fark ederseniz, telaşsızca, 
nazikçe ve gayretsizlikle tekrar dikkatinizi nefesinize yönlendirerek “SO HAM” 
mantrasını sessizce tekrar etmeye devam edin.  

Bu meditasyon sürecine çabasızca ve basitl ikle 20 ile 30 dakika arasında 
devam edin. Bunun için saat veye telefonunuzun zamanlayıcısını kurabilirsiniz.  
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Süre bittiğinde günlük eylemlerinize dönmeden önce, mantra tekrarın ı  
durdurarak birkaç dakika gözleriniz kapalı bir şekilde vücudunuza uyumlanması 
için lütfen zaman tanıyınız.  

 

Eğer meditasyon yapabilmek için bi l imsel temell i  ciddi bir meditasyon 
eğitimi almak isterseniz Yükselen Çağ Wellbeing Merkezi çatıs ı altında 
gerçekleştirdiğimiz Chopra Center sertifikalı  meditasyon eğit imine 
katı labil irs iniz.  

Bir gün içeris inde 7 saatlik bir müfredat programının işlendiği bu 
seminerlere yaşamınız boyunca bir defa katılmanız, hayat boyu istediğiniz her 
an ve her yerde dünyadaki en etkin meditasyon tekniklerinden biris ini öğrenip,  
uygulamanız için yeterl idir.  

 

 
 

Yaşamınız boyunca uygulayabilmeniz için bir defa katılma n ız ın yeterli  olduğu 
ülkemizin en bil imsel temell i  meditasyon eğitimi olan Chopra Center Sertif ikalı  
Meditasyon Seminer Tarihleri için tıklayınız:  

http://www.yukselencag.com/Seminerlerimizin -Tamami 

  

http://www.yukselencag.com/Seminerlerimizin-Tamami
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EBRU ŞİNİK 

BÜTÜNSEL SAĞLIK VE AYURVEDA UZMANI 

Bütünsel Sağlık ve Ayurveda 

Uzmanı Ebru Şinik, Yükselen Çağ 

Wellbeing Merkezi’nin kurucusu, lider 

danışman ve eğitmenlerinden olup, 

yüzyılımızda Bütünsel Sağlık ve 

Beden-Zihin Tıbbı’nın en güçlü 

öncülerinden olan ünlü doktor, yazar ve 

filozof Dr. Deepak Chopra’nın 

öğrencisi ve California’da bulunan 

Chopra Center eğitmenlerindendir. 

Şinik, Yükselen Çağ’ın kuruluş 

amacını; 

“hayatlarımızı daha huzurlu, 

daha sağlıklı, daha mutlu ve tatminkar bir şekilde yaşamamıza destek 

veren, modern tıp ile sentezlenmiş kadim teknikleri günlük rutinimize 

kolaylıkla ekleyerek, yaşam kalitemizin yükselmesini sağlamaktır”  

diye özetlemektedir. 

Gedik Üniversitesi çatısı altında Türkiye’deki ilk Wellbeing Uzmanlık 

Sertifika Programını yürüten Şinik, Mind - Body Medicine çerçevesinde Bünye 

Dengeleyici Ayurvedik Kişisel Bakım Ürünleri de geliştirmiştir. 

Şinik, “İyi Ol, Mutlu Ol” ve “Daha İyi Yaşamak İçin” sloganları 

çerçevesinde “Kişisel ve Kurumsal Wellbeing Programları” yürütmekte ve 

yaşam kalitesini yükselten kadim bilgilerin ışığında hayatlarımızı stresten uzak, 

daha sağlıklı, farkındalıklı ve bilinçli seçimler yaparak yönlendirmemizin pratik 

yollarını paylaşmaktadır. 

"Genleriniz Kaderiniz Değildir", "Nefeste Saklı Hayat" ve "Ebru 

Şinik’den Bütünsel Detoks Önerileri" isimli üç kitabı ve "Gündelik Yaşam 

için Kadim Nefes Teknikleri" isimli eğitim DVD’si olan Şinik, ayrıca Şahsa 

Özel "Bütünsel Sağlık, Well-Aging ve İş & Yaşam Dengesi" konularında 

danışmanlık vermektedir. Şinik’e ait web site adresleri aşağıda sıralanmıştır; 
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