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kenDinle tanışmaya 
HaZıR mısın?

Merhaba lütfen aşağıdaki formu sabırla ve dikkatli bir şekil-
de doldur ve kendini yeniden keşfetmeye hazırlan. Bu formu 
dolduramam diyorsan lütfen kitabı aldığın rafa geri bırak.

Ad: 

Soyad: 

Doğum Tarihi: 

Yaş: 

Anne Adı: 

Baba Adı: 

Hangisini daha çok seviyorsunuz?

Anne                      Baba 

Kardeşlerinizin adı: 

İlk kez yürüdüğünüz ay: 

İlk söylediğiniz kelime: 
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Nasıl bir çocukmuşsunuz?

Hayatta örnek aldığınız kişi: 

Hayatta en çok sevdiğiniz kişi: 

Hayatta en çok nefret ettiğiniz kişi: 

En sevdiğiniz eşyanız: 

Sahip olduğunuz en değerli şey: 

Hayattaki en büyük kaybınız: 

Hobileriniz: 

Fobileriniz: 

olmak istediğiniz şey: 

ölmek istediğiniz yaş: 

ölmeden başarmak istediğiniz şey: 

Çocukluk hayaliniz: 

Şimdiki hayaliniz: 

En beğendiğiniz sanatçı: 

En sevdiğiniz şarkı: 
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En sevmediğiniz şarkıcı: 

En sevdiğiniz film: 

Mutluluk nedir?

Keşke dediğiniz en önemli şey: 

Başarı nedir?

Akrabalarınızın sayısı: 

Anne tarafı                      Baba tarafı 

En iyi arkadaşlarınızın adları: 

Defterden sildiğiniz arkadaşlarınız: 

Düşmanlarınız: 

Dostlarınız: 

Sevdiğiniz yemekler: 

Sevmediğiniz yemekler: 

Vazgeçemeyeceğiniz tek şey: 

Şu anda vazgeçebileceğiniz şey: 

Huzur bulduğunuz yer: 

Huzur bulduğunuz kişi: 
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Hayır diyemeyeceğiniz şey: 

Asla katlanamayacağınız şey: 

Aldığınız en güzel hediye: 

Verdiğiniz en güzel hediye: 

Hayattaki en büyük başarınız: 

Hayattaki en büyük başarısızlığınız: 

ölünce arkanızda ne kalacak: 

ölmeden görmek istediğiniz yer: 

En sevdiğiniz renk: 

En sevdiğiniz çiçek: 

paranın sizin için anlamı: 

En sevdiğiniz hayvan: 

En korktuğunuz hayvan: 

Göz renginiz: 

Eşinizin göz rengi: 
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ÖnsÖZ

Hayatta fark yaratan ne bildiğiniz değil bildiklerinizi nasıl 
hayata geçirdiğinizle ilgilidir. Attığınız her adımda ve yapa-
cağınız her denemede alacağınız sonuçlar hayatınızda sizi 
dengeye getirecektir. Bu kitap zor bir süreçten geçen; fakat 
sizlerin hayatınıza kolayca adapte edebileceğiniz tarzda ha-
zırlanmıştır. Kitaptaki önerilere inanır ve tutku ile yazılanları ha-
yatınıza uygularsanız kitap size yepyeni ve farklı bir bakış açısı 
kazandıracaktır.

“İnsanlar öncelikle başkalarını değiştirmeye çalışırlar; fakat 
hiç kimse kendisinden başlamaz” ilkesinden de hareketle, bu 
kitap öncelikle çevresini değiştirmek isteyenler için değil ken-
dini değiştirmek isteyenler için kaleme alınmış bir kitaptır.

Bu kitap Eşim zehra ve canım oğullarım Kerem Kayra ve 
ömer Tuğrul’un büyük fedakârlıklarının bir ürünüdür onlara te-
şekkür ediyorum. Bu kitap her şeyin ötesinde Türkiye’nin yetiştir-
diği en iyi beyinlerden biri olan Değerli Hocam Doç. Dr. Selim 
uzuNoğLu sayesinde ve bana verdiği özel bilgiler sayesinde 
hayat bulmuştur. Bu bağlamda Sayın Hocama şükranlarımı 
sunuyorum. Tüm seminerlerime katılıp yapıcı eleştirilerini esir-
gemeyen onur Yeşilçavdar ’a teşekkür ediyorum. Türkiye’nin 
Deming’i olduğuna inandığım ve bana sistemli düşünme ko-
nusunda önderlik yapan EGAM GRoup yönetim kurulu başkanı 
Sinan GüLTEKİN beye minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Kita-
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bın bütün hazırlık süreçlerinde yardımını ve desteğini esirge-
meyen asistanım Eda (Ece) Bektaş’a ayrıca teşekkürü bir borç 
biliyorum. Kitabın oluşum aşamasında desteklerini esirgeme-
yen Süleyman Malgir ve Mehmet öktem’e teşekkür ederim. 
Murat Toktamışoğlu Beyfendiye verdiği ilhamdan dolayı min-
net borçluyum.

Mühendis kafalı yapısı ile icatlarını kıt imkânlarda geliştiren 
fakat bunları dünyaya tanıtmaya ömrü yetmeyen BABAM’a ve 
her an destekçim olan fedakâr ANNEM’e, KARDEŞLERİM’e şük-
ranlarımı sunuyorum.

Son olarak;

Hayattan, arkadaşlarınızdan, eşinizden ve iş çevrenizden 
sıkıldıysanız bu kitap sizin için hazırlandı…

Bekli de bu kitap size bir umut kıvılcımı sunabilir…

Belki de yaşamınızı dengeli bir şekilde yaşamanızı sağla-
yabilir…

Kim bilebilir ki?
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kitaBı OkUmaDan 
ÖnCe

 � Kitaptaki öneriler sizin hayatınıza yön vermek, eğlence 
ve birazcık ta olsa anlam katmak için oldukça uzun bir 
uğraş sonrası ortaya çıkmıştır.

 � önerilere katılıp katılmamak, uygulayıp uygulamamak 
tamamen sizin özgür iradenize bağlıdır.

 � Kitapta yazarın size önerdiği uygulamalar farklı kişilik tip-
lerinde farklı etki ve sonuçlara yol açabilir. Telaşlanma-
yınız bu gayet normal bir süreçtir.

 � Genel uygulama olarak kitapta geçen pratik, egzersiz 
ve uygulamaların bir anda değil zaman içinde yapıl-
ması tavsiye edilir; ancak paşa keyfiniz bilir, istediğiniz 
okuma ve uygulama stilini seçebilirsiniz.

 � Kitapta belli bir düşünce sırası takip edilmediği için ve 
kitabın her maddesi altın kural olduğundan istediğiniz 
yerden kitabı okumaya başlayabilirsiniz.

 � Kitabı sürekli yanınızda taşımanızı öneririm. zira yanınız-
da taşımanız başkalarının da kitabı almasına yol aça-
cağından bu yazarı ziyadesi ile mutlu edecektir.

 � Kitapta hiç felsefe yapmadan hayatınızda işinize yara-
yacak pratik reçeteler bulacağınızdan abuk sabuk ve 
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gereksiz ifadeler yoktur.

 � Size uygunsuz gelen öneriler için zaman ve mekan ayı-
rın ki işe yarayıp yaramadığını anlayabilesiniz.

 � Herhangi bir egzersiz veya uygulamayı sabırla hayatını-
za adapte ediniz ki bizce denenmiş sonuçları rahatlıkla 
alabilin.

 � Kitabı okuduktan sonra sakın kimseye vermeyin. Kim bi-
lir belki bir gün işinize yarar.

 � Kitapta ki öneriler dışında lütfen kendi öneri listenizi 
oluşturun ve bana mail atın.

 � Benimle resmi web adresim www.bunyamingulmez.
com üzerinden bağlantıya geçin ve fikirlerimizi geliş-
tirelim, unutmayın insanlar yalnız iken 35 saniyede 
bir fikir üretebilirken birlikteyken 7 saniyede bir fikir 
üretebilmektedirler.
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GiRiş

Bir bilgisayar saniyede 16 milyardan daha fazla aritme-
tik işlem yapıyor. Bilgisayarın doğadaki rakibi bal arısı ise, bu 
sürede daha az enerji harcayarak 10 trilyon işlem yapma ye-
teneğine sahiptir. 10 mikro vattan daha az enerji tüketen ba-
larısının beyni, günümüzde üretilen en verimli bilgisayardan 
100 milyon kat daha üstündür.

Balarısı bir peteği doldurabilmek için 100 milyon çiçeğin 
nektarını emiyor ve 100 bin kilometre kanat çırpıyorlar.(dün-
yanın çevresinin 40.076 km. olduğu göz önüne alındığında, 
bunun anlamı; dünyanın çevresinde yaklaşık 2,5 tur atmış olu-
yorlar demektir.)

Uçan bir arının her bir kilometrede, enerji için yarım milig-
ram bala ihtiyacı bulunuyor. Bir arı, bir litre balla, 25 kilometre 
hızla ve saniyede 200 - 250 kanat çırparak 3 milyon kilometre 
kat ediyor. ama arının bir günde yumurtladığı yumurta ağırlı-
ğı, kendi ağırlığının 20 katına erişebiliyor. arı, vücut ağırlığının 
330 katı yükü çekebiliyor.

Kaliteli yaşam sanatını kendine vizyon olarak benimsemiş 
bir insanın faaliyetleri de, tıpkı bal arısının faaliyetlerine benzer. 
Katma değeri yüksek ve etkili faaliyetleri kapsar. Söz konusu bu 
faaliyetlerin tümü, “Kaliteli Yaşam Sanatı” kitabı, verilen tüm 
egzersizler ve önerilerle size farkındalığınızın en üst düzeyde 
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olacağı bir yaşam anlayışı getirme felsefesiyle kaleme alın-
mıştır ve farklı olmanızın yanı sıra fark yaratmanız gerektiğini 
özellikle vurgular.

Bu kitap, bütün tecrübelerimizi düzenlediğimiz ve anlam-
landırdığımız motifleri açıklar. Kitabın temel önermesi, tec-
rübelerimiz çevresinde düzenlediğimiz ve yorumladığımız 
çekirdek modeli, kaliteli yaşam sanatı ile birleştirdiğimizde 
yaşamımızda bizim de inanamayacağımız hızlı bir ilerleme 
gerçekleştirebileceğimiz ilkesidir. Bu çekirdek model, tabii ki 
bizim yaşamı ıskalamamak için edinmemiz gereken alışkanlık-
lar ve kendimizi tanıma yolculuğudur. Egzersizler vasıtası ile bu 
alışkanlıkları kazandığımızda ve kendimizi tanıdığımızda onun 
içimizdeki işleyişini anladığımızda, kişiliğimizin bizden gizli olan 
yönleri açığa çıkmaya ve paradoksal bir şekilde şiddetini 
kaybetmeye başlar. Aniden, manevra yapabileceğimiz çok 
daha geniş bir psikolojik yaşam alanına sahip oluruz, çünkü 
kendimizi daha geniş bir perspektiften görme şansı yakalarız.

Kaliteli Yaşam Sanatı, hem bizim için mümkün olanı ortaya 
çıkarır hem de tepkilerimizin ve davranışlarımızın birçoğunun 
bizim için ne kadar zarar verici ve gereksiz olduğunu göste-
rir. İnsan yapı olarak hem pozitif hem de negatif niteliklere 
sahiptir, fakat biz onu yücelterek ya da kınayarak kendimize 
ayrıcalık yapmayız. Yapımız ne olursa olsun, ya da egomuz 
hangi formu almış olursa olsun, hepimiz bir tek temel sorunla 
karşı karşıyayız; en derin tabiatımızdan uzaklaşmış ve ona ya-
bancılaşmış olmamız. Bu tür belirtilere rağmen, kişiliğimizden 
kurtulup içimizde daha “temel” bir şey olduğuna güvenmek 
oldukça zordur.

Doğru anlaşıldığı takdirde bu kitap psikolojik ve yaşam kali-
temiz için kullanılabilecek olağanüstü bir araçtır. o, daha tam 
bir hayat sürdürmemizin önünde engel oluşturan bilincinde ol-
madığımız parçalarımızı aydınlatıp gözler önüne serer. “Bizim-
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le mutluluk arasındaki yolu tıkayan şeyin, yaşam anlayışımızla 
olan sıkı bağlılığımız olduğunu” gösterir.

Bu ‘öz’ün henüz gelişmemiş olmasına rağmen, her birimiz 
dünyaya saf bir öz olarak geldik. Ayrıca her birimiz hâlihazırda 
kişilikleri yerleşmiş bir anneye ve bir babaya sahiptik. onlar 
kendilerini gelişimsel boşluk ve kayıplarını müşahede etmek-
ten korumak zorunda kaldıklarından, bizi ne kadar sevseler de, 
ruhumuzun bütün yönlerinin açılarak ortaya çıkmasını destek-
lemeleri mümkün değildi. Kısaca, kendi öz’lerini kemale er-
diremedikleri ölçüde, bizim öz’ümüzün kemale ermiş halinin 
nasıl olacağını da tahayyül edemediler ve bize tam anlamıy-
la yardım edemediler. Bu perspektiften baktığımızda, bu en-
gellemelerin nesillerce geriye doğru gittiğini de anlayabiliriz.

Ebeveynimiz, böyle bir niyetleri olmamasına rağmen, 
daha çocukken bize kendimizi gizlememize yönelik “mesaj-
lar ” verdiler. Başka bir ifade ile farkına varmadan bize “kişi-
lik terörü” uyguladılar. Anne - babalarımız ne kadar iyi niyetli 
olurlarsa olsunlar, hepimiz bir dereceye kadar temel tabiatı-
mızı gizleme ve örtme sürecinden geçirilip buna boyun eğdik. 
Kendimizi bizi yetiştiren kişilere bilinç dışı bir şekilde ayarlama-
ya duyduğumuz ihtiyacın neticesinde, bir kişilik oluşturma ihti-
yacı ortaya çıktı. Şöyle hissetmeye başladık: “Şu an olduğum 
kişi, aslında ben değilim”. öyleyse farklı olmalıyım. Belki daha 
mutlu, daha sessiz ya da daha az enerjik olmalıyım.” Hayatta 
kalabilmek için yaptığımız bu gerekli ayarlamaların bize mali-
yeti çok büyüktür ve bu maliyetlerin belki de en büyüğü yavaş 
yavaş gerçekte olduğumuz gibi görünmekten dehşete kapılır 
hâle gelmemizdir. Hayatımızın çoğunu kendimizi göstermemi-
zi engelleyerek, diğer insanları görmeyerek ve en tahrip edicisi 
de, kendimizi görmek istemeyerek geçirdik.

Kaliteli yaşam sanatı kitabı çocukluktan itibaren bilerek 
veya bilmeyerek kendi özümüzden kaynaklanan yanlış alış-
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kanlıkları sizden olabildiğince uzaklaştırmaya çalışmıştır. Ki-
tapta verilen egzersizler yanlış alışkanlıkların yerine yaşam 
kalitenizi arttırmayı hedefleyen yepyeni bir alışkanlık dizisi oluş-
turmaktadır.

Geriye dönüp baktığımızda, bir kaç yanlış kelimeyi telâffuz 
etmiş ya da öfke, alaycılık ve gururun bize hâkim olmasına 
izin vermiş olsak hayatımızın çok farklı bir yöne doğru ilerle-
mesine yol açabilecek durumlar aklımıza gelecektir. Kişiliğimi-
zin peşinden gitmemize de izin verebileceğimiz, fakat bunu 
yapmadığımız çok önemli anlar hatırlayabiliriz. Fakat bir şeyler 
müdahale edip bizi durdurmuştur.

Bizi durduran bu şey ‘ farkındalık’ ’tır. Aniden, yapmakta ol-
duğumuz şeyin tehlikesinin, aptalca oluşunun ve bize zarar 
vereceğinin farkına varıp işler daha da kötüleşmeden durmu-
şuzdur. Eğer içimizdeki bir şey bilincinde olmadan yapmakta 
olduğumuz şeyin farkına varmasaydı, hayatımızın geri kalanı 
çok farklı olurdu. İşte bu çok önemli anlarda ‘mevcut’ olma-
mız kişisel tarihimizi değiştirdi.

Farkındalık kitabın size kazandırmaya çalıştığı en değerli bi-
linç düzeyidir. Daha basit bir ifadeyle, farkındalığı, dikkat etme 
yeteneğimiz olarak da tanımlayabiliriz. Maalesef, dikkatimiz 
genellikle kişiliğimizin takıntı haline getirdiği konularla özdeş-
leşmeye - fantezilere - endişelere - tepkilere veya öznel ha-
tıralara yöneltilmiştir. Farkındalığımız kişiliğimizin bu yönleriyle 
özdeşleştiğinde, yaşanmış tecrübelerimizin yakınlığıyla teması 
kaybederiz. Daha geniş bir perspektife sahip olması ve etrafı-
mızda gerçekten olan şeylere yönelik olması gereken dikkati-
miz daralır. Kasılarak dar ilgi alanlarına veya tepkilere yönelir 
ve “uykuya dalarız”.

Bizde kişiliğimizden fazlası mevcuttur. Gerçek Benliğimiz 
ve kişiliğimiz aynı şey değildirler ve onlar arasındaki düzgün 
dengeyi kuran ve gerçek tabiatımızın engin niteliklerini somut-
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laştırmamıza imkân tanıyan da mevcudiyetin kalitesidir. Kişilik 
büyük ölçüde otomatiktir: bizim için aynı sorunlara defalarca 
neden olmaya devam eder. Fakat kişilik yalnızca biz onun far-
kında değilsek otomatik olarak işleyebilir. Farkındalığımız art-
tığında ve kişiliğimizin mekanizmalarını doğrudan müşahede 
ettiğimizde, önceden olduğu gibi otomatik olarak işlev göre-
mezler.

Dahası, alışkanlıklarımız ve tepkilerimiz, bizim tahayyül 
edebileceğimizden çok daha fazla enerjimizi tüketir. Çoğu-
muz, kişilik motiflerimizden kurtulmanın bizi etkisiz ve sıkıcı hâle 
getireceğine inanır. Gerçekte ise tam tersi doğrudur. Boş ver-
meyi, rahatlamayı daha fazla ‘mevcut’ ve farkında olmayı 
öğrenmek, içimizdeki muazzam enerjiyi özgür bırakır ve bizi 
mümkün olabileceğini düşündüğümüzden çok daha fazla 
şeyi başarmaya muktedir kılar.

Belki de hiç bir zaman sürekli ‘mevcut’ olmamızı sağlaya-
cak bir formül ya da teknik bulamayacağız. Mevcut olmanın 
böyle otomatik bir yönteminin olması bir çelişki olurdu; ger-
çekte “uykuda” iken uyanık olmanın bir yolu! Dönüşümün ger-
çekleşmesi için kendimizi zorlamak, temel hayat koşullarımızı 
değiştirmek ya da irademizi kullanmak zorunda değiliz. Ger-
çek ve sürekli bir çözüm başka bir yönde bizi beklemektedir: 
Sürekli derinleşen bir farkındalıkla kendimize geri dönerek, kişili-
ğimizin yapılarını daha geniş bir perspektiften görüp yaşarız ve 
eski alışkanlıklarımız da gevşeyip üzerimizden düşmeye başlar. 
Buradaki mucize, bize zarar verici yapılarımızın tam olarak ya-
şandıkları ölçüde çözülmeye başlamalarıdır.

Bu kitap, aslında kim olduğumuz gerçeğini ele alarak bize 
iç asaletimizi ve ruhsal potansiyelimizi hatırlatır. Bize, kişiliği-
mizin daha yüzeysel, otomatik benliğini öz’ümüzün - gerçek 
benliğimizin - engin zenginliklerinden ayırt etmemizde yardım-
cı olur.
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1. Basamak: eşyalarınız

kaliteli yaşam için ı. Fikir: Çalışma masanızdaki 
dağınıklığa son verin.

1. Boş Masa Yöntemi: masanızdaki tüm evrakları ve eş-
yaları kaldırın ve oluşan boşluğa bakıp mutlu olmaya 
çalışın. Daha sonra yapılması gereken işleri kesinlik-
le doğrudan masada önünüze koymayıp yanlara ve 
arka kısımlara koyun. Buradaki amaç masada ön kıs-
mınızın olabildiğince boş olmasıdır. Bu sayede gele-
cekle ilgili planlamalarınızda önünüzdeki eşyalar size 
engel oluşturmayacaktır.

2. Dört Alan Yöntemi: masanızı saat yönünde 1den 4e 
kadar numaralamış gibi dört eşit parçaya böldüğü-
nüzü düşünün. 1. Bölüme: Atılacakları koyacağınız bir 
kutu koyun ve gereksiz, ilerde işinize yaramayacak 
şeyleri koyun, 2. Bölüme: Başkalarına yaptıracağınız 
işleri koyun, 3. Bölüme: önemli ve kısa bir süre son-
ra yapacağınız şeyleri koyun ve 4.Bölüme: Acil Eylem 
alanıdır ki etmeniz gereken acil bir telefon numarası, 
faks ve bir dosyaya koymak isteğiniz kağıt gibi şeyleri 
bu bölüme koyabilirsiniz.

kaliteli yaşam için ıı. Fikir: Büronuzdaki 
yığınlardan kurtulun.

İşe yaramayacak her şeyden kurtulun.

1. zararlı Yığınlar: Altı aydan beri kullanmadığınız 
kâğıtlardan ve gereksiz eşyalardan bir önce kurtulun.
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2. Dosya Askılığı - Kumanda Merkezi: Bir dosya dolabını 
masanıza yakın bulundurun ve gelen dosyaları bura-
da sırtları okunacak şekilde istifleyin.

3. Hedef Boş Bir zemin: Evinizde boş zeminlerin ve boş-
lukların olmasına dikkat edin. Bakın eve aslında neyi 
sembolize ediyor: 

Bodrum: Geçmiş ve Bilinçsizlik, Çatı Katı: Yaratıcı fikirler ve 
gelecek, Depo Odalar: Kişisel özgürlüğünüz, Antre: İnsanlar-
la ilişkileriniz, Kapılar: Dışa açıklığınız, Oturma Odası: Kalbiniz, 
Mutfak: Mideniz, Zemin: Maddi durumunuz, Giysi Dolabınız: 
Vücudunuz, Banyonuz: İç merkeziniz, Yatak Odanız: Mahre-
miyetiniz, Garajınız: Hareket kabiliyetiniz, Taşınabilir Döküntü: 
Yükleriniz, Merdivenleriniz: Gelişme imkânınız.

4. Altı altın düzen kuralı: 

a-  Aldığın şeyi yerine koy.

b-  Kapağını açtığın şeyle işin bitince kapağını kapat.

c-  Yere düşürdüğün şeyi yerine koy.

d-  Asılı olduğu yerden aldığın şeyi, yerine geri as.

e-  Elden çıkartmak istedin bir eşya varsa hemen not al.

f-  Tamir etmek istediğin bir şeyi bir hafta içinde tamir et.

kaliteli yaşam için ııı. Fikir: Unutkanlığa son verin.

İnsanların % 90 ı kaybettiği eşyaları aramakla gün içinde 
ciddi zaman kaybı ve moral bozukluğu yaşıyorlar. Almanya’da 
yapılan bir araştırmaya göre insanların % 42 si anahtar ara-
makta, % 25’i tükenmez kalem, % 19 gözlük aramakta ve son 
olarak % 16 sı da cüzdan aramaktadır. unutkanlığınızı birkaç 
yöntemle daha aza indirgeyebilirsiniz. Bunlardan birisi tek yere 
koyma yöntemidir. Burada yapacağımız sık kullandığınız eşya-
ları tek bir yere koymak. örneğin kol saatinizi her zaman yatak 
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odasındaki çekmecenin üzerine koyun. Diğer bir yöntem ise 
tek renk yöntemi sık sık işe yarayan eşyaları bir çekmece ko-
yuyorsanız bu çekmecenin kulpunu da renkli bir bantla bant-
layabilirsiniz.

Tek isim yöntemi: Sık kullandığınız eşyalarınızı koyduğunuz 
yere bir isim verin böylelikle o isim her kullandığınızda size 
oradaki eşyalarınızı hatırlatabilsin. Kalp yöntemi: bu yönteme 
göre en önemli şeylerinizi para gibi sol iç cebinize tam kalbini-
zin üzerine koyun ve bu sayede unutkanlığa son verin.

Burada bahsettiğimiz yöntemlerden bir tanesini bile de-
nemeniz belirli bir süreden sonra sizde alışkanlık haline gel-
diğinden hayatınızın daha çok kolaylaştığını fark edeceksiniz. 
Eğer bir de çok unutkan biriyseniz bu yöntemlerden birini de-
nemenizi daha çok öneriyorum. Çünkü unutkan olan kişiler 
hatırlayabilmek için beyinlerinin üçte ikisini kullanmaktadır. Bu 
yöntemlerden birini denediklerinde hayatlarının daha kolay-
laştığını görecekler. Artık eşyalarını aramak onlar için kabus 
haline gelmeyecek ve bulmak için zaman kaybetmediklerini 
fark edecekler.

evinize birde böyle bakın: 

2. Basamak: maddi Varlıklar

 Kaliteli Yaşam İçin 4. Fikir: paranızın sizi sınırlandırmasına izin 
vermeyin.

 Kaliteli Yaşam İçin 5. Fikir: para meselesinin size üstün gel-
mesine izin vermeyin.

 Kaliteli Yaşam İçin 6. Fikir: Borçlarınızdan kurtulun.

 Kaliteli Yaşam İçin 7. Fikir: Kendinizi güvenceye alma takın-
tısından kurtulun.

 Kolaylaştırıcı 8. Fikir: zenginlik Anlayışınızı Değiştirin.
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parasal durumunuzu bir düzene sokun. Borçlu iseniz bile, 
borcunuzu net olarak kuruşu kuruşuna hesaplayın.

3. Basamak: Zamanınız

 Kaliteli Yaşam İçin 9. Fikir: Faaliyetlerinizi birbirinden ayırın.

 Kaliteli Yaşam İçin 10. Fikir: Mükemmeliyetçiliği hayatınız-
dan çıkarın. Çünkü hayatta hiçbir şey mükemmel değildir 
sadece mükemmele yakındır.

 Kaliteli Yaşam İçin 11. Fikir: Net “hayırlarla” yükünüzü ha-
fifletin.

 Kaliteli Yaşam İçin 12. Fikir: Yaşamınızın temposunu düşü-
rün.

 Kaliteli Yaşam İçin 13. Fikir: Ayrıntılara fazla takılmayın zira 
detaylar içinde boğulmak zaman kaybından ve geç kalın-
mışlıktan başka bir şey değildir.

 Kolaylaştırıcı 14. Fikir: Ara Sıra uzaklaşın.

Artık plansız ve programsız bir yaşama veda etmenin za-
manı geldi. Her gün 15 dakikanı sabahleyin gününü planla-
makla geçirin. Mutlaka kendinize ait ufak bir ajandanız olsun. 
planladığınız şeyleri ufak notlar halinde yazın. unutmayın ki ya-
zılı olmayan hiçbir şeyin önemi yoktur.

4. Basamak: sağlığınız

 Kaliteli Yaşam İçin 15. Fikir: Vücudunuzdaki mutluluk hor-
monlarını çalıştırın. (Çikolata yemek gibi..)

 Kaliteli Yaşam İçin 16. Fikir: Enerjinizi serbest bırakın.

 Kaliteli Yaşam İçin 17. Fikir: Formda olmayı sorun olmaktan 
çıkarın.

 Kaliteli Yaşam İçin 18. Fikir: Her gün düzenli olarak yürüyüş 
yapın. Bu sayede zihninizin ve vücudunuzun ne kadar ra-
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hatlayacağını göreceksiniz.

 Kaliteli Yaşam İçin 19. Fikir: Vücudunuzu arındırın.

 Kaliteli Yaşam İçin 20. Fikir: İyi dinlenin ve güne erken baş-
layın. Her gün ortalama 7,5 - 9 saat uyuyun. Geç saatte 
uyandığımız zaman hem bütün vücudumuz ağrılı bir şe-
kilde uyanacağız hem de içimizden hiçbir şey yapmak 
gelmeyecek.

Aslında biraz düşününce sağlığınızın gerçekten dikkate 
almanız gereken en önemli kısım olduğunu anlayacaksınız. 
Düşünsenize her sabah ağrı çekerek uyanıyorsunuz. uyanmak 
ister misiniz? Elbette hayır. Her sabah ağrılı bir şekilde uyan-
mak sizin mutsuzluğunuza neden olacaktır. Ve gün içerisinde 
mutsuzluklarınız devam ettiğinden günlük yaşantınız, çevre-
nizdeki insanlar da etkilenecek. Mutsuzluğunuz diğer insanları 
da mutsuz edecektir. Sağlığınız vizyonunuz, misyonunuz, ba-
şarınız, mutluluğunuz, yaşama sevinciniz, ilişkileriniz ile doğru 
orantılıdır. Bu yüzden sağlıklı olduğunuzu düşünseniz bile sık sık 
kontrollere gidin ve içinizi rahatlatın. İnsanın sağlıklı olduğunu 
bilmesi onu hayata daha çok tutunduracaktır.

5. Basamak: ilişkileriniz

 Kaliteli Yaşam İçin 21. Fikir: İletişim ağı ile kendinizi yalnızlık 
kurtarın.

 Kaliteli Yaşam İçin 22. Fikir: Aile bağlarının karışık düğüm-
lerini çözün.

 Kaliteli Yaşam İçin 23. Fikir: Cenaze töreninize hazırlanın.

 Kaliteli Yaşam İçin 24. Fikir: Kıskançlık duygularınızdan kur-
tulun.

 Kaliteli Yaşam İçin 25. Fikir: Asabiliğinizden kurtulun.

 Kaliteli Yaşam İçin 26.Fikir: İnsanlara yardım etmekten zevk 
alın.
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 Kaliteli Yasam İçin 27. Fikir: Çevrenizdekilerle bilgi alış veri-
şinde bulunun.

 Kaliteli Yaşam İçin 28. Fikir: Hobileriniz gerçekleştirin ve sos-
yal olun.

 Kaliteli Yaşam İçin 29. Fikir: İnsanların düşüncelerine değer 
verin. Ve kimseyi yaptıklarından ötürü yargılamayın.

 Kaliteli Yaşam İçin 30. Fikir: Hayatta ne ve kimler yanınızda 
var olunca mutlu oluyorsanız onlarla ilişkilerinizi güçlendirin.

Bizi çevreleyen sosyal ağın farkına varın ve çevreniz ile 
olan ilişkilerinize kapsamlı bir bakış açısı ile kalite kazandırın.

6. Basamak: eşiniz

 Kaliteli Yaşam İçin 31. Fikir: İlişkileriniz geliştirin ve eşinize 
karşı anlayışlı olun.

 Kaliteli Yaşam İçin 32. Fikir: Konuşmalarınızı dramatize et-
meyin.

 Kaliteli Yaşam İçin 33. Fikir: İş hayatı ve özel hayat ilişkileriniz 
dengeleyin.

 Kaliteli Yaşam İçin 34. Fikir: Yaşlanınca hayatınızın nasıl ola-
cağını bugün birlikte kararlaştırın.

 Kaliteli Yaşam İçin 35. Fikir: Eşinizle daha çok vakit geçirin.

 Kaliteli Yaşam İçin 36. Fikir: Birlikte çift terapistine gidin.

 Kaliteli Yaşam İçin 37. Fikir: Birbirinizin düşüncelerine değer 
verin.

Mutluluğumuzun temelini oluşturan şeylerden biri de aile 
kavramı. Eğer mutlu bir birlikteliğiniz ve sizi her konuda destek-
leyen bir eşiniz var ise daha başarılı olduğunuzu göreceksiniz. 
Eşinizle en kaliteli ilişkinin yollarını bulun. Ne yapmak sizi mutlu 
ediyor ya da etmiyorsa onun üzerine düşünün.
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7. Basamak: kendi kendinizi kolaylaştırın

Kaliteli Yaşam İçin 38. Fikir: Hayatınızın amacını keşfedin.

Kaliteli Yaşam İçin 39. Fikir: Güçlü yanlarınızı geliştirin.

Kaliteli Yaşam İçin 40.Fikir: Vicdanınızın yükünü hafifletin.

Kaliteli Yaşam İçin 41. Fikir: Kendi kendinizi çözün.

Çevremizde yeni yürümeye çalışan bir bebeğin yürürken 
yüzündeki hazzı görmeye çalışın. onun ilk adımını attığında 
yüzünde okunan sevinci ve başarı hissini okumaya çalışınız. 
Adeta onun lisanı haliyle de “evet başardım, başardım ve ilk 
adımlarımı attım” deyişindeki hazzı ve başarma hissini anla-
maya çalışınız. Arkasından da bu küçücük bedenin ne kadar 
hızlı şekilde öğrendiğini ve her gün veya her hafta başarılarına 
başarı katışını izleyin. Kalkarken veya merdivenden çıkarken 
annesinin ayaklarına tutunarak dengeyi korumaya çalıştığını 
hatırlayın. onun yürümeye başladığı ilk günlerde ne kadar çok 
dikkat çektiğini ve bütün aile üyelerinin ilgi odağı olmasını ve 
başarılarını herkese izlettirmesindeki aşkı ve de şöyle bir zih-
ninizden bir geçirin. İlk yürüme anında bebek için ilk adımı 
atabilmenin onun gözündeki büyüklüğü ile erişkinlerin naza-
rındaki basitliğini şöyle bir karşılaştırın. Aslında bir bebeğin ilk 
adımını attığı anları kare kare incelersek şunları görürüz. İlk 
adımı atma, sendeleme, duraklama, sendeleme, dengeye 
gelme ve derin nefes alma, sonra tekrar ikinci adımı atma. Ar-
kasından çömelme, zemine dokunmamaya çalışma, ayağa 
kalkma ve hareketleri yeni baştan tekrar etme.

Bizim bedenlerimiz dengenin doğasına dair pek çok derin 
anlama ve kavramaları bize fısıldar. Çünkü bizler çok karmaşık 
duyu sistemlerine sahibiz. öncelikle biz kendilerini çok açıkça 
ortaya koyan beş duyuyu biliyoruz. Ancak bunun dışında bi-
zim önsezilerimize dayanarak hissettiğimiz denge gibi diğer 
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duygularımıza ait iç sesler de vardır. Bunların çoğu çok seyrek 
olarak bilinçli şekilde fark edilir.

Bu bölümde; biz sizi daha bilgece şekillerde kendinizi to-
parlama, canlı tutma, egzersiz yapma ve dinlenme yoluyla 
hayatınıza daha fazla sadelik getirerek dengeye getirmenin 
stratejilerini keşfetmeye davet ediyoruz. öncelikle bedeninizin 
denge hakkında verdiği hikmetli derslerle konuya giriş yapa-
cağız. Bu konuda ki ilk egzersizimizden aşağıda bahsedece-
ğiz. Bu egzersizi yapmıyorsanız bile beyninizde canlandırdığı-
nızda da etkili olacağını göreceksiniz.

Egzersiz
Derin bir nefes alın, kendinizi rahat hissettiğinizde tek ayak 

üzerinde durunuz.

Gözler açık olarak dengeleme

(Tek bacak üzerinde durma süresi)

 � 5 dakika veya daha uzun süre mükemmel

 � 4 - 5 dakika - çok iyi

 � 3 - 4 dakika - iyi

 � 2 - 3 dakika - ortalamanın üstünde

 � 1 - 2 dakika - ortalama

 � 1 dakikanın altında bedeninizin dengeye ihtiyacı var

Gözler kapalı olarak dengeleme

(Tek bacak üzerinde durma süresi)

 � 40 saniye veya daha çok - mükemmel

 � 30 - 40 saniye - çok iyi

 � 20 - 30 saniye - iyi

 � 10 - 20 saniye - ortalama

 � 10 saniyenin altında vücudunuzun dengeye ihtiyacı var.
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Yukarıda verdiğim denge Egzersizinde ortalamanın al-
tında iseniz bir doktora müracaat etmeni ve sağlık kontro-
lünden geçmeniniz öneriyorum.

BeDeniniZe BiR GÖZ atın

Biyolojik bedeniniz tarafından ortaya konan denge şeklinin 
kanunlarını gözlemlemek ve keşfetmek için aynanın karşısına 
oturun veya dikelin. Şekil ve görünüm itibarıyla kendimizi in-
celediğimizde az çok dengeli bir tasarıma sahip olduğumuz 
görülecektir. Sol ve sağ simetriler yüzümüzde, kollarımızda, 
göğsümüzde iç organlarımızda bacaklarda, ayaklarda ve 
parmaklarda çok açıkça görünmektedir. önden veya arka-
dan sağdan veya soldan, üstten veya alttan hangi yönden 
bakarsanız bakınız bu mükemmel simetriyi göreceksiniz. Bütün 
bu yapılar bir arada örgülenerek ve denge halinde bütünle-
şerek bedeni meydana getirirler. Hatta beynin sol ve sağ ya-
rımkürelerindeki loblar bize hem şekil hem de fonksiyon bakı-
mından simetrinin vücudun bütünlüğü için gerekliliğini açıkça 
gösterir.

Bedenin fonksiyonlarını gözlemlemeye devam ettiğimizde, 
dengenin varlığı, zamana bağımlı olarak gerçekleşen aktivite 
çevrimlerinde ve ritimlerinde de açıkça gözlenir. Soluk alma, 
durma, soluk verme, hareket, dinlenme, hareket, uyuma, 
uyanma, açlık, yeme, boşaltım, susama, içme, gençlik, zin-
delik, ihtiyarlık, sağlıklı olma, hastalık, doğum, ölüm.... Bütün 
bu insanla ilişkili faaliyetlerin hepsi belli çevrimlerle belli ritmler-
de tekrarlanan hareketlerdir. Bu çevrimlerdeki veya ritmlerdeki 
aksaklık sağlığın ve bütünlüğün bozulduğuna işarettir.

Beden her bir hareketten diğerine geçişte, daima dinamik 
şekilde ayarlanan denge ve simetriyi ortaya çıkarır. Hem ya-
pısal hem de fonksiyonel olarak, denge, bedende hem şekil 
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ve uzay hem de hareket ve dinginlik itibarıyla ölçülebilir ve 
ölçülemez şekillerde kendini ortaya koyar.

Egzersiz
Ellerinizi eğilerek önünüzdeki zemine dokundurma hareke-

tiyle başlayabilirsiniz. Nefes alırken, sağ elinizi yukarı kaldırırken, 
sol elinizi aşağıya indirin. Nefes verirken de ellerinizin düzgün 
şekilde ortaya gelmesine izin verin. Sonra ikinci nefes alışınız-
da sol elinizi yukarı kaldırırken, sağ elinizi aşağıya indiriniz. Bu 
alternatif hareketleri, nefes alıp vermenizle koordine ediniz. Bu 
hareketleri akıcı ve düzgün şekilde yapıncaya kadar deneme-
ye devam ediniz. Daha fazla bir etki üretmek için gözlerinizi 
hareket ve nefes alıp vermenizle koordineli şekilde gezdirme 
hareketleri yapınız. Hareketin akıcı bir deseni ve ritmini bece-
rebildiğinizde, bu hareket motifini tersine çevirip çevireme-
yeceğinizin denemesini aynanın karşısına geçerek yapmaya 
çalışınız. İlk denemeyi yaptığınızda, hareketi sıkıcı ve karışık 
bulabilirsiniz. Fakat pratik yaptıkça, giderek daha düzgün ve 
tabii hale dönüşecektir. İlk önce hareketi mümkün olduğunca 
basit seçin ve sizin için çalışıp çalışmadığını size uygun olup 
olmadığını keşfetmeye çalışınız.

Bu tür egzersizlere aşinalığınız arttıkça, siz hayalinizdeki bu 
çapraz birbirine geçmeli sürünme hareketlerinin etkilerini zen-
ginleştirebilir ve genişletebilirsiniz. Ellerinizi yukarı doğru kaldırır-
ken, onların aşağıya doğru inmekte olduğunu hayal ediniz. 
onları ileri doğru uzatırken, geriye doğru çekmekte olduğunuzu 
hayal ediniz. Yukarı doğru ellerinizi iterken onu aşağıya doğru 
çekmekte olduğunuzu hayal ediniz. Bu egzersizleri yaptıkça, bu 
gerçek ve zihinsel hareketlerin zıtlık oluşturması, birçok alışkanlık 
motiflerini(hareket etme, algılama, düşünme gibi) depolarize 
etmede oldukça etkindir. Bu tip zıtlık oluşumu, hem zihnin hem 
de bedenin yeni alternatifleri tanımasına ve hareketlerin dengeli 
bir hürriyetle beslenmesi için yeni kapılar açılmasına sebep olur.


