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1. Uygulamalı Egzersiz 

Farkındalık – ne durumdayım? 

Giriş 
Kişi kilo almaya başladığı zaman “zayıflamaya başlamalıyım” düşüncesi, ne kadar süreyle 
devam etmektedir? 
 
Obezite hakkında konuştuğumuzda, fakat iyileştirmeye yönelik hiçbir şey yapmayıp onu 
meşrulaştırıp görmezden geldiğimizde, sakin kalabilmek ve böylece üzgün, endişeli ve suçlu 
hissetmemek adına sadece zihnimizi rahatlatmaya çabalıyoruz. Aslında ne olduğunun 
farkındayız fakat bununla yüzleşmek istemiyoruz/yüzleşemiyoruz. Öyleyse, ne olacak? Nasıl 
yapacağım? Ne yapacağımızı görmeden önce bu basit bilinç egzersizinin neresinde 
olduğumuzu analiz edeceğiz. 
 
 
Hedef Kitle 
Sürekli tekrarlanan zayıflama girişimlerinden sonra tedaviye yönelik yanlış yaklaşımdan dolayı 
obez yetişkinler. Başarısızlığa uğramışlardır, bu nedenle gayretleri boşa gitmiştir. 
 

 

Anahtar Kelimeler : Hayal kırıklığı, hedefler, irade ve bilinç,  

Maliyet   : Yok 
Materyaller  : Kâğıt ve kalemler 
 
 
Uygulamalı egzersizin amacı 
Kişi obezite ile ilgili olarak kendi durumunun farkına varıp bilinçlenerek daha net hedef 

belirleyebilmelidir. Kişinin ilk defa kendi durumunun tamamen farkına varması amaçlanır. 

 
Bu uygulamalı egzersizin geliştirilmesine yönelik özel neden 
Birçok durumda, obezitenin kaynağı belli değildir bu sebepten zayıflama programının etkili 

olabilmesi için kendi durumunuzun farkına varmış olmanız gerekir.  

 
Açıklama & Eğitim 
Kişi aşağıdaki üç adımı okumalı ve kendisinin hangisi içerisinde yer aldığını tanımlamalıdır.  

Adım 1. "Daha neler, o kadar da şişman değilim, hala iyi görünüyorum." 

Bu şekilde düşünerek obezite olarak tanımlanan kavramın temelini atmış oluruz. Yemek 

yeme bozuklukları, hareketsizlik,  yanlış egzersiz bu temelleri sağlamlaştırır.  Bu şekilde 

obezite başlar ve sonrasında “daha fazla yiyecek, daha fazla mutluluk” ifadesi ile artar, bu 

da zamanla şeker ve türevleriyle bağımlılıkların oluşmasına zemin hazırlar.  

 

Bu aşamada ciddi bir kilo sorunu söz konusu olmamakla birlikte bizi yavaş fakat gitgide 

artan bir kilo alımına sürükleyen hatalı bir davranış şeklini benimsemeye başlarız. Bu 

noktada metabolizmadan söz etmeyeceğiz fakat kesin olarak bu düşünce ve davranış ile 

birlikte uzun vadede yağ depolayan bir makine tasarlamaktayız.  
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Adım 2. Bu şekilde gittiği sürece işler çığırından çıkacak. Bir şeyler yapmalıyım. 
 

Eğer bu şekilde düşünüyorsanız sizi yeni bir aşama beklemektedir. Kendi vücudumuzda 

beğenmediğimiz yönler gözümüze çarpar ve bir değişiklik ararız. Yaklaşan yaz tatili ya da bir 

davet, düğün ve farklı görünmek istediğimiz bir toplantı …  

 

Hareketlerimizle artan nefes darlığı daralma ve bizi uyaran kısa nefesler. Bunların sonucunda 

zayıflamaya niyet ettiğimiz anlar olur. Dikkat! Biz obezite başlangıcı öncesindeyiz… 

  

Diyetlerin döngüsü başlamıştır. Enerji ile yüklenerek yanlış bir şekilde zayıflamaya yöneliriz ve yıllar 

geçtikçe daha da katılaşan beslenme stratejilerine bir son verdikten sonra yumruklayarak bir duvarın 

yıkılması gibi tüm enerjimizi boşa harcamış oluruz. En kötü kısım da sonuçtur ki, rejim yapmak için 

yıllar harcandıktan ve kiloda meydana gelen artışlar ve düşüşler olduktan sonra kişinin obez olduğu 

gerçeği ortaya çıkar, burada yapılan bir takım şeyler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 
 

Adım 3. Şimdi anlıyorum ki, ben hastayım ve bu bir rejim sorunu değil, bu başka 
bir şey. 
 

İkinci aşamadan sonra kişi kendini karamsar hisseder ve zayıflama ile yüzleşemez. Sayısız 

teşebbüsler tüm etkileri ile birlikte bitmiştir. Şimdi, aslında olması çoktan gereken birşeyi, önceden 

önem verilmeyen bir sağlık sorununun olduğunu kişinin kendisi hissetmeye başlar, işin en kötü 

kısmı; bu noktaya gelmek için gün geçtikçe bizim bir parçamız haline gelen alışkanlıkları geliştirmek 

ve pekiştirmek zorunda kalmış olmamızdır.   

 

Obezitenin asla durağan bir şey olmadığını, iyileşeceğini veya kötüleşeceğini ve değişim kararının 

tek başınıza kendinizin alabileceğini hatırlatmak istiyorum. İşin en zor kısmı hastalara yeni şeyler 

yaptırmak değildir, onlara her zaman yapmış oldukları şeyleri bıraktırmaktır. 
 

Uygulamalı egzersizin sonuçları 
Kişi sahip olduğu obezite sorunu hakkında bilinçlenir. 
 

Sorular & Değerlendirme 
Bu egzersiz ve bilinçlenmenin çok daha etkili olabilmesi için alanında uzman bir kişinin 

yardımıyla hastanın kendisi tarafından gerçekleştirilmelidir. Kişi kendi kendine de 

gerçekleştirebilir. 
 

Sonuçlar 
Başlangıç noktasını açık bir biçimde algıladığımız takdirde hedeflenen noktaya çok daha açık 
bir biçimde ulaşırız. Kişi hangi aşamada olduğunun farkına vararak bir sonraki yada önceki 
aşamalarıda teyit eder. Davranışlarını değiştirmek için bilinç kazanmış, hazır hale gelmiştir. 

 

 

 


