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2. Uygulamalı Egzersiz 

Mucizeler yoktur, herhangi bir kısa yol mümkün değildir 

Giriş 
Bu egzersiz ile daha istikrarlı şekilde sağlıklı kiloyu koruma veya zayıflamayı sağlayarak 
sağlığa kavuşmamıza yardımcı olacak şekilde sağlıklı ve gerçek alışkanlıklara yönelmek için 
çok katı stratejiler ve mucizevi ürünler ile çabuk zayıflama düşüncesini yıkmayı hedefliyoruz. 
 
 

Hedef Kitle 
Kilo verme bilincine ulaşmış, kilo vermeye ihtiyacı olan fazla kilolu yetişkinler 
 
 

Anahtar Kelimeler : Bilinç, etki, derinleşme  

Maliyet   : Yok 
Materyaller  : Kâğıt ve kalemler 
 
 
Uygulamalı egzersizin amacı 
Mucizevi ürünlerin olmadığına ve kullanımının yanlışlığına yönelik bilinci ortaya çıkarmak. 
 
Bu uygulamalı egzersizin geliştirilmesine yönelik özel neden 
Temel nedeni; estetik kaygılar sebebiyle hızlı bir şekilde zayıflamaya odaklanan kişinin 
mevcut reklam ve mucizevi ürünlerden etkilenen zayıflama düşüncesini yıkmaktır. Sonuç 
olarak bu ürünlerin hiçbirinde yeni sağlıklı yaşam alışkanlıkları bulunmamakta ve kullananlar 
hızla kilo verdikten kısa bir süre sonra kilo artışı ile beraber ilk alışkanlıklarına 
dönmektedirler. 
 
Açıklama & Eğitim 
Egzersiz bir uzman yardımıyla veya bireysel olarak okunur ve kişisel durum değerlendirilmesi 
yapılır. Kişi hangi aşamada olduğu yada daha önce içinde bulunduğu aşamları tespit eder ve 
durumunun farkına varır. Daha etkili olması ve daha iyi şekilde uyarlanabilmesi için bu 
egzersizin, alanında uzman bir kişi yardımı ile uygulanması gerekir.  
 
 
Satın almanın ilk aşaması, yanılsama. 
 
 
İspanyada her yıl ocak ayında “Yeni Yıl, Yeni Yaşam” adı ile herhangi bir temeli olmayan 
zayıflama ürünlerinin yoğun reklamlar sonucu satılmasının ardından yapılan araştırmalarda 
bu ürünlerin çoğunun tüketilmediği son kullanma tarihinin geçerek çöpe atıldığı tespit 
edilmiştir. 
 
Obez hastalar hassastır ve tüm bu ürünler tarafından taahhüt edilen herşeye inanma ihtiyacı 
hissederler, yıllar boyunca süregelmiş başarısız teşebbüslerden sonra bu hastanın, hedefini 
gerçekleştirme isteğini tatmin etme ihtiyacı vardır.  
 
Sonrasında bu ürünler “7 günde 7 kilo” gibi sloganlar ile ortaya çıkmaktadır. Bu durumda 
tekrar deneme konusunda hasta kendini güçsüz hissetse de kaçınılmaz bir şekilde şansını 
tekrar dener.  
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Yukarıda bahsi geçen üzüntünün yanı sıra kesinlikle bu uydurma içeceklerin, hapların ve 
uzun bir stratejiler listesinin, zamanla davranış değişikliğine bağlı olarak sürdürülebilirliği 
kalmamaktadır. 
 
Sorun; bozguna uğramış olmamak adına ne kadar zor olursa olsun, mücadele etmeyi 
sürdürdüğümüzde ve tüm maliyetlere rağmen stratejiye devam ettiğimizde ortaya 
çıkmaktadır. Yüksek kaygı dereceleri ortaya çıkaracağı için hedeflerimizi sadece zarar görme 
üzerine dayandıramayız ki, bu da bu kaygıyı dizginlemek için orantısız bir şekilde yemek 
yeme ile sonuçlanır, hepimizin bildiği “diyet atlama” gerçekleşir.  
 
 
Satın almanın ikinci aşaması, bu hiçbir şeye değmez. Ürünlerin değer kaybı 
 
 
Hepimiz tüm bu ürünleri sorunlarımıza çözüm olarak satın alıyoruz fakat etkili şekilde 
zayıflamadan bunların kullanımına son vermek zorunda kalıyoruz.  
 
Bu yanılsama ile birlikte bu ürünler pek çok durumda; sadece üzücü bir başarısızlık ve bu 
başarısızlık ile gelen yanlış güdülenme sonucu kilo alışları, verişleri ile ortaya çıkan 
yoksunluk etkisinden sorumludur.  
 
“Ne yapacağımı bilmiyorum?” “Bu hiçbir şeye değmez” gibi ifadeler, yine bir strateji 
başarısızlığa uğradığında kişinin defalarca tekrar etmeye başladığı ifadedir.  
 
 
Üçüncü aşama; bu, sonuncu aşamadır. Tekrar deneme ihtiyacının görüldüğü aşamadır. 
 
 
Kontrol edilemez bir endişe ile uygulamakta olduğumuz stratejiyi terk edeceğimiz zaman 
genellikle bunu şeker yönünden zengin olan sulu besinler ile yaparız fakat bu da egomuza 
zarar veren suçluluk duygusunun ortaya çıkmasına kadar sürer, “yine başaramıyorum, 
kaybetmeye mahkumum” gibi dalgın düşünceleri ortaya çıkarır.  
 
Doğru bir savunma içgüdüsü olarak kişi tekrar denemeye başlar fakat yine obeziteye 
yaklaşım şekli yanlış olur. Bu noktada, büyük bir zayıflama ihtiyacı vardır, bazı durumlarda 
önemli bir çaresizlik görülür, mucizevi ürünlerde çare aramaya tekrar geri dönülür ve olay, 
kısa süre içerisinde çok fazla zayıflamayı taahhüt eden yeni ve değişik bir ürünün heyecanlı 
bir şekilde satın alınması zayıflığına kadar gider. 
 
Uygulamalı egzersizin sonuçları 
Kişi sağlıklı kilonun sürdürülebilirliğini garanti etmeyen sağlıklı yeme alışkanlıklarını 
içermeyen mucizevi ürünlerin gerçek anlamda ve uzun dönemde geçerliliğinin olmadığını 
anlar. 
 
Sorular & Değerlendirme 
Bu egzersiz, bilinçlenmenin çok daha etkili olabilmesi için alanında uzman bir kişinin 
yardımıyla hastanın kendisi tarafından gerçekleştirilmelidir. Kişi kendisi uygulayarak ta 
bilinçlenebilir ve kısır döngünün farkına varır. 
 
Sonuçlar 
Mucizevi ürünler, size kilo aldıran alışkanlıkları hiçbir şekilde değiştirmez.  
 
 
 


