
    HOŞGELDİN BAHAR! 
 
İlkbahar ayı genellikle hepimize iyi gelir. Ilık hava, içimizi ısıtan güneş, doğanın rengârenk 
çiçeklere ve yeşilin bin bir tonuna boyanması kış ve soğuğun üzerimizde yarattığı ölü 
toprağından kurtulmak ve yenilenmek için bize bir umut verir.  
 
Kilo vermek için diyete başlayan, spor salonlarına yazılan, notlarını düzeltmek ve sınav 
kaygısından kurtulmak için destek alan kişilerin mart ayıyla birlikte artması kesinlikle bir 
tesadüf değildir… 
 
Günümüzün stresli ve hızlı dünyasında pek çoğumuz koşuşturmaktan yorgun düşüyoruz. 
Bazen basit görünen şeylerde bile karar vermekte sıkıntı yaşıyoruz. Danışmaya ihtiyacımız 
oluyor. Bazen bir karar veriyoruz ama uygulamada zorlanıyoruz. Dışarıdan bir motivatöre 
ihtiyaç duyuyoruz.  
 
Yazıların ve kitapların pek çok kişiye ihtiyacı olan bu desteği ve motivasyonu vererek 
hayatlarını yönlendirmede yardımcı olduğunu defalarca gördüm. Yazımda önerdiğim bir 
kitabı okuyup hayatını değiştirene de, yazımdaki bir sözüm üzerine yaşamındaki eksikliğinin 
ne olduğunu fark edip fotoğraf çekmeye başlayan ve bu sayede pek çok seyahat, pek çok 
dostluk ve pek çok kare biriktirene de şahit oldum. 
 
Bazen sadece küçük bir dokunuşun, küçük bir sözün başkalarının yaşamı üzerinde tahmin 
ettiğinizden çok daha fazla etki yarattığını biliyorum… 
 
Umarım sizler de böyle hisseder ve yaşamınız üzerinde bazı değişiklikler yapmaya 
başlarsınız... 
 
Baharı ve enerjisini fırsata dönüştürmek için birkaç öneriyle yazımı noktalıyorum… 
 
***Öncelikle  ‘Evet ama…’ ile başlayan bahane cümlelerini hayatınızdan çıkarın.  
Bir haftada kaç kere bu kalıbı kullandığınızı bir sayın. Mesela ‘Bir tatil bana iyi gelirdi ama 
çok masraf olur’ ‘İşimden nefret ediyorum ama başka bir alternatifim yok’ gibi… 
 
Bu kalıp size kurban gibi hissettirmekten ve yerinizde saymanızdan başka bir işe yaramaz. 
Yeni yerler görmek, yeni insanlarla tanışmak kesinlikle önerilir. 
 
*** Kendinize vakit ayırın.  
Özellikle annelerin vakit fakiri olduklarını görüyorum ve anlıyorum. Ama kendinize 
ayırdığınız, koşuşturmadan sadece kendiniz için yaptığınız bir aktivite ya da hobi iyi 
hissetmenizi sağlayacağından ailenizle ilişkilerinizin kalitesini yükseltecektir. Artık havalar 
geç kararıyor, çalışan bir anne olsanız bile aydınlık daha çok vaktiniz var bunu kullanın.     
 
*** Fiziksel detoks yapın.  
Vücudumuza aldığımız gıdalar enerjimiz üzerinde etkilidir. Meyve ve sebze tüketiminin 
yoğunlukta olduğu bir diyet programını öneririm. Bu konuda zorlanıyorsanız bir 
diyetisyenden destek alabilirsiniz. 
Düzenli spor yapın. Bir spor salonuna yazılabileceğiniz gibi doğada yapacağınız düzenli koşu, 
yürüyüş ya da bisiklet turu da size iyi gelecektir.  



Düzenli kese yaptırarak vücudunuzdaki ölü derilerden kurtulun. Ardından da masaj ile kan 
dolaşımını arttırarak selülitlerinizi yakmaya başlayın. Bunu yaptırdığınızda dokunulmak da 
size iyi gelecektir. 
 
*** Ruhsal detoks yapın. 
Uykuda bile susmayan, sürekli çalışan bir beyne sahibiz. Bazen düşüncelerimizden biz 
kendimiz bile sıkılıyoruz ama yine de onlara engel olamıyoruz. 
Hayatınıza yogayı ya da meditasyonu katın. Yoga ve meditasyon kişiye zihnini ve bedenini 
yöneterek daha sağlıklı bir yaşam sürmeyi öğretir.  
Özellikle yoga sayesinde doğru nefes almayı öğrenir stres ile kastığınız kaslarınızı gevşetir 
yogaya özel belli pozisyon ve duruşlar ile hem vücudunuzun sıkılaştığını hem de beyninizin 
özgürleştiğinizi hissedersiniz. 
 
Panik atak ve benzeri pek çok fiziksel hastalığın nedeni psikolojiktir. Ruhunuza ve bedeninize 
yaptığınız her yatırım size mutluluk olarak geri dönecektir… 
 
Hoş geldin Bahar… 
İyi ki geldin… 
 
Uzm. Psikolog & Yaşam Koçu Manolya ÖZEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


