ELE04HOLISTIKDETOKS

4/24/08

3:51 PM

Page 2

iyi yaﬂa
MEL‹KE KARAKARTAL

Holistik

142

ELE04HOLISTIKDETOKS

4/24/08

3:51 PM

Page 3

Detoks

Nisan, tam zaman›!

Koca bir k›ﬂ geride kald›
ancak hala so¤uk
mevsimin bedenimize ve
ruhumuza bindirdi¤i
ekstra yüklerle
yaﬂ›yoruz. Nisan,
bunlardan kurtulmak
için iyi bir ay. Beslenme
Uzman› Hale Sofia
Schatz, sadece
bedenimize de¤il,
ruhumuza da iyi gelecek
Holistik Detoks’un
s›rlar›n› anlatt›...

B

Holistik Detoks, sadece vücudunuz ve

miﬂ besinler, haz›r yemeklerle sindirim sis-

beslenmenin bir ad›m ötesinde, beyniniz,

teminizi nas›l da t›kad›n›z; karaci¤erinizi

duygular›n›z ve ruhunuzun da derinlikle-

nas›l da yordunuz… Belki de çok yediniz;

rine inmeyi içerir. Bu detoks, ﬂifa bulmak

sizi her an at›ﬂt›rmaya, her stres oldu¤u-

ve canlanmak için ihtiyaç duydu¤umuz

nuzda bir paket çikolataya iten neydi?Belki

zaman› kendimize vermenin bir yöntemi.

de can›n›z›n sürekli ﬂekerli yiyecekler

Bu, evinizde yapt›¤›n›z bahar temizli¤i gi-

çekmesi içinizdeki çocu¤un sesi… Kimi

bi asl›nda. Her gün, stres dolu, kirli dün-

besliyorsunuz? Esas sorumuz bu. E¤er

yam›zda yaﬂamak, sa¤l›¤›m›za birçok yön-

mesele fazla kiloysa asl›nda biraz daha

den ekstra yükler bindiriyor. Birçok kay-

derine bakmak gerekiyor.

naktan bünyemize sürekli toksin al›yoruz:
Soludu¤umuz hava, temizlik maddeleri,

Yaﬂam boyu
sürecek al›ﬂkanl›klar

bi a¤›r metaller dahi… Buna ek olarak iﬂlenmiﬂ ve rafine besinler tüketiyoruz; ka-

kanl›klar› edinmeli, vücudunuzun ihtiyac›

fein, ﬂeker, meﬂrubatlar, alkol, hamuriﬂi...

olan besinleri bulmal›, gereksiz olanlar›

Bunlar sindirim sistemimizi zorluyor. Hat-

yaﬂam›n›zdan ç›karmal›, beslenme al›ﬂ-

ta stres ve negatif düﬂünme, bütünsel

kanl›klar›n›z›n alt›nda yatan nedenleri ö¤-

sa¤l›¤›m›z aç›s›ndan toksik nitelik taﬂ›yor.

renmelisiniz. Bunun için de “Vücudu dinlemek” gerekiyor. Vücudumuzu dinlemek,

Holistik Detoks için en iyi zaman

beslenme al›ﬂkanl›klar›yla karakter ve ruh

y›l›n hangi dönemlerini içerir?

halimizin ba¤lant›s›n› gözlemlemek için
en iyi yol “Holistik Detoks”.

Geleneksel Çin t›bb›na göre bahar aylar›, karaci¤er
detoksu için en iyi za-

baﬂl›yor. Spor salonlar› do-

Bütünsel temizlik
Hale Sofia Schatz, beslenme konusun-

menﬂeli tehlikeli zay›flama ilaçlar›ndan

da “mentor” dedi¤imiz uzmanlardan. 30

k›sa sürede sonuç verece¤i iddia edilen

y›l› aﬂk›n bir süredir beslenme-vücut-

hurafe k›l›kl› yöntemlere her ﬂeyden me-

ruh-ak›l ba¤lant›s› konusunda insan-

det umuluyor… Öyle ki ﬂu kilolardan kur-

lar›n yaﬂamlar›n› de¤iﬂtiriyor.

tulaca¤›m›z› bilsek, zehir bile içece¤iz ne-

“Buddha Size Yeme¤e Gelse” ki-

redeyse. Asl›nda iﬂin asl›n›n baﬂka oldu-

tab›n›n yazar›. Haz›r zaman› gel-

¤unu, fazla kilolar›n meselenin yüzeyde-

miﬂken kendisine sorduk, ö¤ren-

ki k›sm› oldu¤unu söylesek… Peki mese-

dik, iﬂte bütün detaylar›yla “Vü-

lenin kökünde ne var?

cutta bahar temizli¤i”…

Vücut-ak›l-ruh ba¤lant›s›
Önce kendinize bir sorun: Siz vücudu-

ri, sigara duman›; hatta c›va ve kurﬂun gi-

yerine yaﬂam boyu sürecek beslenme al›ﬂ-

fazla kilolar› verme derdi
lup taﬂ›yor, diyetisyenler hiç

kozmetikler, besinlerdeki katk› maddele-

Kendinize k›sa süreli hedefler koymak

ahar gelince alarm veren

yapmad›klar› kadar iﬂ yap›yor; Uzakdo¤u

Foto¤raflar: AHMET GÜL/ DB ‹maj

bir çöplü¤e çevirdiniz; sigara, alkol, iﬂlen-

Holistik Detoks nedir? Neden vücudu-

nuza hangi yükleri bindirdiniz de size ki-

muzun böyle bir sürece ihtiyac›

lo olarak geri döndü? Vücudunuzu nas›l

var?
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“Holistik Detoks, d›ﬂ
dünyayla iletiﬂimi
minimuma indirip kendi
içinize döndü¤ünüz bir
inziva süreci gibidir...”
Kendi kendimize detoks yapmak
mümkün mü?
Elbette, ancak bu detoksu neden yapt›¤›n›z› iyi bilmeli ve bu sürece net bir ﬂekilde odaklanmaya haz›r olmal›s›n›z. Kesin bir niyetinizin ve disiplininizin olmas›
ﬂart. Kilo kaybetme iste¤i her zaman iyi
bir motivasyon kayna¤› de¤ildir. Detoks
boyunca yan›m›zda bir rehber olmas› her
zaman iyidir. Özellikle ilk defa detoks yap›yorsan›z size destek olacak bir kitab›n
ya da gerçek bir insan›n varl›¤› önemli.
Detoks için ideal süre ne kadard›r?
Detoks için minimum gerekli zaman
uzun bir hafta sonu süresidir, bu da 3-4
gün demektir. E¤er iyi bir ön haz›rl›k yapt›ysan›z detoksunuzun yaﬂam›n›zda, vücudunuzda ne kadar büyük de¤iﬂiklikler yapt›¤›n› hemen fark edersiniz. E¤er 3-4 gün
detoks yapabiliyorsan›z, bunu bir haftaya
esnetebilece¤inizi düﬂünüyorum.

HOL‹ST‹K DETOKS’A DESTEK
Holistik detoksu evde yapacaksan›z, gerekli
besinler için Schatz’›n kitab› “Buddha Size
Yeme¤e Gelse”yi edinebilirsiniz. Ayr›ca
detoks boyunca kendinize odaklanman›z›
destekleyecek kitaplar okumak isterseniz
Schatz ﬂu yazarlar› öneriyor: Eckard Tolle,
Osha, Ram Dass, Thich Nhat Hanh, Deepak

Chopra, Pema Chodron, Lao Tzu, C. Jung,
Carolyn Myss, Wayne Dwyer… Schatz,
Türkiye’de gerçekleﬂtirdi¤i holistik detoks
programlar›nda ﬂu filmlere de yer veriyor,
e¤er bulabilirseniz izlemenizi öneririm: The
Secret, Groundhog Day, Celestine Prophecy,
What the Bleep Do We Know…

Holistik Detoks’la sigara, sürekli alkol
gibi kötü al›ﬂkanl›klar› b›rakmak
mümkün mü?
Baz› negatif davran›ﬂlar›n al›ﬂkanl›¤a
neden dönüﬂtü¤ünü bulmak için bu davran›ﬂ modellerinin köküne bakmam›z gerekiyor. Detoks sürecine bu kadar önem
vermemin sebebi yaﬂam›m›zda kötü al›ﬂ-

sa¤l›¤›m›z ve tüm detoks süreci için anah-

detoksun kendisi kadar önemli. Detoks

kanl›klardan öte yaﬂam›m›z›n derinlikle-

tar konumunda. Bahar, hareketsizli¤imiz-

zaman›ndan 3 ila 7 gün öncesinde kahve,

rine inip kendimize bambaﬂka aç›lardan

den ve k›ﬂ süresince tüketti¤imiz fazla

süt, alkol, k›rm›z› et, ﬂeker, çikolata, ha-

bakabilme becerisini kazanma imkan›m›-

karbonhidrattan kaynaklanan fazla yükü-

mur iﬂini yaﬂam›m›zdan ç›karmak gereki-

z›n olmas›. Detoks boyunca sadece beﬂ

müzü hafifletmek için iyi bir mevsim. Ba-

yor. Böylece detoks esnas›ndaki derin te-

dakika bile kendimizi güçlü, odaklanm›ﬂ,

har aylar›nda do¤ada ilk yetiﬂen sebze-

mizlik s›ras›nda vücudunuzun aﬂ›r› reak-

hassas, yarat›c› ve alg›lar› aç›k hissetsek

ler mayhoﬂ yeﬂillikler. Bu yeﬂillikler de-

siyon vermesi önlenmiﬂ olur. Ayr›ca ye-

bile bu da bir de¤iﬂimdir. Holistik detoks

toks ve vücut temizli¤i süreci için en do¤-

ﬂil yaprakl› sebzeleri, kök sebzeleri daha

al›ﬂkanl›klar›m›z›n kurban› olmak yerine

ru besinler.

fazla katmam›z, günlük s›v› tüketimimizi

ruh, beden ve ruh sa¤l›¤›m›z aç›s›ndan

iki kat›na ç›karmam›z ﬂart. (Özellikle li-

bütünsellik elde etmemizi sa¤lar. Her ger-

Holistik detoks yapmadan önce

monlu su, bitki çaylar›, evde piﬂirilmiﬂ ye-

çek de¤iﬂim için geçerli olan burada da

yapmam›z gereken haz›rl›klar neler?

mekler ve terle toksin at›m›n› h›zland›r-

geçerlidir: Bu bir süreçtir. Ve gerçekten

mak için daha çok egzersiz…)

de¤iﬂmeyi istemelisiniz…

Detoks öncesi haz›rl›k dönemi en az
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‹yi beslenme al›ﬂkanl›klar› edinmek

‹NZ‹VA ZAMANI

aç›s›ndan holistik detoksun faydalar›
neler?

Hale Sofia Schatz, 23-27 Nisan ve 30

Detoks süresi boyunca normalde oldu-

Nisan-4 May›s tarihlerinde 4’er günlük iki

¤unuzdan çok daha fazla hassas-

program yapacak. Program›n ad›

laﬂ›rs›n›z. Hangi besinlerin vücu-

“Nourishment Wellness Retreat”. 23-27

dunuza yarad›¤›n› ya da ya-

Nisan’daki programa, sadece Hale’nin daha

ramad›¤›n› aç›k olarak gö-

önce herhangi bir program›na kat›lanlar

rürsünüz. E¤er dinlemek

kat›labilecek. ‹kinci program herkese aç›k

konusunda istekliyseniz,

olacak. Program Cumhuriyet

vücudunuz hangi besin-

nra dahi
¤›n› ve optimum
Holistik detoks, bittikten so
beslenme koﬂulbizi etkilemeyi sürdürür...
lar›n›z›n ne oldu¤unu (ne kadar
lerin size yarad›-

besine ihtiyac›n›z oldu¤undan neyi nas›l

Country Resort’ta
gerçekleﬂecek. Etiler’den
sadece 35 dakika mesafede
olmas›na ra¤men, tam bir
inziva cenneti. Yeni aç›lan

yedi¤inize kadar) söyleyecektir. Tabii esas
zorluk bu bilgileri gerçek hayat›n›za adap-

Detoks boyunca nelerden uzak

te edebilmek.

durmal›y›z?

Matsu Spa ve kompleksin
içindeki villalar, Zen stili inﬂa

Bahsetti¤im yiyeceklerin ötesinde, tüm
Detoksun mekanizmas› nas›l çal›ﬂ›r?

Köyü’ndeki Village Park

yaﬂam›m›zda bir basitleﬂtirme ve sade-

edilmiﬂ. Otelin tamam›
programa ayr›lacak.
‹stanbul’a yak›nl›¤› nedeniyle, inziva

Detoks süreci kendi içinize döndü¤ü-

leﬂtirme yoluna gitmeliyiz. Biraz kendini-

nüz bir inziva gibidir. Detoksta amaç, iç

ze zaman tan›y›n, fazla sosyalleﬂmeyin,

dünyam›za karﬂ› daha hassas olma yö-

sorumluluk alt›na girmeyin, az televizyon,

nünde. Böylece “d›ﬂar›da” ne oldu¤u da-

film izleyin, sessiz ve düﬂünceli olmay› de-

ha az önemli gelir. ‹ç dünyam›z bizi daha

neyin. Evinizi ve iﬂ alan›n›z› kullanmad›-

çok yönlendirmeye baﬂlar, içimizden ge-

¤›n›z eﬂyalardan temizleyin, mutfa¤›n›z›

len net bir ses, bizi yaﬂam›m›zda yeni bir

temizleyin ve size yaramayan bütün at›ﬂ-

yöne do¤ru harekete geçirir. Vücudumu-

t›rmal›klardan ve yiyeceklerden kurtulun.

zu, akl›m›z›, kalbimizi, ruhumuzu temiz-

Yata¤a erken gidin, al›ﬂ›k oldu¤unuzdan

lenmiﬂ hissetti¤imiz zaman, bunu devam

daha fazla uyuyun. Özetle, genel anlam-

ettirecek yemeklerle beslenmek isteriz.

da hak etti¤inizi bildi¤iniz ﬂekilde kendi-

Detokstan sonra edindi¤imiz hangi

Dolay›s›yla detoks bitince bile birçok yön-

nize bakmaya baﬂlay›n…

al›ﬂkanl›klar› yaﬂamsal al›ﬂkanl›klar

program› olmas›na ra¤men, evini kesinlikle
b›rakamayacaklar için de s›n›rl› say›da
konaklamas›z kontenjan ayr›lacak. Bilgi
için Ay Dan›ﬂmanl›k: 0212 352 93 50. Hale
Sofia Schatz ile ilgili daha fazla bilgi için
www.halesofiaschatz.com adresini
t›klayabilirsiniz.

olarak devam ettirebiliriz?

den yaﬂam›m›z etkilenmeye devam eder.

Detoks bize kendimizi dinlemeyi ö¤rePeki detoksta ve haz›rl›k

tir. Süreç boyunca a¤z›m›za nas›l yiyecek-

aﬂamas›nda nas›l bir beslenme

ler koymam›z gerekti¤ini söyleyen kendi

anlay›ﬂ› geliﬂtirmeliyiz?

öz sesimizi duyar›z. Detoks süresince esas
amac›m›z, bu sesi duymak ve bu sese

Detoks süresince sadece meyve

göre hareket etme becerisini

sebze sular› veya kolon temizli¤ine
yönelik sular önermiyorum. Her-

kazanmak. Bu noktadan sonra

hangi bir konuda, herhangi bir eks-

zaten oldu¤umuz gerçek “biz”i

trem model, karﬂ›t ekstremli¤i yarat›r.

yaﬂamaya baﬂlayabiliriz. Numara

Sa¤l›kl› seçimlerde bile uçtan uca z›p-

yapmak, maske takmak yok. Uyan›ﬂ var. Mesele sadece mide-

lamamal›s›n›z. Daha az “ekstrem” modelleri günlük yaﬂant›m›za adapte edilebilir

mize de¤il, yaﬂam›m›za gir-

buluyorum. Bu modeller kolay sindirile-

mesine izin verdiklerimiz. Bu detoks, yaﬂam›n›zda art›k ihtiyaç duy-

bilir yiyecekleri, taze sebze sula-

mad›¤›n›z her ﬂeyden kurtulman›za ya-

r›n› ve sebze çorbalar›n› içerir.

rar. Bunun olmas›na izin verdi¤inizde do¤al bir sonuç olarak daha odaklanm›ﬂ,

Bahar aylar›nda ilk yetiﬂen sebzeler
mayhoﬂ yeﬂilliklerdir. Ö¤ünlerinizde
karahindiba, kuzukula¤›, roka, tere gibi
mevsim sebzelerini eksik etmemelisiniz...

sakin, yarat›c›, üretici ve stresten uzak
ve bütünsel olarak sa¤l›kl› oluruz... ■
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