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Wellness
Wellness:Well-being:Esenlik

Türkçe&rsquo;de kýsaca &ldquo;esenlik (well-being)&rdquo; anlamýna gelen &ldquo;wellness&rdquo; terimi ilk olarak, doktor
Halbert L. Dunn tarafýndan, 1961 yýlýnda yayýnlanan &ldquo;Yüksek Seviye Wellness&rdquo; adlý küçük bir kitapçýkta kullanýlm
Dr. Dunn wellness&rsquo;ý fiziksel ve psikolojik esenliði geliþtirmeyi sürdürme çabasý için bir yaþam süreci olarak görmüþtür.
Wellness, yaþam kaliteniz için sorumluluk üstlenmede ilk ve öncelikli bir seçim olarak düþünülmektedir. Saðlýklý bir yaþam biçim
istek ve kararlar vermekle baþlar. Wellness bir eðilim ya da mizaçtýr, esenlik ve memnuniyeti yüksek seviyeye taþýyan, deðiþik
yaþam alanlarýnda önemli prensiplerin serisini benimsemek için bir istek ve yatkýnlýktýr.

Bir wellness mizacý olan bu odaklanmanýn sonucunda, baþkalarýný baðýþlama, mesuliyetten kaçma, güçlüklere karþý haykýrma
durumlarýna karþý istek uyandýrma arzunuzu kontrol altýna alýr.
Wellness kendi kendine yetme, sýradan hal ve kendine merhamet, sýkýntý ve tembellik durumlarýnda doktorlar ve ilaçlara olan
baðýmlýlýk için alternatif bir seçimdir.
- Wellness bir seçimdir, optimal saðlýða doðru hareket etmek için verdiðiniz bir karardýr. Wellness, farkýndalýðýn aktif sürecidir v
bir yaþama doðru seçimler yapmaktýr.

- Wellness yaþam için bir yoldur, esenlik için en yüksek potansiyelinizi elde etmek için tasarladýðýnýz bir yaþam biçimidir.

- Wellness bir süreçtir, sadece hasta olmamak deðildir. Son noktasý olmayan bir geliþim farkýndalýðýdýr, fakat saðlýk ve mutlulu
her an burada ve þimdi olma ihtimali vardýr. Wellness, deðiþim ve büyüme için dinamik bir süreçtir.

- Wellness beden, beyin ve ruhun entegrasyonudur, yaptýðýnýz her þeyde deðer artýþý; düþünme, hissetme ve inancýn saðlýk
durumunuz üzerinde bir etkisi vardýr.

- Wellness kendinizi sevmeyi kabullenmek ve benimsemektir.

Yukarýda belirtildiði gibi, wellness beden, beyin ve ruhsal entegrasyondur. Optimal wellness yaþamýn amaçlarýný ve anlamýný
bulmamýza zemin hazýrlar. Wellness, yaþamýn kaliteli yolu içerisinde esenliðin altý boyutunu bir bütün olarak deðerlendirir. Gene
olarak, wellness farklý alanlarda, dolu, anlamlý ve kiþisel potansiyelleri maksimum seviyeye çýkarmak için hayatý yaþama
kabiliyeti olarak anlamlandýrýlýr. Wellness, sürekli eðitimi içerir ve wellness durumunuzu geliþtirmek için deðiþiklikler sunar. Yaþa
süreci içerisinde fiziksel, entelektüel, duygusal, sosyal, mesleki, ruhani, ve çevresel durumu dengede tuttuðumuz zaman, gerçek
wellness anlamýný elde etmiþ oluruz. Wellness&rsquo;ý daha fazla anlamak için daha farklý boyutlara bakmamýz gerekir.
WELLNESS BOYUTLARI Wellness, Bireyin Esenliði Ýçin Aþaðýdaki Alanlarýn Uyumunu GerektiriyorWellness&rsquo;ýn birbiri i
iliþkili olan, fiziksel, duygusal, entelektuel, ruhsal, sosyal ve çevresel gibi boyutlarý ya da bileþenleri vardýr. Her bir boyut
optimum saðlýðýn elde edilmesinde eþit derecede önemlidir. Aþaðýda wellness için altý boyut verilmiþtir. Fiziksel Wellness
Saðlýklý bir beden, iyi beslenme, düzenli egzersiz, zararlý alýþkanlýklardan kaçýnmak, saðlýk ile ilgili bilgi ve sorumluluk kararlar
vermek ve ihtiyaç duyulduðu zaman týbbi destek aramak ile korunur. Ýyi durumda kalmak, fiziksel saðlýðýnýzý korumak için, iyi
beslenme, egzersiz yapmak, ideal kiloyu korumak, yeterli uykuyu almak, riskli cinsel davranýþtan kaçýnmak ve zararlý
maddelerin alýmýný kýsýtlamak bir gereklilik ve fiziksel wellness için ihtiyaç duyulan basamaklardýr.

Entelektüel Wellness
Entelektüel esenlik, çevrenizdeki dünyada farkýndalýðýnýzý geniþ tutmayý ve sürekli eðitimi kapsar. Bir egzersiz uygulamasýný y
bir reçete öðrenmek gibi yeni bir þey öðrenmek de entelektüel bir teþvik olabilmektedir. Farklý kültürlerden olan insanlarla yeni fik
tartýþmak ve deneyimleriniz yaþamýn her karesinde ilerlememize yardýmcý olur. Wellness&rsquo;ýn bu aþamasý, öðrenmiþ oldu
þeyleri yapabileceðinizi, daha fazla öðrenmek için fýrsatlar yaratabileceðinizi ve çevrenizdeki dünya ile canlý iletiþimde zihninizi
þartlandýrabileceðimizi vurgular.

Duygusal Wellness
Duygusal wellness, birinin kendisinde ve diðerlerinde olan geniþ çaplý hislerin kabulü ve farkýndalýðý olarak tanýmlanabilir. Kend
kiþisel hislerinizi anlama kabiliyeti, sýnýrlýlýklarýnýzý kabullenmek, duygusal istikrarýn üstesinden gelmek ve duygularýnýzla dah
rahat hale gelmektir. Duygusal wellness, kiþisel davranýþýnýzdan sorumludur ve fýrsatlar ve sürprizlere benzer mücadelelere ya
verir. Duygusal yönden iyi olan bir kiþi, kendisinin farkýndadýr ve bu kiþi bireysel olarak sürekli geliþmeye devam ederken
kendisini kabullenir. Duygusal wellness, karþýlýklý vaat, güven, dürüstlük ve saygýya dayalý duyularýn birbirine baðlýlýk yeteneð

Sosyal Wellness
Aile içinde ve aile bireyleri dýþýndaki diðer kiþilerle iyi iliþkiler kurma yeteneðidir. Sosyal wellness, baþkalarýna karþý sempatik, d
sýcakkanlý olmak için bize huzur ve güven verir. Sadece bireysel bir ilgi deðil, ayný zamanda bir bütün olarak insan ve çevre ilgis
de kapsar. Saðlýklý bir çevreyi destekleme, etkili iletiþimi teþvik etme ve topluluk üyeleri arasýnda karþýlýklý saygýyý kapsar ve d
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pozitif sýký iliþkiler geliþtirir. Diðerleri için bir þahýs varlýðý demektir ve size bakmasý için diðerlerine fýrsat vermektir. Ayný zama
serbest zaman ve rekreasyon için gerekçe gösterir ve bu aktiviteler için zaman imkaný saðlar.
Ruhani/Spirituel Wellness
Yaþam anlamlý ve amacý olan bir duygudur; yaþam için bize rehberlik eden, anlam veren ve yönlendiren etik, deðerler ve dürüst
Spirituel/ruhani/manevi wellness, dünya hayatý ile birlikte iç dünyaya ait ihtiyaçlarý dengelemek için çalýþýrken kendi ve diðerleri
harmoni ortamý oluþturmak için çabalamanýza rehberlik eden insan varlýðýnda anlam ve amaç için bir arayýþtýr. Spiritual wellne
evrende var olan daha yüksek bir güç ile birlikte kiþisel iliþkilerin bir yaþam boyu geliþmesini özendirir. Ýç huzur, ayný zamanda
yaþamdaki deðiþiklikler, fýrsatlar ve þimdiki zaman ile birlikte davranýþ biçiminde önemlidir. Spirituel wellness kiþisel inanýþlarýn
deðerlendirmesidir. Kiþi her yerde ibadetini yapabilme özgürlüðüne sahiptir.
Çevresel Wellness
Saðlýk için zararlý olmayan temiz ve güvenli bir çevrede yaþama yeteneðidir. Çevresel wellness&rsquo;tan hoþlanmak için temiz
hava, temiz su, kaliteli besin, elveriþli sýðýnak, tatminkar iþ þartlarý, kiþisel güvenlik ve saðlýklý iliþkilere ihtiyacýmýz vardýr.
Welness yaþam biçiminin elde edilebilmesi için çeþitli yöntemler ve yollar vardýr. Bu yollardan bazý örnekler aþaðýda verilmiþtir.

Wellness aktiviteleri ve uygulamalarý
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Doðal yaþam ve felsefesi
Fitoterapi ve Aromaterapi
Hamam uygulamalarý
Doðal beslenme, diyet ve aðýrlýk kontrolü
Masaj, doðal ve geleneksel uygulamalar
Güzellik ve cilt bakýmý
Egzersiz ve fiziksel aktiviteler
Rekreasyonel sporlar ve aktiviteler
Tai Chi, Qi gong, yoga ve meditasyon
Ýbadet ve dua etmek
Halk danslarý, sosyal ve kültürel aktiviteler

Wellness aktivitelerini nerede bulabiliriz?

n
Rekreasyonel parklar ve merkezler
n
Resort/otel ve tatil köyleri
n
Wellness ve fitness merkezleri
n
Spa ve güzellik merkezleri
n
Rehabilitasyon ve terapi merkezleri
n
Doðal ve saðlýklý yaþam çiftlikleri
n
Termal ve kaplýca merkezleri
n
Türk Hamamý
n
Geleneksel pazar yerleri, bayram/festivaller ve sergi/fuar merkezleri Sonuç olarak, saðlýk ya da wellness, fiziksel,
duygusal, sosyal, entelektuel, çevresel ve ruhsal esenliðin kombinasyonundan oluþtuðunu bilmeliyiz. Wellness, sadece bir
merkezde bulamayacaðýmýz kadar geniþ bir aktivite yelpazesine sahiptir. Bazý wellness merkezleri, her ne kadar bütünsellik
kavramý içerisinde olmasa da, bazý wellness uygulamalarýný ya da aktivitelerini vermeye çalýþýrlar. Ancak, wellness anlayýþýný
sadece fiziksel uygulamalardan ibaret olmadýðýný, bunun yanýnda özellikle bütünsellik anlayýþý açýsýndan ruhsal/ruhani uygula
önemli olduðunu unutmamak gerekir. Bu anlayýþ, wellness&rsquo;ýn bir yaþam biçimi olduðunu ve bu yaþam biçimini oluþturan
kavramlarýn ahenk içerisindeki bütünsellik uyumu olduðu gerçeðini ortaya koymaktadýr. Bunun yanýnda, wellness bütünlüðünü o
aktiviteler için bir sýnýrýn ya da sýnýrlamanýn olmadýðý ve sýnýrlý aktivite imkanlarýna sahip bir merkeze wellness ismini yakýþt
kadar küçük ve dar bir bakýþ açýsýna sahip olmadýðý gerçeði ortaya çýkmaktadýr. Bu yolda, belki de sizin bir rehbere, antrenöre
eðitmene ya da eðitime ihtiyacýnýz olacaktýr. Size saðlýklý yaþam eðitimi ya da doðal yaþam ve doðal uygulamalar aracýlýðý ile
da saðlýklý yaþam biçimini elde etmenizi diliyoruz. Öðr. Gör. Nihat AYÇEMAN
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