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HA YATIN RiTMi 
VIV A.MAYR kurucu doklorlarmdan Christine Stossier ile Modern Jl/ayr Tibbi 

ve sa!Jhkh beslenme iizerine konu~tuk. 

PelinHas9ahk 
Daha saghkh bir ya~am tarz1 i\in giinliik olarak uygulayabilecegimiz one
rileriniz neler? Hastalanmadan once saghgmuza nastl yatmm yapmahytz? 
Sa.ghkh bir ~am tam is;in ipuylan verebilmek iyin oncelikle saghgin ve sa.ghkh ohna 
halinin tarurmm yaprnak gerekir. Saghk alamnda 30 ytl y~ bir doktor olarak oncelikle 
size bir sorum var:Tango yapngiruz1 ve partnerinizle kusursuz bir uyum iyiride clans 
ettiginizi hayal edin, eminim boyle bir deneyimin hazzrm hemen gozlerinizin oniine 
getirebilmi~inizdir. Sa.ghkh bir ~ tarzim benimseyebilmemiz is:in tek eksik 'ritim' . 
N e yazik ki arnk hayatlarumzm ritrni tamamen bozulmrui durumda ve bu da tiim viicut 
sistemimizde kaosa sebep oluyor. 
Fiziksel sistemimizin dogru bir §ekilde yali§masl is:in gerekli olanlar ashnda s;ok basit: 
Diizenli ve belirli miktarlarda gida ve su tiiketirni, yeterli uyku, diizenli egzersiz ve en 
onemlisi duygusal denge iyin sevgi ve anlayi§. Unutmamahyiz ki, viicudumuz bir ritme 
gore hareket ediyor ve biz buna saygi duymamiz gerektiginin bilincine varmaliyiz. 



"Unutmamahy1z ki, viicudumuz 

hir ritme g6re hareket ediyor ve biz 

huna sayg1 duymarruz gerektiginin 
hilincine varmahy1z" 

VIVAMAYR'a ilk geldigimizde bizi neler bekliyor? 
Tedavi ve programlar ilk konsiiltasyon sonrasmda darn
~an ve doktor arasmda kar§ihkh olarak darn~arnn saghk 
gei;:rni~i de goz oniinde bulundurularak belirleniyor. 
Terapi, diyet ve egzersiz ii;:eren bu programlar dam§an 
tarafindan uygulanacagi ii;:in bizzat onay ahnarak diizen
leniyor. 

Hedefirnize ula~mak adma ne kadar siire konak
lamamiz gerekiyor? 
Kah§ siiresi saghk problemlerinin ciddiyetine gore degi§
kenlik gosterebiliyor . Tavsiye edebi lecegirn en kisa kah~ 
siiresi 7-10 giin fakat ciddi sonui;:lar ii;:in iii;: hafta kalma
nm oneriyorum . 

Modern Mayr Tabbt'ru ve prensiplerini anlattr 
mtstruz? 
Modern MayrT1bb1 geleneksel ve modern tibbm bir 
kombinasyonudur. Fonksiyonel kas testi, ortomolekiiler 
tip (besin takviyeleri yoluyla tedavi etme iizerine kurulu 
bir bilim) ve beslenme bilirnini ii;:erir. Bu kombinasyon 
tamarnlayic1 ve diizenleyici tibbm en e§siz ve ba§anh 
halidir . 
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Klasik hir heslenme programt hangi adunlardan ol~uyor? 
1. Kendinize uygun, miimkiin oldugu kadar taze, mevsirninde 
ve yerel besinler tiiketin. 
2. Kahvalt:1 oncesinde ihk s1vi tiiketin.Yediginiz her ~eyi oturarak: 
ve keyfini vikararak. yiyin. Kiii;:iik. lokmalar halinde agzm1zm 
ii;:inde do~llnn ve dilinize her bir tadi almas1 ii;:in zaman taruym. 
Bunun ii;:in en iyi yol lokmalan en az 30 defa i;:ignemek. 
3. Kahvalt:1 sonras1 4-5 saat boyunca hii;:bir §ey yemeyin, bu 
zamarn su ii;:erek gei;:irin. 
4.Aynen kalival11da oldugu gibi otu
rarak, keyfini yikararak, her lokrnayi 
en az 30 defa i;:igneyerek oglen yeme
ginizi yiyin. 
5. Oglen yemegi sonras1 4-5 saat 
boyunca hii;:bir §ey yemeyin ve viicu
dunuza sindirim ii;:in zaman taruyin. 
6.Aktlhca ve porsiyon olarak kiii;:iik. 
bir ~ yemegi seyin.Ak¥m yeme
giniz muhakkak pVjrni§ besinlerden 

"Yerneklerden 
zevk alrnak, tadma 

vararak yernek 
uzun listelerden 

c;ok daha iyi 
gelecek" 

olu§sun, saat 16.00'dan sonra i;:ig besinler tiiketmeyin. 
Yukanda saydigim basit kurallar i;:eri;:evesinde beslendiginizde 
fark edeceksiniz ki yemeklerden zevk almak, oturarak, tadma 

vararak, bolca i;:igneyerek 
yemek uzun listelerden 
i;:ok daha iyi gelecek. 

Yemeklerden sonra 
olu§ahilen §i§kinlik 
problemiyle ilgili 
oneriniz nedir? 
~i§kinlik problerninin 
i;:ogu daru§amm ii;:in esas 
sebebi az s;ignemek ve 
yemeklerle beraber s1vi 
tiiketmek. Azmhk:ta olan 

bir kisrru ise rnide, enzim yetersizligi, bagirsak fl.orasmm antibi
yotik kullarnnu sebebiyle bozulmas1 gibi sebeplerden dolay1 
§i§kinlik ya§Iyor. 
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Saghkh hir sindirim sistemi ile 
mutluluk arasmda nastl hir hag
lantl var? 
Bagirsaklanrruzi agai;: kokiine ben
zetebiliriz. iyi bir zemin ve saglam 
koklerin iizerinde biiyiiyen bir agai;:, 
saghl<li, giii;:lii, giizel ve muhtemelen 
kendine giivenli olur. Bizier kok 
salacaguruz zemini kendimiz yarall
nz. Koklere benzettigirniz bagirsak
lanrruz, beslenme ve ya§aill §eklimizle 
ona hazrrladigimiz zemindeki bile
§enleri bir eli;:i gibi beynirnize iletir. 
Serotonin, bilinen adiyla mutluluk 
hormonu bagirsaklarda ortaya i;:ikar. 

Takviye besinler konusunda 
dii§iinceleriniz neler? Ne zaman, 
hangisini kullanmahyiz? 
Kesinlikle i;:ok fazla takviye besin var 
ve insanlar bu konuda bilini;:sizce 
ali§veri§ yap1yorlar.Takviye besinleri 
tedavi arao olarak kullanabilme inika
mnuz oldugu ii;:in i;:ok mutluyum 
fakat ne yazik ki piyasada sattlan 

biri;:ok besin takviyesi ii;:erik bakunmdan Vie yaramaz. Once
likle, hangi takviyeyi kirnin, ne zaman ve hangi dozda kul
lanacagiru belirlemek uZinanlik gerektiren bir konu. ikincisi, 
kullantlan takviye gidalar yiiksek kalite etken madde ve 
iiretirn siirecine saliip olmah. Bunu katki ve koruyucu ii;:er
meyen yani 'terniz' ii;:erikli olarak tanmtlayabiliriz. Besin 
takviyesinin amac1 giinliik. hayatta aldigimiz besinlerin kali
tesini art:1rmakt1r. Besin takviyesi konusunda gene! kam, 
viicudumuza zarar vermeyecegidir. Ben buna katilrruyorum. 
Bu nedenle besin takviyelerinin doktorlar tarafindan tavsiye 
edilmesi i;:ok onemli. 

Geceleri ,;:ig sebze tOketilmemesi gerekiyor. iste, 
aksamlan ve tom gOn yiyebileceginiz bir salata tarifi: 

VIYAMAYRSEBZESALATASI 
Malzemeler: Havu,;:, kabak, k1rm1z1, sari ve yesil biber, 
tatll patates, kuskonmaz, balzamik sirke, zeytinya91, 

limon, Himalaya tuzu, karabiber. 
Tarif: TOm sebzeleri esit bOyOklOkte kestikten sonra bir 
tavarnn i,;:ine al1n ve yags1z bir sekilde soteleyin. Dise 

gelir k1vama ulast1g1nda tuz, karabiber ve biraz 
zeytinyag1 ekleyin. Soguduktan sonra soguk s1k1m 

zeytinyag1, taze limon suyu ve bir ,;:ay kas1g1 balzamik 
sirke ilave ederek servis edin. Mevsimine gore 

dilediginiz sebzeleri kullanabilirsiniz. 
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