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09 MART 2020 GRUBUNDA YERİNİZİ AYIRTIN.

8 HAFTALIK ONLINE ATÖLYE

OTOİMMÜN HASTALIKLARDA
DOĞRU BESLENME VE
MOTİVASYON PROGRAMI

WhatsApp üzerinden online takip

Haftalık örnek menü ve tarifler

Örnek alışveriş listesi

Haftada bir saat online koçluk grubunda, Diyetisyen
İlker Pazarbaşı öncülüğünde görüntülü anlatım ve 
deneyim paylaşımları

HER GÜN TÜKETTİĞİNİZ ANCAK BEDENİNİZE
İYİ GELMEYEN GIDALAR VAR MI?

GIDANIZ NASIL İLACINIZ OLUR?

TAMAMEN SİZE ÖZEL BESLENME YÖNTEMİNİ
BİRLİKTE KEŞFEDELİM.

BU PROGRAMDA YAŞAYACAĞINIZ FARKINDALIKLA
BERABER BESLENME ALIŞKANLIKLARINIZ DEĞİŞECEK.

www.iyidilek.com.trwww.fonksiyonelbeslenmeakademisi.com



OTOİMMÜN BESLENMESİ

Multiple sclerosis, haşimato troiditi, romatoid artrit, lupus, 

sjögren, veya diğer otoimmün hastalıklar beslenme 

değişikliği ile önemli gelişmeler göstermektedir.

Vücudunuza iyi gelmeyen, alerjik reaksiyon gösterdiğiniz 

ve belki de bu durumun farkında bile olmadan 

sürdürdüğünüz yeme alışkanlıklarını değiştireceğiz. 

21 gün boyunca bazı besin gruplarını eleyerek bedenimizi 

fabrika ayarlarına geri döndüreceğiz. Ardından kontrollü 

olarak yeniden tüketmeye başlayacak ve bedenimize olan 

etkilerini fark edeceğiz.
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OTOİMMÜN BESLENMESİ
NEDEN İŞE YARIYOR?

Bağırsaklara zarar verebilen tüm alerjen gıdalar 21 gün 

boyunca beslenmeden çıkartılıyor.

Bağırsağa zarar veren gıdalar, gluten, lektin, süt ve süt 

ürünlerindeki laktoz ve kazein (organik olanlar da 

dahil), yer fıstığı, soya, şeker, yumurta gibi 

alerjenlerdir.

Kötü beslenme sebebiyle bağırsaklarımız tam 

anlamıyla işlevini gerçekleştiremez. Eliminasyon ile bu 

süreç tersine çevrilir. Sistem normal çalışır hale gelir. 

Bağırsak sağlığı düzelmeye başlar.

Bağışıklık sisteminin en aktif hücreleri 21 günde 

yenilenir. Alerjen tüm gıdalar 21 gün boyunca 

beslenme listemizden çıkarıldığında yeni oluşan 

hücreler artık reaksiyon göstermez.
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NASIL İLERLEYECEĞİZ?

1. Hafta
Kendimizi tanıtma.
Neden herkes için aynı diyeti uygulayamıyoruz.
Otoimmün hastalıkların ortak yönleri, moleküler benzerlik 
ve diğer mekanizmalar (BPA vb).
Uyguladığımız yaklaşımın temel özellikleri.

2. Hafta
Nedenleriniz nelerdir? İyileşince ne olacak? 
Hedefleriniz nelerdir? İyileşmek hedeflerinize nasıl hizmet 
eder?
Hedeflerinizi doğru/anlamına uygun aktarabilmeniz için, 
hedef kelimesinin anlamını yineleyelim.

3. Hafta
Bütün kronik hastalıkların ortak yönleri
- Bağırsaklar ve biz bağırsaklar için neler yapmalıyız?

4. Hafta
Bütün kronik hastalıkların ortak yönleri
- Beslenme yetersizlikleri. Karnın doyabilir ama
 hücrelerin hala açtır. Neden ve nasıl? Ve çözüm ne?  
 Bunları konuşacağız.
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NASIL İLERLEYECEĞİZ?

5. Hafta
Bütün kronik hastalıkların ortak yönleri
- Toksinler. İç ve dış toksinler. Kendimizi korumak için  
 yapabileceklerimiz, detoks organları ve detoks diyeti.

6. Hafta
Bütün kronik hastalıkların ortak yönleri
- Motivasyonsuzluk. Motivasyonsuzluğun nedenleri ve  
 çözümü 

7. Hafta
Bütün kronik hastalıkların ortak yönleri
- Stresi yönetememe. Kafaya takmamak çözüm değil.  
 Önemli olan sorunlarımızdan daha büyük umutlarımız,  
 hayallerimiz ve hedeflerimiz olmasıdır.

8. Hafta
- Neden sık sık hastalanıyoruz, nasıl bir dünya bize lazım?  
 Yaratılışımız/evrimimiz nasıl bir doğaya uygun?  
 Genlerimiz için en iyi yaşam koşulları nelerdir?
 Yoksa hata genlerde mi?
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SİZDEN GELENLER

İlker Pazarbaşı
FONKSİYONEL TIP UZMAN DİYETİSYEN

Mine hanımın 
- Tansiyon konusu ani düşüş inişler oluyordu. 15 
yıldır kullandığı tansiyon ilacı var. İlaç almasına 
rağmen tansiyon sıkıntıları yaşıyordu bunlarda 
düzelme oldu. 
- 1 hafta sonra Kulaklarda uğuldama azaldı.
- Diyete başladıktan 1 hafta sonra panik atakta 
rahatlama oldu 
- Oturduktan sonra kalkınca beli ağrıyordu ve 
hemen yürüyemiyordu. Neredeyse tamamen 
rahatladı.
- Eskiden müthiş gaz oluyordu, her şey 
dokunuyordu. Bu diyetle ilk etapta % 30'u 
hemen geçti. Şimdi neredeyse % 100, tuvalet 
düzene girdi, karın ağrısı kalmadı. Gece karın 
ağrıları geçti. 
- Yemekten sonra ağırlık çökerdi, kalbi çarpacak 
gibi, yastığa başını koyduğunda sanki kalbi 
kulaklarında atıyordu. Tüm bunlar geçti. 
- Kaşıntılar arar ara sağ elinin üstünde yine 
beliriyor. Sağ elinde kabarcıklar çatlamamlar ve 
yanma hissi olabiliyor. 
- Varis çorabını çıkarmış. Diyetle birlikte giymeye 
gerek kalmamış. Önceden ayakta kalınca hemen 
ağrı ve bacak damarlarında şişme oluyordu.
- Kuyruk sokumunda oturduğunda bir şeyler çok 
rahatsızlık veriyordu ağrı oluyordu o da kalmadı. 
Bir şey düzeldi ama ne düzeldi bilmiyorum diyor.
- Regl döneminde o bacakta müthiş baskı, ağrı 
olurdu, sanki bir yer tıkanmış ve zorlanır gibi ve 
şişme olurdu. Diyet sürecinde bunu hiç 
yaşamadı.
- Vesveseden kurtuldu. İlaç içmesine rağmen 
geçmemişti, şimdi kurtulduğunu belirtiyor.

Gülistan hanım
- Ağrı yok. Çok nadir oluyor. İshal problemi 
geçmiş. Ağrı vs nedenlerle enerjisi azdı. Yorgun 
bitkin hissediyordu. Ondan daha iyi durumda. 

Nurhan Hanım
- Diyete uyduğu zamanlarda eski enerjik hallerine 
çok yaklaşmış aynı gün hiç oturmadan bir sürü iş 
yapabildi. Doğal olarak morali daha iyi 
- Yediklerinin iyi geldiğini hissetti ve 
beslenmesindeki çeşitlilik arttı. 
- Ellerinde titremeler vardı öncesinde, onlar çok 
çok azaldı. 
- Kalp çarpıntıları azaldı. Uykulu halleri azaldı. 
Çikolata yemediği zaman uyku hali olmuyor.
- Saç dökülmeleri azaldı ama saçtaki deri 
kalkmaları henüz geçmedi. 
- Et ürünlerini mide bulantısı olmadan yiyebildi. 
Artık genel olarak et ürünlerini tüketebiliyor.
- Midedeki kaba doluluk hissi tamamen geçti.
- Şişlik yok, sadece bir defa bir çorbadan sonra 
şişme oldu. 
- Kaygı çok azaldı. 
- Ellerde titreme bariz oranda azaldı.
- Saç dökülmesi baya azaldı.
- Enerji seviyesi son günlerde çok iyi.
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SİZDEN GELENLER

Dilek Çalışır
FONKSİYONEL TIP SAĞLIK KOÇU

Söyledikleriniz ne kadar kıymetli benim için. 
Bugün gene kendimle yüzleştim. İrademi artık 
kontrol etmeye başladığımı fark ettim. Fark 
ediyorum ki; bedenim zindeleşirken, nefsim ve 
zihnimde bu yolda ehlileşiyor. Bütün bunlar hep 
İYİ bakmayı öğrenmeye başlamamızdan. Size 
kocaman şükran.

Hocam muhteşemsiniz. İnanın sizden 
öğrendiklerimle hem de yiyerek (tabii ki neyi ne 
zaman yiyeceğimi sizden öğrendim) inanılmaz 
bir dönüşüm yaşadım. Herkes şokta. Sizi 
seviyorum İyidilek. İYİkim.İYİlik meleğim.

İyi ki yollarımız kesişti. Kısa sürede hem 
menapoz, hem hipotroit hem de insülin 
toleransına rağmen beni normal görünümlü 
mutlu bir insana döndürdün.

Ben çok mutluyum. 21 günde böyle olduysa 
ileriki zamanlarda nasıl olurum? Siz bana 
kendime inanmayı öğrettiniz. Eminim ki bundan 
sonra çok daha güzel olacak her şey. Çok 
teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Daha nice 
hayatlara, nice kalplere dokunup ışık olmanız 
dileğiyle.

Şanslıydım ki “İyidilek”  çıktı karşıma. 
Samimiyetine inandım ve başladım. Şimdi “İYİ ki” 
diyorum. Kendimi uzun zamandır, böyle mutlu, 
huzurlu, enerjik hissetmedim. bana çok İYİ 
geliyorsun “İyidilek”. Adın gibi ben iyi bir dilek 
tuttum. Bundan sonra asla bırakmam

Benim için sahip olduğunuz irade ile çok büyük 
bir ilham kaynağısınız. Instagram’dan görünen 
başarı ne ki; gerçek hayatta sizi karşımda 
görünce, başarınızın buradakinden çok çok daha 
fazla olduğuna bizzet tanıklık ettim ve gözlerime 
inanamadım. Biz danışanlarınıza çok iyi bir 
motivasyonsunuz.

Şimdiden hayatımda pek çok şey değişmeye 
başladı. Dilek Hanım iyi ki var, iyi ki yanımda… Bu 
günlerimi paylaştığım en yakın yoldaşım. Ken-
dimi her gün hedefime daha yakın hissediyorum. 
Gittikçe daha mutlu oluyorum. Canım İYİDİLEK!

Şimdi dinlediğim mesajlarınızla o kadar örtüştü 
ki bu eylem � bir kez daha gururlu çok enerjik ve 
çok iyi hissediyorum. Hayatıma kattığınız lezzet 
için yeniden teşekkür ederim

Bu yola ”İYİ DİLEK” ile çıktım. 21 günlük değişime 
kendim inanamadım. Farkı görünce mutluluktan 
ağladım evet bu beni bu kadar uç noktaya taşıdı. 
Şimdi “İYİ DİLEK” ile yoluma devam ediyorum. 
Ulaştığımız sonuç paha biçilemez bir mutluluktu. 
Artık daha iradeli daha kararlı bir yoldayım.

Vee sizi tanıdığıma şükrediyorum. Gözümün 
önündeki perdeyi kaldırdığınıza, beni bu yıllardır 
içinde dolaşıp durduğum kısır döngüden söküp 
çıkardığınıza, sizin bu işi aşk ile yaptığınıza 
kısacası sizinle olan her şeye çok şükür. 
İYİDİLEĞİMsiniz, benim iyilik meleğimsiniz. Sizi 
çok seviyorum



OTOİMMÜN BESLENMESİ

Multiple sclerosis, haşimato troiditi, romatoid artrit, 
lupus, sjögren  veya diğer otoimmün hastalıkların 
tedavi sürecini destekleyecek en doğru 
bireyselleştirilmiş beslenme program, besin 
takviyeleri programı, motivasyon ve koçluk, egzersiz 
önerileri, vücut ve ev detoksu çalışmaları

ilgini çekiyorsa kontenjan dolmadan aramıza katıl.

Not: Whatsapp grubumuz 09:00 - 19:00 saatleri arasında açık olacaktır.

Programımız 09 Mart'ta başlayacaktır, son kayıt tarihi 06 Mart'tır.

Ödeme yapıldıktan sonra, merhaba@iyidilek.com.tr veya  bilgi@fonksiyonelbeslenmeakademisi.com
mail adreslerinden bir tanesine bilgilendirme yapılması gerekmektedir.

Program Ücreti: Program 8 haftalıktır.

 Toplam ücret 1600 TL'dir.

 İki taksit halinde ödenebilir

Kayıt için: merhaba@iyidilek.com.tr

bilgi@fonksiyonelbeslenmeakademisi.com

533 369 25 23

Hesap Bilgisi: TR75 0020 3000 0833 0925 0000 01

Çınar Pazarbaşı
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