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Kuantum Nefes ve Yaşam 
Koçluğu;  

meziyetli bir yaşam ve 
birey mimarisi sistemidir.  

Yaşamın en kaliteli ve 
güzel şekilde yaşanmasını 

ve kişinin en iyi 
versiyonuna ulaşmasını 

amaçlar. 

International Quantum Coaching  

Kuantum Nefes & Yaşam Koçluğu 



Nefesinle 
Özgürleş 



Nefes “yaşam enerjisidir”. 
 

En doğal nefesimiz olan  

«bebek nefesi», doğru nefes  

olarak kabul görmektedir. 

 

Nefes, karından başlayarak tüm bedende rahatlıkla 

dolaşır, akıcı, dairesel, bağlantılı ve açıktır. 

 

NEFES NEDİR? DOĞRU NEFES NEDİR? 



Anne Baba öğretileri, çevre 
dayatmalarıyla kendimiz 
olamadığımız her durumda 

Yaşadığımız deneyimlerle 
oluşturduğumuz düşünce 
kalıplarıyla 

Alamadığımızı düşündüğümüz 
duygusal ihtiyaçların  eksikliğinde 
(sevgi, değer, onay, farkedilme)   

NEFESİMİZ NEREDE/NASIL BOZULUR? 



İfade etmek isteyip edemediğimiz 
her koşulda 

Kızdığımız, görmek istemediğimiz, 
yaşamak istemediğimiz her durum 
karşısında 

Korku, endişe, heyecan, stres, 
yarış gibi anlar sık yaşandığında  

NEFESİMİZ NEREDE/NASIL BOZULUR? 



Blokajlar zamanla hastalıklara, ağrılara, travmalara, 
depresyonlara ve bağımlılıklara yol açar 

Odaklanma, konsantrasyon  ve dikkat 
dağınıklığı ortaya çıkar 

Yorgunluk, bıkkınlık artar 

Anksiyete bozuklukları gelişir 

Kendini işine verememe, işi sevmeme, performans 
düşüklüğü görülür 

İkili ilişkilerde duygusal bozukluklar görülür 

BOZUK NEFES ALIŞKANLIKLARININ ETKİLERİ 



Nefes terapisi, en güçlü, hızlı ve etkili 
açılım ve aynı zamanda dönüşüm 

sağlayan doğal bir şifa yöntemidir.  

NEFES TERAPİLERİNİN YARARLARI NEDİR? 



Nefes seansında 
uygulanan teknikler, 
bedensel/zihinsel-

duygusal/ruhsal 
boyutlarda çalışır. 

Bilinçli derin nefesler bizi 
özümüzle buluşturur ve 

doğrudan yaşam 
enerjisine, kaynağımıza 

bağlantı kurmamızı 
sağlar.  

NEFES TERAPİLERİNİN YARARLARI NEDİR? 



ÖZGÜRLÜK 
dediğimiz  

SINIRSIZ veGÜVENLİ 
bir alana açılırız. 

Blokajların 
açılmasıyla, 
kendimize 

koyduğumuz 
sınırlamalar ve 
engeller aşılır 
ortadan kalkar.  

NEFES TERAPİLERİNİN YARARLARI NEDİR? 



Danışan seans boyunca mat 
üzerine sırt üstü gözler kapalı  
vaziyette yatırılır.           

Bazı durumlarda danışanla 
oturur/yarı oturur pozisyonda 
ya da karın üstü çalışılır. 

Daha fazla nefes için ağızlık 
kullanılır. 

NEFES SEANSI 



Seans için uygun müzik seçilir. 

Koç elleri ile meridyen noktalarına 
basılar uygular. 

Danışanın ihtiyacı olan olumlamalar 
söylenir (sesle şifa). 

Tonlama ile birlikte beden hareket 
ettirilir. 

Seans meditasyon ile tamamlanır. 

NEFES SEANSI 



Ağızdan alınıp, ağızdan 
verilen nefesler ile;  

• 1 - Nefes karında başlar 

• 2 - Nefes alış uzun, nefes veriş 
kısa, kolay ve kendiliğinden 

• 3 - Nefes sürekli ve bağlantılı 
(beklemeden alış veriş) olacak, 
okyanus dalgası gibi tüm bedende 
dolaşacak şekilde yönlendirilir. 



 

 

 

  
  

    Bir tek kararla özgürleşebileceğinizi,  

    bilinçli nefes çalışmalarıyla yaşamınızı tamamen 
değiştirebileceğinizi bilmek,  

    kendinizi nasıl hissettiriyor? 



• İletişim Bilgilerim: 

 

• FADİME TOK 
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• +90 (532) 352 75 40 

 

 


