ÖĞÜDÜNÜ UYGULA
Fatih, ailesiyle beraber akşam yemeğine oturmuş, annesinden sabahki sorusuna yanıt
beklemektedir.
Fatih: Anne, hani sana sabah sormuştum da, zaman yok
diye konuşamamıştık. Hatırladın mı? Yediğimiz ve
içtiklerimizin davranışlarımızla bir ilgisi var mı?
Ferdi: Tabii var, benim karnım doyunca keyfim yerine
geliyor. Açken sabırsız oluyorum, ne okuduğum aklıma
giriyor, ne oynadığım oyundan zevk alıyorum.
Fatih: Yok, benim tam sorduğum bu değil anne. Bir
yerde okumuştum. Aldığımız gıdalar kişiliğimizi bile
etkilermiş, onun gibi bir şey işte...
Baba: Bu doğru, en basit örnek, hepimizin hemen her
gece TV’de gördüğümüz içkili sürücülerin yaptıkları
kazalar çocuklar.
Anne: Alkollü içkiler de diğer yediklerimiz gibi sindirim
sonucu kana karışır ve tüm organlarımızda dolaşır. İlk
anda etkilediği organ da beyindir çocuklar. Uzun süreli
alışkanlıklarda mide de bundan etkilenir ve hastalanır.
Alkollü içkiler diğer uyuşturucular gibi beyni uyuşturur.
Yani düşünme ve ayırdetme yeteneğimizi uyutur. Biz,
uyumayıp ayakta olsak bile, beynimizin bu fonksiyonları
uykuya çekilir adeta. Ne dediğini, ne denileni anlar insan. O an doğru düşünemediği
için iyiyi kötüden, doğru ve yanlış hareketleri birbirinden ayıramaz. Hele çok içki içip
sarhoş olmuş dediğimizde, öyle hareketler yapar ki, o an bunların hiç birisinin
farkında değildir. Ertesi gün yaptıklarını hatırlamaz bile.
Ferdi: Peki, o zaman niye içiyor?
Anne: İnsanlar, içki içmeye
başladığında
duydukları haz ve zevki, rahatlıyorum diye
açıklasalar bile bu yalancı yani sizin
bilgisayar
deyiminizle
sanal
bir
rahatlamadır.
Beyin
uyuşmaya
başladığında, her bir düşünce, hareket ve
davranış kesinlikle ve kesinlikle olumsuz
yönde gelişecektir. Ya yanındakinin
kalbini kıracak, ya sinirlenip öfkelenecek,
kavga edecek ya da bedensel uzuvları
dengesini yitirecektir.
Fatih: O halde direksiyona geçince de etrafına
dehşet saçar. Artık kendine yaptığı
kötülüğü aşmış, diğer insanlara da zararı
dokunacaktır.
Baba: İçki ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklar
insanlarda ruhsal bozukluklara yol açar. Bunlar size uzak görünse bile, size yakın olan
başka etkenlerde var çocuklar. Örneğin, dengesiz beslenme ve sağlıksız gıdalar
tüketmeniz sonucu bedensel sağlığınızı bozarak, zihninizi de kirletirsiniz. Doğru
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düşünceleri düşünmek, geliştirmek ve uygulamak için açık bir zihin gerekir. Bu da
temiz hava solumakla, temiz su içmekle, temiz ve besleyici gıdalar yemekle
gerçekleşir.
Ayrıca bedeni canlı tutmak için açık havada spor yapmalısınız. Benimle bahçede
çalışmanızı istememin bir nedeni de bu. Doğa ile bir arada olmanız, bunu hissetmeniz
yaşamınıza canlılık, dürüstlük ve mutluluk getirir.
Baba, sen de arada sırada sigara içiyorsun. Buna ne diyeceksiniz?
Sigara içmenin kötü bir alışkanlık olduğunu size anlatmama gerek yok. Zira okulda ve
TV’de bunun hakkında her şeyi duyuyor ve öğreniyorsunuz. Size kötü örnek olmak
istemiyorum. Uygulamadığım takdirde öğüt vermeye hakkım olmadığını
düşünüyorum. Yalnız şu kadarını söyleyeyim, artık dünyadaki tüm ülkeler, sigaranın
bir uyuşturucu olduğunu kabul etmiştir. Ben de bu kötü alışkanlığımdan vazgeçmeye
karar verdim.
Artık sigara içmeyecek misin, baba?
Evet, yaptığım hataydı, hem de çok büyük bir hata. Sizin gibi akıllı ve düşünceli
çocukların babası böyle örnek oluşturmamalı. Artık bitti.
Yaşa baba, seni çok seviyoruz. Şimdi, daha uzun yaşaman için bir şansın var.
Hadi oradan, çok bilmiş seni.

Babanın kararı gerçekten hepsini çok mutlu etmişti. Neşeyle yemeklerine devam ettiler.
Öykü ile ilgili sorular:
Yediklerimizin ve içtiklerimizin, davranışlarımızla bir ilgisi var mı?
İçki insanı nasıl etkiler ve davranışlarını nasıl değiştirir?
Sağlıksız gıdalar tüketmekle zihnin ve bedenin nasıl bir ilişkisi vardır?
Öğüt aldığınız kişilerin, verdikleri öğüde uyup uymadıkları sizi ilgilendiriyor mu?
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