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“SORUN SENDE DEĞİL 
HORMONLARINDA”YA ÖVGÜ

İş hayatımda, ‘sürekli yorgun’ olmaktan ve çeşitli hormon problemle-
rinden muzdarip çok fazla kadınla tanıştım. Bu kitap, kadınlar için ol-
mazsa olmaz bir kaynak. Hormonların sağlıklı işlemesi; özgüveninizi 
artırmaktan hayatta istediklerinize ulaşacak enerjiyi bulmaya kadar bir 
kadının hayatının her yönünü etkiliyor. Nicki’nin amacı, kadınların 
tek başlarına acı çekmemelerini sağlamak ve potansiyellerinin tama-
mına erişmeleri için ihtiyaçları olan bilgi ve araçlar ile onları güçlen-
dirmek.

Dr. Joanna Martin, One of Many’nin Kurucusu

Üç çocuk annesi ve her gün kadınlarla çalışan biri olarak hormonla-
rın, sağlıklı ve mutlu hissetmenin kapılarını açan görünmez bir anah-
tar olduğunu kesinlikle biliyorum. Nicki Williams hayatını ve işini; 
kadınların olabilecekleri en güzel, en güçlü ve en başarılı hâllerine 
gelmeleri için vücutlarını anlamaları ve yönetebilmeleri adına onları 
güçlendirmeye adadı. Onun felsefesinin ve dünyaya bıraktığı çalış-
malarının büyük bir hayranıyım. Buna gerçekten ihtiyacımız vardı! 
Bu kitap size, gelecek yıllarınızda harika görünmek ve hissetmek için 
ihtiyacınız olan gereçleri ve desteği verecek. 

Katharine Dever, Danışman, Konuşmacı ve Yazar

Hormonlarınız sizi (istenmeyen birkaç belirtiyi vurgulamak gerekir-
se) yorgun, gergin, kilolu ve şişkin hissettiriyorsa o hâlde ihtiyacınız 
olan şey bu kitap! Nicki hormonlarınızla ilgili bilmeniz gereken her 
şeyi basit, güvenilir ve eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Sağlığınızı, zin-
deliğinizi ve hak ettiğiniz bedeni geri kazanmak için onun uzman 
tavsiyelerini dinleyin.

Linda Munster, Beslenme Uzmanı ve
No Caffeine Required Kitabının Yazarı



Birçok kadın menopoz belirtileriyle başa çıkmak için yalnızca iki se-
çenekleri olduğuna inanır: Ya hormon replasman tedavisi görecek-
siniz ya da buna katlanacaksınız. Yanlış! Bu kitapta, Nicki Williams 
sık sık yaşanan belirtilerle beslenme arasındaki bağı açık bir şekilde 
gözler önüne seriyor. Daha da önemlisi, yararlı sonuçlar alabilmeniz 
için beslenme düzeninizde ve yaşam tarzınızda yapacağınız küçük de-
ğişiklikleri anlatıyor. Kadınlar için kesinlikle okunması gereken bir 
kitap. 

Pat Duckworth, Orta Yaş Terapisti ve
Cool Solutions for Hot Women Kitabının Ödüllü Yazarı 

Nicki Williams, zekice yazılmış bu yeni kitabında zorlu hormon me-
selesine pratik, mantıklı ve faydalı bir bakış açısı sunuyor. Nicki’nin 
açık ve net anlatımı sayesinde hormonların kim olduğumuz, nasıl 
hissettiğimiz ve hayata nasıl tepki verdiğimiz üzerinde büyük bir 
rolünün olduğundan emin olacaksınız. Kitap, sizi şu anki umutsuz 
hâlinizden muhteşem, sağlıklı ve enerjik bir geleceğe götürecek iyi, 
profesyonel ve deneyimli bir kaynak niteliğinde.

Kate Cook, Uluslararası Konuşmacı,
Yazar, Beslenme ve Sağlık Uzmanı 

Ruh hâlindeki dalgalanmalar, kilo alma, yorgunluk ya da bilinç bula-
nıklığından muzdarip her kadının OKUMASI GEREKEN bir kitap.

Dr. Wendy Denning, Tamamlayıcı Pratisyen Hekim ve Diet 
Doctors: Inside and Out Kitabının Ortak Yazarı

Hormon dengesizliği, tarifi olmayan bir acıya neden olabilir ama 
böyle olmak zorunda değil. Nicki’nin kitabı, bu göz korkutan konu-
yu aydınlığa kavuşturuyor. Bütünleyici yaklaşımı, hormonlarını ve 
sağlıklarını kontrol edebilmeleri için kadınları güçlendiriyor. 

Glen Matten, Tıbbi Beslenme Danışmanı ve
The Sirtfood Diet Kitabının Yazarı 



YAZAR HAKKINDA

Beslenme Terapisti diplomalı (DipION), 
İngiltere Beslenme Terapistleri Birliği 
(mBANT) ve Doğal ve Tamamlayıcı Sağ-
lık Hizmetleri Kurumu (CNHC) üyesi 
Nicki Williams, nitelikli bir beslenme 
terapisti, konuşmacı ve Hayat Boyu Sağ-
lıklı Hormonlar’ın (Happy Hormones 
for Life) kurucusu. Nicki Williams, her 
kadının olabilecekleri en iyi ve hormon-

larını kontrol edebildikleri forma dönmelerine yardımcı oluyor. 
Daha zayıf, daha enerjik, daha üretken olabilmelerini sağlıyor.

Nicki Williams, 40’lı yaşlarının başındayken yorgunluk, kilo 
alma ve hormon problemleriyle ilgili belirtilerine tıbbi bir des-
tek bulamayınca hatanın hormonlarında olduğunu ve beslen-
me düzeniyle yaşam tarzında küçük değişiklikler yapıp doğal 
takviyeler alarak tüm bunları değiştirebileceğini keşfetti. 

Hormonlar üzerine uzmanlaşmak ve nitelikli bir beslenme te-
rapisti olmak için geniş kitlelerce bilinen Optimum Beslenme 
Enstitüsü’ne (Institue of Optimum Nutrition’a-ION) gitti. Şim-
di, online programları, atölye çalışmaları ve kurumsal, bireysel ve 
grup koçluğuyla dünya çapında kadınlara yardımcı oluyor.   

Birebir çalışmalarında herhangi bir dengesizliğin kökenini teş-
his etmek için teknolojik açıdan en gelişmiş kapsamlı hormon 
testlerini ve ‘fonksiyonel tıp’ prensiplerini kullanıyor ve daha 



hızlı sonuçlar almak için tamamıyla kişiselleştirilmiş bir prog-
ram uyguluyor. 

www.happyhormonesforlife.com

 www.facebook.com/happyhormonesforlife

 @nickijwilliams

 www.linkedin.com/in/williamsnicki



İÇİNDEKİLER

Giriş 9

Bu kitaptan en iyi şekilde yararlanmak için hızlı bir rehber 17

1. Kısım: Nedir bu hormonların olayı? 21

1. Bölüm:  Hormonlar 101: Hormonlar nedir ve
Neden bizi bu kadar etkiler? 23

2. Bölüm:  Testi yapın ve hormon dengesizliğiniz
olup olmadığını öğrenin 47

3. Bölüm:  4 Savaşçınızla tanışın 59

2. Kısım: Hormonlarınızın neden yardıma ihtiyacı var? 107

4. Bölüm: Beslenme ve yaşam tarzı sabotajcıları 109

5. Bölüm: Rejimden kurtulun: Rejim ve aşırı egzersiz
neden artık sizde işe yaramıyor 145

6. Bölüm: Karaciğer ve bağırsak: Neden önemliler? 157

3. Kısım: Hormon dengeleme planı 175

7. Bölüm:  Mutlu hormon şifresi: Dört adımlı
beslenme ve yaşam tarzı çözümünüz 177

1. Adım: Ye 179
2. Adım: Dinlen 210
3. Adım: Temizlen 222
4. Adım: Hareket et 231

8. Bölüm:  Düşünce yapısı: Kafanızı toplayın 245

9. Bölüm: Devam ettirmek 249



4. Kısım: Beslenme düzeni ve yaşam tarzının ötesinde 253

10. Bölüm: Test yaptırın 257

11. Bölüm: Takviyeler nasıl yardımcı oluyor? 269

12. Bölüm: Hormon replasman tedavisinin içyüzü 277

Sonsöz 283

Kaynaklar 287

Tarifler 289
Düşük gy rehberi 309
Mutlu hormon tabağı 313
Evde tiroit testi 315
Mutlu hormon manifestosu 317
İnternet sitesi ve kitap önerileri 319

Referanslar 325



GİRİŞ

“40’ıma gelir gelmez ne oldu bana böyle?” Kendinize bu soruyu 
soruyorsanız, doğru kitabı seçtiniz. 

Acı çekiyor ve kendinizi kaybolmuş hissediyor olabilirsiniz. 
Belki de daha yeni yeni birkaç değişiklik fark etmeye başladı-
nız. Şöyle ya da böyle bir cevap arıyorsunuz ve yol kat edemi-
yorsunuz.

Bu anlattığım kişi sizseniz, çeşitli belirtiler nedeniyle acı çeken 
35-60 yaş arası kadınların %80’inden birisiniz demektir ama 
hâlâ bu konuda farkındalık ve destek çok düşük. 2014 yılın-
da İngiltere’de, Nuffield Sağlık Örgütü tarafından 3.000 kadın 
arasında yapılan bir araştırmaya göre, bu kadınların birçoğu 
anksiyete ve depresyondan muzdarip, işten düzenli olarak izin 
alıyor ve üçte ikisi dışarıdan yeterince yardım alamadığını söy-
lüyor. Yarısından fazlasıysa ya çok genç ya da çok yaşlı oldukları 
için bu belirtilerin hormon dengesizliğinden kaynaklandığının 
farkında değil.

‘Yalnızca yaşlandığınızı’ sanıyor olabilirsiniz, size böyle söylen-
miş olabilir veya doktorunuz size antidepresan ya da hormon 
replasman tedavisi sunmuş olabilir. Belki de son çıkan o rejimi 
ve egzersiz programını ya da sizi ‘düzelteceğini’ vaat eden muci-
zevi gıda takviyelerini denediniz. 

Bu ‘çözümlerden’ hiçbiri işe yaramadı, değil mi? Çünkü hiçbiri 
belirtilerinizin esas sebebine hitap etmiyor: Hormonlarınıza! 
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Perimenopozda da olsanız (menopoza girmeden önceki birkaç 
yıl), post-menopozal da olsanız, hormon dengesizlikleri büyük 
zararlara yol açabilir. 

Her kadının deneyimi farklı ama en yaygın görülen belirtiler 
yorgunluk, inatçı bir kilo alma durumu (özellikle vücudun orta 
bölgesinde), ruh hâlinin değişken olması, bilinç bulanıklığı, uy-
kusuzluk, ani ateş basması, PMS* ve daha fazlası! Sanki bir şey-
ler bitmiş ve cazibenizi kaybetmiş gibi hissediyor olabilirsiniz.

Hormonlarınız diğer kritik işlevlerinin yanında enerjinizi, ruh 
hâlinizi, cinsel dürtünüzü, strese verdiğiniz tepkiyi ve yağ tut-
ma oranınızı kontrol eder. Yaş aldıkça hormonlarınız zayıflar ve 
dalgalanmaya başlar. Böylece hassas denge bozulur ve her türlü 
istenmeyen yan etki gerçekleşir. 

Hormonlarınız sağlıklı ve dengeli olduklarında enerjik olma-
yı, kilonuzu kontrol edebilmeyi, tüm ay boyunca ruh hâlinizi 
dengelemeyi; net ve odaklı bir zihin sağlayabilmeyi, parıldayan 
bir cilde sahip olmayı, sizi güçlendirecek bir uykuyu, sakin ve 
mutlu bir görünüş elde etmeyi bekleyebilirsiniz. 

Kulağa imkânsız mı geliyor? Ben de öyle düşünmüştüm ama 
değil! Beslenmenizde ve yaşam tarzınızda yapacağınız basit de-
ğişiklerle belirtileriniz azalabilir. 

Hormonlarınızla ilgilenip onlara ihtiyacı olan şeyleri verdiğiniz 
zaman, onlar da karşılığında sizinle ilgilenir. Bu kitap, size, hor-
monlarınızın ihtiyacı olan ilgiyi nasıl vereceğinizi gösterecek. 
Bu sayede yeniden harika hissedebilecek, menopozu kolayca 
atlatabileceksiniz. Ayrıca eskisinden daha güçlü ve daha sağlıklı 
olacaksınız.

* ÇN: Premenstrüel sendrom, âdet öncesi sendromu.
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Benim Hikâyem

Ben artık nitekli bir beslenme ve hormon uzmanıyım ama tabii 
ki her zaman sağlıklı yemeklerle ve hormonlarla ilgilenmiyor-
dum! Hatta bundan epeyce uzaktaydım. Okuldaki o tombul ço-
cuk bendim. Yemeğe bayılırdım; özellikle keke ve her çeşidine.

Yedi yaşında kırk beş kilo bir çocuk olarak, annem beni çocuk 
diyetisyenine götürdü ve orada diyet hayatına başlamış oldum. 
Yeme aşkımın derinlerde bir yerde psikolojik bir sebebi var mı 
bilmiyorum. Beni çok seven bir ailem vardı. Ama çok taşınır-
dık ve belki de bu, her seferinde okuldaki yeni çocuk olarak bir 
şekilde kendimi iyi hissetme yolumdu. 

Kek, hâlâ benim en zayıf noktalarımdan biri. Birçok şeye karşı 
koyabiliyorum ama beni ıslak görünümlü çikolatalı bir kekin 
önüne koyun, yine o okula yeni gelen şişman kız olurum. 

Ergenliğimde boyum uzadı ve bu nedenle kilom da biraz dağıl-
mış oldu. Ama bu kez de diyete daha takıntılı hâle geldim ve 
okula öğlen yemeği için yalnızca bir tane elma götürdüğümü 
bile hatırlıyorum. Krakerin üzerine bir parça yağsız peynir sü-
rerek kendimi ‘şımartıyordum’ ve eve gidince de diyet kolayla 
şekerimi dengeliyordum. 

Üniversitede alkolü ve pizzayı fazla kaçırırdım. Sonra da denge-
lemek için birkaç gün aç gezerdim. Sağlıklı olmadığını biliyor-
dum ama bu, en azından günün birinde ‘normal’ olabileceğimi 
hissettiriyordu. 

20’lerimde partilemeye devam ettim, bir ofiste çalışıyordum ve 
hafta sonunu iple çekiyordum; sarhoş olup çöple beslenmek 
için. Ev yemekleriyle büyütülmüş olsam da yemek yapamıyor-
dum ve  paketli, donmuş gıdalara bel bağlıyordum. 
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30’larımda evlendim ve çocuk sahibi oldum. Küçük çocukları-
mın sağlıksız beslenme yöntemlerimi öğreniyor olmalarına rağ-
men, yeme ve içme alışkanlıklarımı değiştirecek gibi değildim. 
Yaptıklarım hâlâ yanıma kâr kalıyordu.

Ne zaman ki 40’a girdim, her şey değişti. Artık kurtuluşum 
yoktu. Yaptığım tüm hızlı ancak sağlıksız bir şekilde kilo verdi-
ren rejimlere rağmen, göbeğimin yanlarından sarkan yağlardan 
kurtulamıyordum ve hafta sonu akşamdan kalmalarım giderek 
kötüleşiyordu. Her yerim ağrıyordu, üşüyordum ve açıkçası, 
tükenmiş hissediyordum.  

Yoğun bir işim vardı, iki muhteşem ama ilgi ve emek isteyen 
çocuğa sahiptim. Kadınların baş etmek zorunda oldukları diğer 
her şeyle de uğraşıyordum: Aile, arkadaşlar, okul koşturmacası, 
egzersiz, alışveriş, yemek yapma, temizlik, saç/tırnak/vücut ba-
kımı ve bir şekilde rahatlayacak vakit bulmak (ki hiçbir zaman 
bulamadım). 

Kendimi hiç sevmiyordum. Kocama karşı huysuzdum, çocuk-
lara karşı hazır cevaptım ve herkese karşı genel olarak sinirliy-
dim. Kendimi kaybetmişim gibi hissediyordum ve hayatımdaki 
herkesi de kaybetmekten korkmaya başlamıştım. 

Hayat artık bitmek bilmeyen, sıkıcı ve monoton bir iş gibi geli-
yordu. Ama bunu çözmek için bir şeyler yapacak enerjim yoktu; 
2017’de, soğuk bir ocak akşamına kadar. İşten eve gelmiş, ço-
cukları doyurmuş, mutfak tezgâhına yaslanmış gözlerim kapan-
masına rağmen, yarın patronuma vermem gereken raporu nasıl 
bitireceğimi düşünüyordum. O dönem kızım yedi yaşındaydı. 
Okulda çizdiği zürafa resmini göstermeye koşarak geldi (en sev-
diğim hayvan olduğunu biliyordu). “Annecim, Annecim, bak 
bugün ne yaptım!” Arkamı döndüm ve ona bağırdım, “Şimdi 
olmaz Sasha!” Küçücük yüzü buruştu ve homurdandı, “Neden 
hep böyle huysuzsun ki?” dedi ve odadan bir hışımla çıktı. 
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Beni harekete geçiren şey bu oldu. Sanki sırtımdan bıçaklanmış 
gibiydim. Hiçbir zaman istemediğim o, ‘Huysuz Anne’ olmuş-
tum. Ben eğlenceli bir anne olmak istiyordum! “Artık yeter!” 
dedim kendi kendime, “Bir şeyler yapmam gerek.”

Doktoruma gittim. Tüm belirtilerimi anlattım, 10 dakikalık 
randevumuzun büyük kısmı geçmişti. Bilgisayarının başında 
sabırla oturup not aldı. Heyecanlı ve yüksek sesli konuşmam 
bittikten sonra, bana bir reçete uzattı. Üstünde yazana baktım. 
“Prozac?” dedim, “Ama doktor bey ben depresyonda değilim.” 
O da, “Daha iyi hissetmeni sağlayacak.” dedi ve beni yolcu etti. 

Hastanenin otoparkında arabada oturdum, gözyaşlarına boğul-
muştum. Belki de depresyondaydım? Ama derinlerde bir yerde, 
benim için doğru çözümün bu olmadığını biliyordum. 

İşte o an, babamı aradım. O da doktor. Niye en başında ona 
danışmadın ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Açıkçası dok-
torlarla dolu bir aileden geliyorum; yüzyıllara dayanıyor. Tıp 
okuyabilecek puanım vardı fakat geleneklere kafa tuttum ve 
dil okudum. Babamın tavsiyelerini hiçbir zaman dikkate alma-
dım. Üstelik geleneksel ‘ilaç tabanlı’ tedavidense, daha doğal 
yöntemlere yönelmiş olmasına rağmen. O da yıllarca kronik 
yorgunluk sendromundan (ya da  me) muzdaripti ve kendini 
beslenmeyle, takviyelerle ve yaşam tarzı değişiklikleriyle tedavi 
etti. Sanırım artık onu dinlemek için hazırdım.  

Konuşma şöyle ilerledi: 
Ben: Selam baba, yardımına ihtiyacım var. Doktorum depres-
yonda olduğumu düşünüyor. Belki de gerçekten öyleyim! Ha-
yatım berbat hâlde, tükenmiş durumdayım, kilo aldım, doğru 
düzgün düşünemiyorum ve çocuklarım benden nefret ediyor!
Babam: Ah, endişelenme Nicki!  Klinikte bu şikâyetleri sürekli 
duyuyorum. Hormonların yüzünden olmalı.
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Ben: Bir dakika baba, daha yalnızca 42 yaşındayım, ne demek 
hormonlarım?
Babam: Hormonlar 35’ten sonra değişmeye başlar. Şu an etkile-
rini yeni yeni hissediyorsun. Merak etme, test yaparız.

Hormon dengesizliği yaşıyor olma ihtimalim beni şaşırtmıştı. 
Hormonların yalnızca ergenlik, menopoz, hamilelik ve PMS’ten 
ibaret olduğunu sanıyordum. Neredeyse diğer her şeyin de onla-
ra bağlı olduğunu bilmiyordum. Onlara hiç dikkat etmemiştim 
hatta farkında olmadan onları suistimal ediyordum. 

Makul sebeplerden ötürü babam haklıydı. Hızlı bir şekilde 
öğrendik ki birden fazla hormon dengesizliğim varmış; ad-
renal yorgunluk, düşük tiroit ve düşük progesteron. Yıllardır 
aile ve kariyer uğraşından dolayı çok fazla strese girmiştim ve 
perimenopozun tam ortasındaydım! Şükürler olsun ki depres-
yon değildi ve hepsini kafamdan uydurmamıştım. Gerçekten 
fiziksel olarak bir şeyler oluyordu. Bu da benim için büyük bir 
rahatlamaydı.  

Babam, beslenmemde ve yaşam tarzımda birkaç basit değişik-
lik yapmamı tavsiye etti ve beni besin takviyelerine başlattı. 
Bu kadar çabuk iyi hissetmem beni hayrete düşürmüştü. Üze-
rime yapışan kilolardan kurtuldum, daha enerjiktim, kendi-
mi çok daha mutlu ve dengeli hissediyordum. Tüm bunlar 
harikaydı. Bu çözüm yönteminin EN iyi yanı? En sevdiğim 
şeylerden vazgeçmek zorunda kalmamıştım; kahveden, çiko-
latadan ve şaraptan!

Sonuçlar beni çok etkilemişti. Tüm bunlar önemli bir karar al-
mama neden oldu: Üniversiteye dönüp beslenmeyi doğru düz-
gün öğrenmek. Dört yıl boyunca dersler, seminerler, ödevler ve 
klinik pratikten sonra, hormonlarımla doğru bir şekilde nasıl il-
gilenmem gerektiğini öğrendim; doğru yiyecekler, takviyeler ve 
yaşam tarzı değişiklikleriyle. Hormon dengesini sağlamak için 
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hem kendimin hem de müşterilerimin kullandığı dört adımlı, 
basit bir sistem kurdum. İyi haber şu ki siz bunu zor yoldan 
yapmak zorunda değilsiniz, yalnızca bu kitabı okuyun ve kendi 
kendinize nasıl yapabileceğinizi öğrenin. 

Şimdi, perimenopozu kolay bir şekilde atlatıyorum. Elbette, 
mükemmel değilim; hâlâ şarabımı, kahvemi ve çikolatamı sevi-
yorum. Ama işime yarayan ve beni aklı başında tutan bir sistem 
buldum. Şu an bunları yazarken 49 yaşındayım ve yıllardır bu 
kadar iyi hissetmemiştim. Nadiren hastalanıyorum, enerji do-
luyum ve sağlıklı bir kiloda kalabiliyorum. (Tatillerden sonra 
azalıp artan birkaç kilo da dahil olmak üzere.) Ve GÖREV-
DEYİM; hormonlarının kontrolünü yeniden kazanmaları için 
diğer kadınları bilinçlendirip yetkilendirme görevi! Bu sayede 
gereksiz yere çile çekmeyecekler. 

Birçok doktorun söylediği gibi yalnızca yaşlanıyor olduğunuz 
gerçeğini kabul etmek yeterli değil. Hormonlarınızın kölesi ol-
mak zorunda değilsiniz, hangi yaşta olursanız olun.

Kadınlar ailelerin, çalıştıkları yerin ve toplumun merkezinde 
oldukları için en iyi hâllerinde olduklarında etraflarındaki di-
ğer herkes de bundan yarar görebiliyor. Bu hafif dalgalanmanın 
etkisi devasa olabilir. Hatta ben bazı evlilikleri kurtarabileceğini 
bile düşünüyorum!

Babam benim hâlâ ilham kaynağım (ve tıbbi ansiklopedim). 
Serseri hâllerimi hiçbir zaman yargılamadı ya da onun yolun-
dan ilerlemem için baskı yapmadı ama beslenme üzerine oku-
mak istediğimi söylediğimde gururlandığını hissettim. Belki de 
ailedeki doktor genlerini takip etmek kaderimde vardı ama dik 
başlılığım bunu kendi bildiğim şekilde yapmamı sağladı. 

Bu kitabı; hormonsal uyuma ulaşmak, vücudun fazla kiloyu 
atmasını sağlamak, gençliğe özgü enerji seviyelerini yeniden 
kurmak, ruh hâlini dengelemek, bilinç bulanıklığını berraklaş-
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tırmak, benim ve müşterilerimin uyguladığı süreçleri eksiksiz 
bir şekilde paylaşmak ve vakti geldiğinde menopozu ve sonra-
sındaki etkilerini kolayca üstünüzden atabilmeniz için yazdım.  

Yaşlandıkça hormonlarınıza neler olduğunu, hormon dengesiz-
liğinin sizi nasıl yorgun, kilolu, karamsar, stresli bir hâle getir-
diğini ve neden çekiciliğinizi yitirmiş gibi hissettirdiğini anlayıp 
doğal yollarla neler yapabileceğinizi öğrenerek işleri hızlı bir şe-
kilde tersine çevirebilirsiniz. 40’lı yaşlarda karşınıza çıkabilecek 
sağlık sorunlarının sorumlusu olan, dört ana hormon dengesiz-
liği üzerine odaklanacağım. İyi beslenme ve yaşam tarzı tercih-
leriyle hormonlarınıza yakın ilgi gösterdiğiniz takdirde çabala-
rınıza hızlıca karşılık alabileceksiniz. 

Ne yediğiniz ve hayatınızı nasıl yaşadığınıza dair tercihlerinizin 
hormonlarınız üzerindeki etkisi oldukça güçlü ve düşündüğü-
nüzden çok daha kolay. Sizden tek istediğim; bu kitaptaki bil-
gileri alıp kendi yolunuzu çizseniz de size rehberlik edecek bir 
uzman bulsanız da kendinize söz vermeniz.

Bu kitap mucizevi bir tedavi değil ve hiçbir zaman ‘herkese 
uyan’ bir çözüm olmayacak. Hormon seviyelerinizi test edip 
size kişiselleştirilmiş bir program verebilecek nitelikli bir pratis-
yenle çalışmak her zaman en iyisidir. Yine de büyük değişiklik-
ler yaratabilen beslenme kuralları ve yaşam tarzları var. Küçük 
değişikler yapmaya başladığınız zaman, büyük gelişmeler fark 
etmeye başlayacaksınız. 

En önemlisiyse, başlamak. Kendinize söz verdiğiniz zaman her 
şey kolaylaşır. 

Yolculuğun tadını çıkarın!



BU KİTAPTAN EN İYİ ŞEKİLDE 
YARARLANMAK İÇİN HIZLI BİR 
REHBER

 

Kılavuz kitap

Bu kitaba eşlik etmesi için bir de kılavuz oluşturdum. Soruları-
nızı yanıtlamanıza ve kendi kişisel planınızı yapmanıza yardım-
cı olacak. Bu kılavuzu www.happyhormonesforlife.com/book 
adresinden indirebilirsiniz. Elektronik bir kitap yani bastırma-
nıza gerek yok ama bitirdiğiniz zaman PDF olarak kaydetme 
seçeneği çıkacak, sonra çıktısını alabilirsiniz.

Nelerden bahsedeceğiz?

1. Kısım, hormon eğitimi. Anlamak demek, kontrol etmek de-
mek! Kendi bedeninizde neler olup bittiğini anladıktan sonra, 
kontrolü çok daha iyi sağlayabileceksiniz. 1. Bölüm, hormonla-
rın arka planını ve geçmişini anlatıyor; nasıl göründüğümüzü, 
nasıl hissettiğimizi, nasıl düşünüp nasıl hareket ettiğimizi kont-
rol etme biçimlerini. Hormon dengesizliğinizin olup olmadı-
ğını merak ediyorsanız, 2. Bölüm’de suçlunun kim olduğunu 
size gösterecek testi yapabilirsiniz. 3. Bölüm, ‘Dört Savaşçı’yla 
yakınlaşmaya başladığınız yer olacak yani 40 yaşından sonra 
bilmeniz gereken ana hormonlarla.

2. Kısım’da, hormonlarınızın neden çaresizce sizin yardımınıza 
ihtiyaç duyduklarını öğreneceksiniz. 4. Bölüm’de, dört büyük 
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etkenden bahsedeceğim; günlük olarak yaptığınız şeyler, seçim-
leriniz ve düşünceleriniz ve bunların hormonlarınızı ve çalışma 
biçimlerini nasıl etkilediği. Seçimlerinizin hayatınızı nasıl etki-
lediğini farkına vardığınız zaman, bir şeyleri değiştirecek güce 
de sahip olacaksınız. 5. Bölüm’de hepimizin yıllardır uygula-
maya çalıştığı diyet ve yağsız yeme mottosunu neden bırakma-
nız gerektiğine bakacağız. 6. Bölüm’de, bağırsak ve karaciğerin 
hormonlarınızla olan bağını ve onlara dikkat etmenin neden bu 
kadar önemli olduğunu anlatacağım. 

3. Kısım’da hepsini birleştireceğiz. 7. Bölüm’de sizi, ‘Dört Sa-
vaşçı’ hormonunun kontrolünü geri kazanmak, o inatçı kiloları 
vermek, enerji toplamak, ruh hâlini dengelemek ve bilinç bula-
nıklığını ortadan kaldırmak için kendimde ve danışanlarımda 
uyguladığım dört adımlık sürece götüreceğim. 8. Bölüm’de, be-
deninizle ilgilenmeye başlamadan önce, zihninizin doğru yolda 
olması gerektiğine dikkat edeceğiz. 9. Bölüm’de ise, iyi alışkan-
lıkları hayatımız boyunca nasıl sürdüreceğimize odaklanacağız.

4. Kısım’da, vitesi nasıl artırabileceğinizi, hormon dengesizli-
ğini nasıl test edebileceğinizi ve kadınlar için en iyi takviyeleri 
yani HRT ve BHRT’nin içyüzünü öğreneceksiniz.

Günlük Tutma

Ben bir şeyleri not etmeye bayılırım. Yeni bir kursa gidiyor-
sam ya da yeni bir kitap okuyorsam, kendime küçük bir defter 
alıp öğrendiğim şeyleri yazmayı çok severim. Temel sorularınız 
için size bir kılavuz hazırladım ama kitabı okuduğunuz süreçte, 
kendi notlarınızı çıkarmanız adına da sizi teşvik etmek istiyo-
rum. Bazı yerler diğer insanlara kıyasla sizi daha çok yansıtacak, 
bunları bir yere not edin. Ayrıca yemek günlüğü tutmayı da 
seviyorum. Yediğiniz her şeyi yazmak alışkanlıklarınızla ilgili 
farkındalık kazanmanıza yardımcı oluyor. Aynı zamanda belli 



Sorun Sende Değil Hormonlarında 19

yiyecekleri yediğiniz zaman tecrübe ettiğiniz herhangi bir belir-
tiyi de ekleyebilirsiniz. Özellikle herhangi bir yiyeceğe karşı in-
toleransınız olduğundan şüpheleniyorsanız bu oldukça faydalı. 
Yemek günlüklerinin kilo vermeye de yardımcı olduğu göste-
rildi (yeme rutininizde herhangi bir değişiklik yapmamanıza 
rağmen). 

Kaynaklar

Kitabın sonlarına doğru, kitaptaki prensipleri pratiğe dökmeni-
ze yardımcı olması açısından benim favori kaynaklarımı belirt-
tiğim bir bölüm daha ekledim. Hormonları dengeleyen favori 
yemek tariflerim, rehberler ve ileri okumalar da var. Bunları, 
www.happyhormonesforlife.com/book adresinden indirip çıktı 
alabilirsiniz. 

Yasal Sorumluluk Reddi

Bu kitapta sunulan bilgiler, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. 
Hekiminiz, doktorunuz ya da başka bir sağlık hizmetleri uz-
manından alacağınız tavsiyelerin yerine ve kullanımına yönelik 
değildir. Herhangi bir diyet ya da egzersiz programı uygulama-
dan, herhangi bir ilaç ya da takviye almadan önce ya da bir 
sağlık probleminiz varsa veya olduğundan şüpheleniyorsanız 
bir hekime, doktora ya da sağlık hizmetleri uzmanına danış-
malısınız. 

Yazar ya da yayıncılar metinde bulunan herhangi bir hata ya da 
eksiklikten ve metnin içerdiği herhangi bir bilgiye güvenerek 
okurun, riski kendine ait olmak üzere uyguladığı işlemlerin so-
nuçlarından sorumlu tutulamaz.
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Bu kitap, her kadın için olmazsa olmaz bir kaynak. Nicki’nin amacı, 
kadınların tek başlarına acı çekmemeleri ve potansiyellerinin tamamına 
erişmeleri için ihtiyaçları olan bilgi ve araçlar ile kadınları güçlendirmek.

Dr. Joanna Martin, One of Many’nin Kurucusu

Bir kadın olarak vücudunuzda neler olduğunu mu merak ediyorsunuz?

Yalnız değilsiniz! Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kadın gereksiz 
yere acı çekiyor. Aşırı stres, yorgunluk, kilo vermekle uğraşmak, ruh hâli 
dalgalanmaları, PMS ya da sıcak basmaları ve gece terlemeleri... 
Hayat büyük bir mücadeleye dönüşmüş gibi. 

Birçok kadının farkında olmadığı şeyse sürdürülebilir kilo vermenin, 
zindeliğin ve dengenin sırrı son moda rejimler ya da spor salonu 
programları değil. 

“Sorun Sende Değil Hormonlarında” her kadın için olmazsa olmaz bir 
rehber; kiloyla, yorgunlukla ve hormon düzensizliğiyle savaşmak için 
doğal ve pratik çözümler sunuyor. 

Nitelikli bir beslenme terapisti ve hormon uzmanı Nicki Williams 
hormonlarınızın kontrolünü yeniden kazanmak ve kalıcı kilo verme, 
sınırsız enerji, dengeli ruh hâli ve hormon ahengine ulaşabilmeniz için 
basit ve dört adımlı çözümünü paylaşıyor. 

Artık son moda rejimler, mucizevi haplar ya da çılgın antrenmanlar yok. 
Bu çözüm sizlere ömür boyu mutlu hormonlar verecek! 

9 786057 628145
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