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Kaldırabileceğinden çok daha fazla yük taşımakta olan
bir masa hayal edin; masa kırılmak üzere. Bütün yükleri
bir anda kaldırmak her zaman mümkün olmayabilir.
Masanın bu yükü taşımaya devam edebilmesi için nasıl
bir desteğe ihtiyaç var?

Genel olarak 6 kategoride ele
aldığımız kaynaklar ne kadar çeşitli
ve esnek olursa, zorlayıcı durumlar
karşısında hissedeceğimiz stresi
kontrol edebilme kapasitemiz de
artacaktır.

Zor ve stres verici durumlarla
karşılaştığımız zamanlarda baş
etmek için her birey farklı bir
kaynağını devreye sokabilir. 

Peki bu kaynaklar nelerdir? 



Zor durumların üstesinden gelmeye ihtiyacınız olduğunda hangi
inançlarınız, değerleriniz ve varsayımlarınız size destek oluyor? 

Yaşamı anlamlandırma biçimlerimizi temsil eden
değer ve inanç sistemlerimiz, kendimize, diğerlerine
ve dünyaya dair varsayımlarımızı ifade etmektedir. 

İnançlar 

Bireysel deneyimler ve kültürel aktarımların
etkileşimiyle oluşmaları sebebiyle bireyler arasında
ortaklık ve farklılık gösterebilirler.

Bu kaynağı önemli kılan en
önemli unsurlardan biri de,
kendimize olan güvenimiz ve
inancımızı da kapsamasıdır.



Korku, öfke, üzüntü gibi duyguları fark ederek,
çevremizdekilerle paylaşarak veya sözel olmayan
yöntemlerle ifade ederek duyulur hale getirmek, sahip
olduğumuz bir başka içsel kaynaktır.

Duyguları fark etmek, bunların sahip olduğumuz
inançlar ve diğer içsel kaynaklarımızla etkileşimlerini
görerek köprü kurmamız için de bir kapı açacaktır. 

Zor bir durumla karşılaştığınızda en çok hangi
duyguları deneyimliyorsunuz? Duygularınızı
ifade etmekte zorlandığınız zamanlarda hangi
yöntemlere başvuruyorsunuz? 

Duygular



Bir grubun parçası olmak, sosyal rollerin ve ihtiyaçların
sürekliliğini sağlamak, destek almak ve destek vermek
gibi aidiyet ve dayanışma hissini pekiştiren girişimleri
içerir.

Siz hangi sosyal kaynaklarınızdan daha fazla yararlanıyor,
hangi durumlarda zorlanıyorsunuz? 

Kişisel ilişkilerden destek almak
ve sosyal çevrenin parçası olmayı
sürdürmek, alternatifleri sosyal
ilişkiler içerisinde destek alarak
değerlendirmemize ve güvende
hissetmemize yardımcı olabilir.

Dayanışma ve Sosyal Destek



Daha önce fark etmediğimiz
farklı bir pencereden bakmaya
yardımcı olarak diğer kaynaklara
erişmek için esneklik, farklı baş
etme yöntemlerini keşfetmek
için motivasyon sağlar.

Bedeninizi ve zihninizi rahatlatmak için hayal gücünüzü
harekete geçirerek size yardımcı olan seçenekler nelerdir?

Duyguların ve düşüncelerin resim, müzik, drama, yazı
gibi sözel olmayan yaratıcı ifade ve üretim yollarıyla
görünür hale gelmesine imkan sağlar. 

Hayal Gücü ve Yaratıcılık 



Zorluk çekilen durumu irdelemek,
fikir  alış-verişi yapmak ve izlenecek
adımları belirlemek gibi aşamaları
olan bu girişimler çözüme yönelik 
eyleme geçmeyi kolaylaştırabilir.

Bilgi toplama-sorgulama-ayıklama gibi muhakeme
becerilerini harekete geçirerek ihtiyaca yönelik strateji
oluşturma girişimleridir.

Bilişsel Değerlendirme ve Düşünce 

kontrolümde
olanlar

kontrolümde
 olmayanlar

Çözüm için gerekli bilgiyi edindiğiniz ve sağlamasını
yaptığınız kaynaklar nelerdir? Doğru bilgiye erişim ve
planlama için hangi adımları izliyorsunuz?



Yarım kalan bir işin en kolay aşamasından başlayarak
veya bedensel olarak rahatlamaya yardımcı olacak bir
fiziksel aktiviteye yönelerek bulunduğumuz 'an'
içerisinde harekete geçme davranışıdır. 

Bedeninizin farkına varmak ve gevşemeye yönelik bedensel
hareketlilik için hangi fiziksel aktiviteler size iyi geliyor?

Zihni ve bedeni harekete geçiren her tür eylemi ifade
eder.

Davranış ve Harekete Geçme

Çaresizlik ve endişe hissettiren,
belirsizlik içeren bir durumla
ilgili somut bir eyleme geçmeyi
sağlayacaktır.



Masaya destek olmak için siz hangi kaynaklardan
yararlanırdınız?

Bununla birlikte hangilerini çeşitlendirmeye ihtiyacımız
olduğunu fark etmek de günlük rutinlerin sekteye
uğradığı zamanlarda yeni rutinler oluşturabilmek ve
sürdürebilmek açısından yardımcı olacaktır.

Aynı durumda birden çok kaynaktan yararlanabilirken,
farklı durumlar karşısında belirli kaynakları kullanmaya
daha çok başvurduğumuzu fark edebiliriz. Her birinden
edindiğimiz deneyimler bir diğerini harekete geçirerek
baş etme yollarımızı çeşitlendirir ve zenginleştirir.

Farklı şekillerde sahip olduğumuz genel olarak 6
kategoride ele alınan bu kaynaklar, birbiriyle etkileşim
içinde harekete geçerler.
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