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'Normal'in değiştiği ve günlük hayat akışının sekteye
uğradığı zamanlarda, bedensel yakınmalar, duygusal
dalgalanmalar ve düşünce akışında zorlayıcı değişimler
yaşayabilir veya önceden  var olan yakınmalarda artış 
gözlemleyebiliriz. 

Değişimler ve zorlanmalar karşısında 'geleceğe' dair bir
uyarı işareti olarak beliren bu bedensel, zihinsel ve
duygusal tepkiler kaygı deneyimi olarak adlandırılır.



Meydana gelen ani değişimler karşısında hızlı kararlar almak ve
çözüm üretme çabası içindeyken, duygu ve düşüncelerinizi
yeterince özümseyemeyebilir ya da  başa çıkmak için farkında
olmadan ertelemek durumunda kalabilirsiniz. 

Anlamlandırmaya zaman ayıramadığımız duygu ve
düşünceler, zamanla anlamlandırmakta güçlük
çektiğimiz bedensel tepkiler olarak ortaya çıkabilirler. 
 
Buharının çıkacağı yere tıpa
takılmış olan bir çaydanlığın bir
süre sonra oluşan basınca tepki
vermesi gibi, duygu ve
düşünceler de beden üzerinde
benzer bir etki yaratacaktır.



Beden
Duyumu

-Kalp çarpıntısı
-Nefes darlığı

-Terleme
-Ağrılar

Düşünce
- Kötü bir şey olacak

- Kontrolümü
kaybedeceğim

Belirtiler ve
Rahatsızlık
Hissinde 

Artış

Duygu
-Korku

-Tedirginlik
-Çaresizlik

Tekrarlama
Korkusu

Güvenlik ve
Kaçınma

Davranışları 
(su içmek,dikkat 

dağıtmak vb.)



Bedensel tepkileri takip eden yeni
duygu ve düşünce zincirlerinin
oluşumu, hissedilen belirtilerin ve
rahatsızlığın artmasına; kontrol
kaybı hissiyle panik yaşamamıza
neden olabilir. 

Muhakemenin azaldığı hızlı duygu ve düşünce akışı
içerisinde, hayati bir tehlike olasılığına karşı beden
kendini hazırlamaya başlar. Bu durum, hissedilen
değişimleri daha belirgin bir hale getirecektir. Belirtiler
genellikle ilk 10 dakika içinde en şiddetli seviyeye
ulaşır.



Rahatlamak ve yeniden güvende hissetmek için genellikle
dikkatimizi başka bir yere odaklamak, bulunduğumuz
ortamı değiştirmek, su içmek gibi belirtileri yatıştırmaya
yönelik güvenlik davranışlarına yönelebiliriz. 

Bazı durumlarda işe yarayabilen bu strateji, uzun vadede,
yaşanan rahatsız edici durumun tekrarlayacağına dair
artan korku ile işlevsiz hale gelerek panik döngüsünün
sürmesine neden olabilir.  



Zihninizde dans eden ve şarkı söyleyen iri beyaz bir
ayı canlandırın. 
Kar beyazı mı, yoksa kirli beyaz mı? Dişleri ne kadar
büyük? Diğer özellikleri nasıl? Gözleri, burnu,
pençeleri... İyice detaylandırın...
...
Şimdi bu beyaz ayıyı 1 dakika boyunca sakın
düşünmeyin. 
...
1 dakika boyunca hiç aklınızdan geçmediği oldu mu?



Oysaki, uygun vakit ve koşullarda hazmedilmesine izin
verdiğimiz duygu, düşünce ve bedensel duyumlar,
olağan dışı durumlar karşısında verdiğimiz tepkilere
anlam vermemize yardımcı olarak  dengelenmemizi
kolaylaştıracaktır.

Diğer yandan, kaygı yaratan durum ile ilgili deneyimler
ötelendikçe, rahatsızlık yaratan tepkiler zamanla -'iri
beyaz ayı'da olduğu gibi- bir o kadar sık gelerek kontrol
kaybı hissine yol açabilir. 

Kaygı yaratan durumlar karşısında  güvenlik davranışlarına
başvurmaya zaman zaman daha sık yönelebiliriz. 



Pandemi ile hayatınızda meydana gelen  hızlı değişimleri ve
zorlukları düşünün. Bu değişimler ve zorluklar somut bir nesneye
benzeseydi ne olurdu? Nasıl bir rengi, dokusu, kokusu, tadı, sesi
olurdu? 

Hangi değişimlere daha kolay uyum sağlarken, hangileri hayatınızda
sürmeye devam eden zorluklara neden oldu? Size neler hissettirdi,
neler düşündürdü? Bedeninizde nerede, ne gibi değişimler meydana
getirdi? Kendinize bu duyguları, düşünceleri, bedensel değişimleri
hissetmek için izin ve dönüşmeleri için zaman verin.

Kendi hızınızda nefes alırken, 5 duyunuza odaklanın. Ayaklarınızla
zemine; sırtınız, kollarınız ve ellerinizle mümkünse oturur pozisyonda
bulunduğunuz yere temas ederek destek alın. Duygularınıza,
düşüncelerinize ve bedeninizdeki değişimlere odaklanmak, 'anda'
kalmanıza ve değişimle dengede hissetmenize yardımcı olacaktır.
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