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Psikolojik Sağlık Açısından COVID-19 Rehberi

COVID-19 Günlerinde Stres Hakkında Bilgiler
Stres Tepkisi ve Rahatlama Tepkisi Nedir? 
Stresli hissetmek tamamen doğal olsa da 
stresin talepleri başa çıkma yeteneğimizi 
aştığında stres bir problem haline gelebilir. Bu 
noktada stres vücutta aşınma ve yıpranmaya 
ve nihayetinde fiziksel ve / veya duygusal 
hastalıklara yol açmaya başlar. 
Kaç ya da Savaş Tepkisi  
Kaç ya da savaş tepkisi, bedende gerçek veya 
hayali bir tehlike hissettiğimizde meydana 
gelen bir dizi fiziksel değişikliktir. Vücudumuz 
önemli olmayan fonksiyonları kapatıp bir 
tehditle savaşabilmeniz veya kaçabilmeniz için 
gerekli kaynakları çalıştırmaya başlar. 
Bunlardan bazıları hızlı nefes alma, hızlı kalp 
atış hızı, terleme avuç içi, ağız kuruluğu, 
titreme vs.dir. 
Stres Beyinde Nasıl Çalışır? 
Stres tepkisi, vücudun merkezi sinir sisteminin 
bir kısmı tarafından kontrol edilir: Sempatik 
sinir sistemi.

Beyin bir duruma stressiz bir şekilde yanıt 
verdiğinde, ön beynin üst bölgesi, prefrontal 
korteks, aktive olur. Beynin bu kısmı rasyonel 
(mantıklı) düşünmeden sorumludur ve gereksiz 
fiziksel ve duygusal tepkilere girmemizi 
engeller. Beyin bir durumda tehdit 
algıladığında ise bir “tepki” reaksiyonu verir. 
İlk önce amigdala aktive olur ve fiziksel veya 
duygusal herhangi bir tehdit algısı, beynin 
vücuttaki değişiklik basamaklarını ortaya 
çıkaran stres tepkisini başlatır. Bu değişiklikler 
beyinde birkaç bölüm ve nöron (yani beyin 
hücresi) iletişimini “kendini düzenleyen 
merkezden” limbik sistemdeki alt bölgelere 
(beynimizin duygularımızı kontrol eden kısmı) 
yönlendirmesini içerir. Bu yeniden 
yönlendirme genellikle yukarıdan aşağıya 
doğru kontrole denir. Beyin aktivitesinin 
yeniden yönlendirilmesi, stres yanıtı olarak 
bilinen metabolik değişiklikleri tetikler. 
Epinefrin (adrenalin olarak da bilinir) gibi 
hormonlar (vücutta sinyallerin iletilmesine izin 
veren kimyasallar) ve kortizol salgılanmaya 
başlar ve kalp hızındaki artış ve bağışıklık 
sisteminin işleyişinde azalma gibi diğer 
değişikliklere de yol açar.

Rahatlama Tepkisi 
Rahatlama tepkisi sürekli zihinsel odaklanma ile sağlanan fizyolojik bir durumdur. Derin bir dinlenme 
hali olarak yaşanır. Rahatlama tepkisinin çıkarılması, sempatik sinir sistemi ile ilişkilidir ve kas 
gerginliği, nefes alma hızı, kalp atış hızı ve kan basıncında değişikliklere yol açabilir. 
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Dayanıklılık 
Stresli yaşam olaylarına maruz kalmak, beynin stres vericilere direncini artırabilir. Bu öğrenme, stresli 
yaşam olaylarının daha fazla bilgeliğe (Janoff-Bulman, 1992), daha fazla öz-yeterlilik ve ustalık hissine, 
kişisel güçlülüğe, maneviyata (Schaefer ve Moos; Tedeschi ve Calhoun, 1995) yol açabileceği 
gözlemleriyle tutarlıdır. Aynı zamanda kendine ve başkalarına derin bağlantı, bir anlam ve amaç 
duygusu, yaşama saygı duyma ve hatta saygı gösterme ve başkalarıyla daha etkili anlama ve ilişki 
kurma becerisinde etkilidir. Stres tepkisinin zararlı yönlerini yönetmenin ve stresin sağlığımız üzerindeki 
olumsuz etkilerini engellemenin yollarını bulmak önemlidir. Rahatlama tepkisi tam da bunu yapabilir. 
Rahatlama tepkisinin stresin zararlı etkilerine karşı farkındalığı, sakin veya olumlu bir zihinsel durumu 
ortaya çıkardığı bilinmektedir.

Rahatlama Tepkisini Ortaya Çıkarmak  
Rahatlama tepkisini ortaya çıkarmak için çok sayıda yöntem vardır. Farklı yöntemler farklı kişiler için işe 
yarayabilir; yöntemlerin bir kombinasyonunu tercih edilebilir. İçinde yaşadığımız yoğun günlerde, 
rahatlama tepkisini ortaya çıkarmak oldukça önemlidir. 

• Yeniden Değerlendirme ve Başa Çıkma: Olumsuz tepkilerin sıklığının nasıl azaltılacağı ve potansiyel 
stres faktörleriyle nasıl daha iyi başa çıkılabileceği öğrenilir. 

• Olumlu Bakış Açıları: Zor durumlarda bile olumlu bir anlam bulunması ve stres faktörlerinin farklı bir 
bakış açısıyla görülmesi öğrenilir. 

• Sosyal Destek: Farklı sosyal destek türlerinin keşfedilmesi, etkili dinleme becerilerin ve empatik 
düşüncelerin, duyguların ve davranışların ortaya çıkarılması öğrenilir. 

• Sağlıklı Yaşam Davranışları: Fiziksel aktivite, beslenme ve dikkatli yeme ve iyileştirici uyku hedefleri 
üzerine çalışılır, bireyselleştirilmiş hedeflere yönelik ilerleme sağlanır. 

• Canlandırma: Sakinleştirici veya yardımcı zihinsel görüntüler yoluyla yönlendirilmeyi veya kendi 
kendine yönlendirmeyi içerir. Huzurlu bir yerin, sakinleştirici bir sahnenin, iyileşme sürecinin, idealize 
edilmiş bir deneyimin veya başka görüntülerin tanımını izlemeyi içerir. 

• Bilgece Farkındalık: Bu yaklaşımda, günlük yaşam aktivitelerinde tam olarak var olmaya odaklanılır, 
zaman içinde belirli anlarda yapılan bir aktiviteye dikkatin tamamen verilmesi sağlanır. Deneyim 
arttıkça farkındalık artar.



Savaş ya da kaç tepkileri harekete geçtiğinde 
bedenimizde çok sayıda değişiklik olur. Bunların 
tamamı bize enerji sağlamak amacıyla ortaya çıkan 
belirtilerdir. Bazı savaş ya da kaç belirtilerinin 
farkında olabiliriz. Öte yandan bedenimizde 
farkında olmadığımız değişimlerde meydana gelir. 
Fark edemediğimiz değişimlerin hemen hepsi stres 
hormonlarının ürettiği değişimle ilgilidir. Örneğin, 
göz bebeklerimiz büyür, kan dolaşımımız hızlanır.

Stres tepkisinin temel amacı bireyi tehditlere karşı korumaktır. Bunu yapabilmek için tehlike 

durumunda savaş ya da kaç tepkileri ortaya çıkar. Bu tepkiler bize stres yaratan durumla başa 

çıkabilmek için ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi sağlar. Öte yandan, savaş ya da kaç tepkileri bizi yalnızca 

gerçek tehdit (saldırı, ölüm tehlikesi vb) durumlarında korur. Oysa modern yaşam koşullarında maruz 

kaldığımız stres kaynakları çoğunlukla sembolik tehditleri (eleştirilmek, sevdiklerimiz hayal kırıklığına 

uğratmak, ilişki sorunları, terfi alamamak vb.) içermektedir. Ne yazık ki her iki tehdit türü için de aynı 

sinir sistemi (sempatik sinir sistemi) hareket geçmektedir. Bir diğer deyişle, sinir sistemimiz gerçek ya 

da sembolik tehdit durumlarında aynı savaş ya da kaç tepkisini üretmektedir. Bu nedenle, gerçek 

tehdit durumlarında hayatımızı koruyan bu stres mekanizması sembolik stres durumlarında tehlikeyi 

gerçekmiş gibi algılayıp bedenimizin fazladan stres hormonları üretmesine neden olmaktadır. 

Stresle baş edebilmenin ilk koşulu karşı karşıya 
olduğumuz tehdidin gerçek mi sembolik mi 
olduğuna karar vermektir. COVID-19 gerçek 
bir tehdit olsa da aldığımız tedbirler dışında 
yaşadığımız stres çoğunlukla sembolik 
durumlarla ilişkilidir. Amacımız, tedbir almanın 
ötesinde yaşadığımız stres azaltmaya çalışmak 
olmalıdır.
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Stresi yönetmek için uygulanacak yöntemlerin ortak özelliği gerçekçi olmalarıdır. 
Gerçekçi olmayan düşünceler olumsuz duyguları azaltmazlar. Birçok insan için stresi 

yönetmeye başlamak geçmişten getirdiği düşünme ve davranış biçimlerini 
değiştirmekle mümkündür. Stres yönetiminde kullanabilecek bazı yöntemler şunlardır:

Durumu değiştirme / Sorunu Çözme 
Duruma verilen tepkiyi değiştirme 

Yaşanan duyguların yoğunluğunu azaltma 
Duruma bakış açımızı değiştirme 

Duruma verdiğimiz anlamı değiştirme 
Fiziksel egzersiz yapmak 

Zihin uygulamaları yapmak
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Çocuklar bakım verenlerinin stresine duyarlıdır. Kendisini sözel olarak ifade edemeyen bebekler bile 
bakım verenlerinin stresini hissedebilir çünkü stres yetişkinleri etkilediğinde bunun ilişkisel 
yansımaları da olacaktır. Çocukların dünyayı anlamlandırmadaki en büyük yardımcıları bakım 
verenleridir. Bu nedenle, bakım verenin stresi nasıl yönettiği çocuklara rehberlik edecektir. Bilimsel 
çalışmalar çocukların travmatik yaşantılardan sonraki iyileşme hızlarının genellikle ebeveynlerininkine 
paralel olduğunu göstermektedir. Bir benzetme il COVID-19 sürecinde yaşayabilecekleri endişenin 
de bakım verenlerininkine benzer olacağı düşünülebilir.  

Çocukların stresi iyi yönetebilmelerinin en iyi araçlarından biri rutinlere bağlı kalmaya çalışılmasıdır. 
Özellikle okula devam eden çocukların yaşamında son günlerde meydana gelen öngörülemez 
değişimler günlük rutinleirni de bozmaktadır. Bu nedenle bakım verenlerin ev içinde bir düzen 
kurmaları önemli hale gelmektedir. 

Örneğin, sabahları uygun bir saatte kalkmayı sürdürmek, yemek saatlerinde bir düzeni izlemek, 
eğitim için gereken TV izleme gibi konularda çok katı olmadan düzeni sağlamak çocukların kimi 
zaman hoşlanmasalar da strese karşı dirençlerini artıracaktır. Bu konuda Türk Psikologlar Derneği’nin 
sosyal medya hesaplarından yeterli bilgilendirmeye erişilebilir
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NEDEN? 
NASIL?

Bilgi Bilgi

Beden Zihin

Belgesel-Dizi-Film

Doğru ve güvenilir 

kaynaklara NASIL ulaşırız?

Çocuklarla ve yaşlılarla  

NEDEN doğru bilgileri 

paylaşmalıyız?

Gerektiği kadar önlem 

almak NEDEN önemli?

Sevdiklerimizle NEDEN 

teknoloji yolu ile bağlantı 

kurmalıyız?

Teknoloji

Sevdiklerimizi 
korumak için.

Önlem

Kendimizi 
korumak için.

%100 güvenlik 
sağlamamız  
mümkün değil.

Gerektiğinden fazla önlem 
almaya çalıştığımızda hiç 
yararı olmayan davranışlar 
sergilemeye başlayabiliriz. 

T.C. Sağlık 
Bakanlığı ve Dünya 
Sağlık Örgütünün 
internet sayfalarını 
ziyaret edebiliriz.

Evde bedenimizi  

NASIL aktif tutabiliriz?

Dolaplarımızın 
içlerini yeniden 
organize edebiliriz.

Online platformlardan 
egzersiz videoları 
açıp uygulamaya 
çalışabiliriz.

Kitap-Online Dergiler

Podcats-Müzik- 
Dil Uygulamaları

Evde zihnimizi  

NASIL dağıtabiliriz?

Onları belirsizlik 
durumundan kurtarmak, 
riski anlamalarını daha az 
stresli hale getirir.

COVID-19 Günlerinde Stresle Başa Çıkma Önerilerini  
Neden ve Nasıl Uygulamalıyız?

	 Telefon: +90 312 246 66 66  /2224/2226        	 	 suyam.baskent.edu.tr

Tüm bunları uygularken içinde bulunduğumuz 

durumun geçici olduğunu unutmamalıyız.
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Yaşam düzeninin ani değişime uğraması başlı başına bir stres kaynağıdır. Bu nedenle kendi stresimizi 
yönetmek için her zamankinden daha fazla gayret göstermemiz gerekebilir. Bu durumda, zihnimizin bazı 
özellikleri işimizi zorlaştırabilir. Ancak, zihnimize uygun biçimde müdahale ederek yaşadığımız stresin 
daha iyi yönetmeyi başarabiliriz. Öncelikle zihnimizin “geviş getirmesine” izin vermememiz gerekir. 

Psikolojik olarak geviş getirme “sorunun kendisini 
benzer aşamalardan defalarca geçerek aynı 
biçimde düşünmek” biçiminde tanımlanabilir. Tüm 
sorunları belirli bir süre düşünmek oldukça 
işlevseldir. Öte yandan, bireyin bir süre sonra 
“artık ne yapabilirim?” sorusunu kendisine sorarak 
çözüm arayışına girmesi beklenir. Dolayısıyla, 
geviş getirme çözüm arayışına geçmemizi 
engelleyen bir düşünme biçimidir. Geviş getirme 
ayrıca, problemin çözümüze olan inancı azaltarak, 
problemin olduğundan daha çözümsüz 
algılanmasına neden olarak, zihnimizdeki felaket 
senaryolarını artırarak ve problemin çözümü 
yönündeki aktif çabayı engelleyerek yeni streslere 
neden olur.

Zihnimizi geviş getirdiği anlarda yakalayabilmek 
(örneğin, “bu salgının sonu ne olacak?”) stresi 
yönetebilmek için iyi bir başlangıç noktasıdır. Bu 
andan itibaren kendimize, “sorunu yeterinde 
düşündüm, artık bu koşullar altında ne 
yapabilirim?” sorusunu sormaya başlayabiliriz. 
Tüm sorunların çözümü bizim kontrolümüz altında 
değildir ama her koşulda bizlerin de yapabileceği 
bir şeyler vardır. COVID-19 salgını kapsamında 
düşünürsek, aldığımız tedbirlere odaklanmak 
kontrol edemediğimiz süreçlere odaklanmaktan 
çok daha işlevseldir. 
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Stresimizi etkili biçimde yönetebilmek için dikkate almamız gereken bir diğer nokta da “neyi 

ne kadar kontrol edebildiğimiz” konusunda gerçekçi olabilmektir. Karşımıza çıkan gerçekler 

hoşumuza gitmeyebilir ama üzerimizde yarattığı baskıyı azaltabilmek için gerçeklerle 

yüzleşmek her zaman daha işlevseldir. Antik Yunan dönemi düşünürlerinden Epictetus’un 

kontrol hakkındaki düşünceleri bugün hala geçerliliğini korumaktadır. Epictetus mutluluğun 

temel bir ilkenin kabul edilmesiyle başladığını savunur “Bazı şeyler kontrolümüz altındadır bazı 

şeylerse değil”. Bugünlerde yaşadığımız salgın açısından düşündüğümüzde aldığımız 

tedbirlerin bir bölümü kontrolümüz altındadır. Örneğin, hijyene, sosyal mesafeye, sosyal 

izolasyona dikkat etmek gibi, haberlere seçici biçimde yaklaşmak gibi. Öte yandan, kurallara 

uymayan insanlar, sağlık otoritesinin aldığı tedbirler gibi kontrolümüz altında olmayan çok 

fazla durum da vardır. Kontrol edemediğimiz durumlara çok fazla odaklanmak engellenmişlik, 

öfke, üzüntü, çaresizlik gibi duygular yaşamamıza neden olarak stresimizi artırabilir. Bu 

durumda, kontrol edebildiğimiz ve edemediğimiz durumları iyi ayırt edebilmek ve zihnimizin 

kontrolsüz biçimde olumsuzluklara gitmesini engellemek önemli bir başa çıkma aracıdır. 
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Çocuklar strese yetişkinlerden daha fazla tepki gösterebilirler 
ve böyle zamanlarda ebeveynlerine daha fazla ihtiyaç duyabilir 
ve endişeleri, korkuları ve soruları hakkında konuşmak 
isteyebilirler. Onları dinleyecek birine sahip olduklarını bilmeleri 
önemlidir; onlar için zaman ayırın. Onları sevdiğinizi söyleyin ve 
bolca sevgi ve ilgi gösterin.

COVID-19, mevcut önleme çabaları ve ilgili olaylar hakkında 
söyledikleriniz ve yaptığınız şeyler, çocuklarınızın endişesini 

artırabilir veya azaltabilir. Doğruysa, çocuklarınıza 
kendilerinin ve ailenizin iyi olduğunu vurgulayın.

Televizyondaki veya internetteki bilgilere erişimi sınırlayın. 
Çocuklarınızı rahatsız edici olabilecek bilgileri izlemekten veya 
dinlemekten kaçının. Çocuğunuzla, internetteki COVID-19 
hakkında kaç hikayenin söylentilere ve yanlış bilgilere 
dayanabileceği hakkında konuşun. Olgusal bilginin 
yokluğunda, çocuklar çoğu zaman gerçeklerden çok daha 
kötü durumları hayal ederler. Çocuğunuzla bu hastalığın 
gerçek bilgileri hakkında konuşun, bu kaygıyı azaltmaya 
yardımcı olabilir. 

COVID-19'un durumuyla ilgili güncellemeleri sürekli izlemek 
kaygıyı artırabilir , bundan kaçının. Gelişimsel olarak uygun 

olmayan bilgilerin (yani yetişkinler için tasarlanmış bilgilerin) 
özellikle gençlerde endişeye veya karışıklığa neden 

olabileceğini unutmayın. Bunun yerine çocuğunuzu oyunlara 
veya diğer ilginç etkinliklere dahil edin.

Güven verici olabileceğinden ve fiziksel sağlığı 
geliştirebileceğinden düzenli bir programa uyun. Çocuklarınızı 
uzaktan okul çalışmalarına ayak uydurmaya teşvik edin.

Psikolojik Sağlık Açısından COVID-19 Rehberi
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COVID-19 Günlerinde Kabuslarla Başa Çıkmak

Sadece kendi sağlığımızın değil 
yakınlarımız ve hatta hiç 
tanımadığımız insanların sağlığının da 
sorumluluğunu taşıdığımız zor 
günlerdeyiz. Bu sorumluluk kaygı, 
korku, suçluluk, öfke, çaresizlik gibi 
bir çok güçlü duyguyu bir arada 
yaşamamıza sebep oluyor. Bu tip 
yoğun duygusal zorluklar 
yaşadığımız, belirsiz ve süreğen 
yaşam koşullarında, uyanıkken 
yaşadığımız zorlukların kabuslar 
şeklinde uykuda da deneyimlenmesi 
çok olasıdır. 

Bu kabuslarla başa çıkmak ya da etkisini azaltmak için;  
1) Uyanıkken stresi, kaygıyı kontrol etmeye çalışmak 

• Elinizde olmayan olumsuzluklardansa aldığınız tedbirlerin koruyucu 
özelliklerine odaklanmaya çalışmak (otobüsteki kişinin dikkatsizliğindense 
“Birazdan elimi yıkayacağım, aramızdaki mesafe yeterli, havadaki virüsün 
bulaşma riski düşük” gibi telkinler işe yarayabilir),  

• Kaygıyı arttıran düşüncelerinizi yakalayıp benzer düşünceler yoğunlaştığında 
temiz hava alabileceğiniz bir alan yaratarak, mesela pencereyi açarak, birkaç 
derin nefes almak,  

• Düşünceleri kontrol edemediğinizi hissettiğiniz anda dikkatinizi başka bir 
şeye yönlendirmek (mesela içinizden 17’şer 17’şer saymaya çalışmak, 17’şer 
17’şer saymak zihninizin alışkın olmadığı bir görev olduğu için dikkatinizi 
düşüncelerinizden uzaklaştırarak hesaplamaya odaklayacaktır ya da kendinizi 
mutlu hissettiğiniz bir anı hatırlamaya çalışmak (hayal kurmak işe yarayabilir),  

• Gün içinde haberleri takip etmeyi sınırlandırmak, kendinize iyi gelen şeyler 
yapmak, sağlıklı beslenmek vb gibi yolları deneyebilirsiniz.
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2) Kabusun uykunuzu böldüğü ilk anlarda, kabusun etkisini 
kontrol etmeye çalışmak

• Uyanır uyanmaz oturur pozisyona geçerek ayaklarınızı yere koyacak şekilde dik 
oturmaya çalışın, bunun bir kabus olduğunu gün içinde yaşadığınız kaygı 
dışında herhangi bir anlam içermediğini, gelecekten haber vermediğini, böyle 
zamanlarda herkesin benzer deneyimler yaşadığını , güvende olduğunuzu, 
sevdiklerinizin de güvende olduğunu kendinize hatırlatın. 

• Kabusun etkisi uyandığınızda güçlü fiziksel tepkiler ( kalp çarpıntısı, terleme 
vb.), ve duygularla (korku, kaygı vb) bir süre daha devam eder. Bu durum 
kabusta korkuya sebep olan şeyin gerçekçi bir tehditmiş gibi algılanmasına, 
hayatınızda da kabusunuzdaki haliyle yer alıyormuş gibi bir illüzyona 
kapılmanıza sebep olur, bir kabusun etkisinin gün içinde devam etmesine, ara 
ara benzer duygularla aklınıza gelmesine hatta bazen “Acaba bana malum mu 
oldu?” diye düşünmemize sebep olan kabusun bu kısa süreli ama güçlü 
etkisidir. Bu sebeple de kabusunuzun sadece bir kabus olduğunu kendinize 
hatırlatmanız oldukça önemlidir. 

• Kabustan uyandığınız anda devam eden etkilerini 
 ne kadar azaltabilirseniz sizin için gerçekçiliğini o 
kadar kaybeder. Uyanır uyanmaz oturmanız, 
ayaklarınızı yere koyacak şekilde dik durmanız, 
yakınınızda su varsa yüzünüze su serpmeniz, 5 
duyunuzla hissedebileceğiniz şeylere odaklanmaya 
çalışmanız (mesela odanın kokusu, örtünün dokusu, 
etraftaki sesler vb) ve kendinizi telkin etmeniz etkiyi 
azaltmaya yardımcı olacaktır. 

• Eğer uykunuzu bölen bir saatte kabusla uyanıyorsanız, sigara, kahve içmek, 
yemek yemek, yüzünüzü soğuk ve bol suyla yıkamak gibi uykunuzu açacak ve 
yeniden uykuya dalmanızı engelleyecek davranışlardan da kaçınmanız, 
kendinize biraz zaman vererek tekrar uykuya dalmaya çalışmanız daha faydalı 
olacaktır. 
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Sağlık çalışanlarının 

hayati önem taşıyan 
görevlerine yardımcı 

olabilmek adına hem 
kendilerinin 

yapabilecekleri hem 

de bizim onlar için 
yapabileceklerimiz 

oldukça kıymetli. 
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Arkana yaslan veya rahat bir 
pozisyonda uzan. Eğer istersen 
gözlerini kapat. Nefesi daha iyi 
hissetmek için karnına elini 
koymayı deneyebilirsin. 
Yeterince derin bir nefes al. Her 
alışla birlikte karnının şiştiğini ve 
her verişle indiğini fark et.

İşe yaraması için dikkat etmemiz gerekenler; 
1. Yavaşla! En yaygın hata çok hızlı nefes alıp 

vermek. Her bir nefes alıp verişin için zamanını 
içinden yavaş yavaş say. 

2. Nefeslerini saymak ikinci bir amaca hizmet eder. 
Aklını kaygının kaynağından alır. Aklını başka bir 
düşünceye kayarken yakaladığında, dikkatini 
saymaya geri döndür. 

3. Her adım için kullandığımız zamanlar bir öneridir, 
uzatılabilir veya azaltılabilir. Bunu yapmak doğal 
geliyorsa süreyi uzatabilir veya rahatsızlık 
hissedersen süreyi kısaltabilirsin. Sadece aldığın 
nefes verdiğin nefesten daha kısa olmalı. 
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Nefes Egzersizleri Neden Önemli? 
Kaygı dönemlerinde, vücut stres adı verilen 
bir dizi belirtiyi tetikler. Solunum sık sık ve 
hızlı olur, kalp atış hızı artar ve kaslar gerilir. 
Stres tepkisinin karşıtı gevşeme tepkisidir. 
Nefes egzersizleri sayesinde gevşeme 
durumu gerçekleşir. Nefes alma derinleşir ve 
yavaşlar, stres belirtileri azalmaya başlar.

Haydi Birlikte Deneyelim: 
Çevrenizdeki seslere dikkat edin. Her türlü sesi fark etmeye çalışın. Bu sesler trafik 

sesi gibi rahatsız edici sesler olsa bile yine de dikkatinizi seslere verin. Buradaki 
kritik konu sese dikkatinizi verdikten sonra ona herhangi bir duygusal bir tepki 

vermemeye, “iyi/kötü”, “hoş/hoş değil” gibi değerlendirmelerde, yargılamalarda 
bulunmamaya çalışmaktır. Sesleri sadece fark edin. Hoşlansanız da 

hoşlanmasanız da duygunuzu bir kenara bırakın ve seslerin tonlamasını, 
yoğunluğunu, sürelerini, sıklığını, iniş çıkışlarını gözleyin, bu özellikleriyle ayırt 

etmeye çalışın. 

Dikkatinizi bedensel duyumlarınıza verin. Bu duyumlar, ellerden, ayaklardan, 
sırtınızdan, boynunuzdan geliyor olabilir. Bedeninizde gelen bu “sinyalleri” de 

sadece fark edin, yargılamadan, değerlendirmeden, herhangi bir duygusal tepki 
vermeden, bu duyumlarınızı sadece uzaktan “seyredin”. Duyumların 

yoğunluğunu, süresini, sıklığını, iniş çıkışlarını gözleyin, onları bu özellikleriyle ayırt 
etmeye çalışın. 

Nefesinizi fark edin ve sadece “seyretmeye” çalışın (Nefes alıp verirken, nefes 
burnunuzun ucundan karnınıza kadar nasıl duyumlar yaratıyor fark edin. Nefesi 

alırken ve verirken sesindeki, kuruluğundaki, serinliğindeki değişimleri gözlemeye 
çalışın).
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