Prof. Dr. Erhan BAYRAKTAR

BÜLENT
 Bülent ile 11.Nisan.2014 tarihinde ofisteki görüşme
odamda tanıştık.

 27 yaşında, üniversitenin ekonomi bölümünden
mezun. Halen bekâr. 1997 yılından beri babasıyla
birlikte beyaz eşya satışı üzerinde çalışıyor.

BÜLENT
 Panik atakları ilk kez 2012 yılında dershanede başlar.
 Aile hekimi, paroksetin (20 mg/gün) kullanmasını
önerir. Altı aylık ilaç tedavisinden sonra tamamen
düzelir.

AİLE ÖYKÜSÜ
 Baba: Remzi bey, 60 yaşında, Güney Doğu Anadolu
Bölgesi’nin bir ilçesinde doğmuş ve ilkokul eğitimli.
1997 yılında elektrik kontağından çıkan bir yangın
sonucu halıcılığı bırakmak zorunda kalmış. Halen
beyaz eşya işi üzerinde çalışıyor.
 Anne: Semra hanım, 54 yaşında, aynı ilçede doğmuş,
sadece okur yazar, ev hanımı.

AİLE ÖYKÜSÜ
 “Babam parayı sever; eli sıkıdır ve boş yere para
harcamayı sevmez. Sürekli nakit çalışan biridir.

 Yokluktan gelen bir insan olduğu için, sevgisini kolay
gösteremez. «Benim» diyen, bana dokunmayan yılan
bin yaşasın diyen bir insandır. Ona çok özel bir hediye,
örneğin, Sabri Özel’den bir kazak, alırım ama
beğenmez.

AİLE ÖYKÜSÜ
13 yaşından beri babamın yanında çalışırım.
Babam tek başına montaj yapmayı bilmeyen;
teslimat yapmayı beceremeyen bir insan.
Bunların hepsini yapabilen bir insanım. Ama
babam bugüne dek hiç sigortamı yatırmamıştır.
BABAM HEP ENGELLEMİŞTİR BENİ.

AİLE ÖYKÜSÜ
1. NEVİN. (37) bekar, konservatuar mezunu. Müzik öğretmenliği yapıyor.
2. PERVİN. (35) bekar, finansman mezunu. Muhasebecilik yapıyor.
3. ÖZGÜR. (33) bekar. İzmir’de lisede okurken tiyatroya başlar. Üniversite

eğitimini, radyo-tv-sinema alanında yapmak ister ama babası karşı çıkar.
Anadolu Üniversitesi, Finans Bölümü’nde iki yıl okuduktan sonra Bilgi
Üniversitesi’nde iki yıllık bir eğitim daha alır. Londra’da ikinci bir
üniversiteyi daha bitirir. Yaklaşık beş yıl önce böbrek yetmezliği gelişmiş ve
yaklaşık iki yıl önce oturma izni almış. Halen bir alışveriş merkezinde
müdürlük yapmaktadır.
Böbrek hastası olduğu için onu çok rahat yetiştirmişlerdir. Liseye
kadar içe dönük bir çocuktur ve ders çalışmayı sevmezmiş. BABAM ONU
HİÇ BIRAKMADI.

AİLE ÖYKÜSÜ
4. OLGU
5. EMRE (27) bekar, üniversite eğitimini yarıda bırakmış. Babasına bire bir
benzeyen, eğlence düşkünü bir çocuk. Ağzı laf yapmayı sever. Müthiş bir
pazarlama yeteneği vardır. Okulu bırakmış ve halen çalışmıyor.

BÜLENT
 Futbola çok meraklı ve futbol oynarken çok hırslı biridir.
 Evlerinin önünde futbol sahası olduğu her gün maç yaparmış. Çok iyi

futbol oynar ve genellikle santrafor olarak görev yaparmış.
 Toros gücüyle antrenmanlara çıkmaya başlamış. Ancak bu takımdaki
gerek bazı oyuncu arkadaşları gerekse hocasını pek sevemediği için
antrenmanlara gitmemiş.
 Ortaokul 2. sınıfa giderken Karşıyaka futbol takımından da teklif
gelmesine karşın, uzak olduğu gerekçesiyle babası göndermez.
 Ortaokul 3. sınıfa gittiği yıl, sene sonunda (mayıs-haziran ayında) ilçe
belediye takımını çalıştıran Aytekin bey kendisini izler ve çok beğenir.
Kendisine, “Çok yetenekli bir gençsin. Sen istediğin taktirde, seni
istediğin takıma yerleştiririm.” der.

BÜLENT
 Ortaokul 3. sınıf ya da lise I. sınıf anısı:

“Babamla bir toptancıda oturuyorduk. Bir adam gelerek,
bana takımda oynar mısın diye bir teklif getirmişti. Babam
ise hiçbir neden göstermeksizin, adamın teklifini kabul
etmedi. O gün şimdi gözlerimin önüne geldiğinde, keşke
babamı zorlasa mıydım diye düşünürüm.”
 Lise II. sınıfa giderken Diyarbakır spordan teklif gelmesine

karşın, artık hiçbir motivasyonu kalmadığı için kendi
gitmemiş.

BÜLENT
 Ortaokul bittiğinde, babasından, güzel sanatlar lisesine

gönderilmesini ister. Seramik, kara kalem ve grafik tasarım
gibi alanlarda eğitim almak ister. Babası, her dönem
önlerine bazı planlar ve engeller getirir.
 Pervin ablası da, İzmir dışındaki bir şehirde fen lisesini

kazandığı halde babası onu da göndermez. Daha sonra
kendisine TRT’den teklif gelir ama bu kez de kendisi
gitmez.

LABORATUVAR
 FT3
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 TSH






Anti-M antikorları
Anti-T antikorları
D vitamini

B12
Folik asid
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ATAK ÖYKÜSÜ
 Aynı sokakta bir evde oturan komşularının evinin önüne bir polis

aracının geldiğini görünce, merakla oraya
Komşularının eşinin polisle tartıştığını görmüş.

doğru

yönelmiş.

 “Eşimin şu anda bir polise değil, bir ambulansa ihtiyacı var! Buraya

hemen bir ambulans gönderin. ” diye bağırıyormuş. Nitekim kısa bir
süre sonra ambulans gelmiş.
 Komşuları

olan kadın lohusalık döneminde hastalanınca
ambulansla hastaneye götürmek üzere eve gelmişler. Bülent, eve
geldiğinde kendini çok kötü hissetmeye başlamış. Ben de
evlendiğimde, eşime böyle bir durum olur mu? Ablalarım var. Onlara
da böyle bir şey olur mu? diye düşünmeye başlamış.

ATAK ÖYKÜSÜ
 Hep korkularım bilinmeyen üzerinedir. Ağabeyim, iki
kez çok korkuttu beni. Bir gün ben aynanın karşısında

kendime bakıyordum. Abim kafasına çarşaf geçirmiş;
kendine kamburumsu bir duruş vermiş ve üzerime
koşturarak geliyordu.

ATAK ÖYKÜSÜ
 Otobüs durağında bankta oturuyorum. Çarıklı cüppeli bir

adam. “Abi, hayat ne güzel değil mi? Ben bir kızı sevdim
vermediler. Sigara ikram etti. İki çocuğum var; göçmen bir
kıza aşık oldum. Kendimi, Allah aşkına adadım. Bana
musallat oldular. Bu musallat 80 yıl sürer. Pirinç tanelerini
severler. Muska aldım. İnsanlara musallat oluyorlar, aşık
oluyorlar. Kadınlara musallat oluyorlar ve insanlar hamile
kalıyor. Evli kişilere musallat olurlar. Acaba gerçekten
olabilirler mi?

ATAK ÖYKÜSÜ
 Yıl 1997. Bülent o tarihte 11 yaşındadır. Kardeşi
Cihan’ı uykusundan uyandırır ve yangın çıktığını
söyler. Cihan da, “Bırak beni, ben uyuyacağım.
Dükkan yanarsa yansın.” der. Annesi, evin yandığı
tarihte Güneydoğu Anadolu’daki şehirdedir. Geziden

döndükten sonra binanın o halini gördüğünde şoka
uğrar.

HİPERVENTİLASYON BELİRTİLERİ
 EN TEMEL BELİRTİLER
 Baş dönmesi
 Dengesizlik hissi
 Nefes darlığı
 Çarpıntı
SIK GÖRÜLEN DİĞER BELİRTİLER
 Paresteziler
● Ağız kuruluğu
 Yutma güçlüğü ● Terleme

● Göğüs ağrısı
●Titreme

İNTEROSEPTİF EGZERSİZLER
EGZERSİZ

SÜRE

1. KAFA SALLAMAK

30 sn

Başınızı biraz aşağıya eğin ve
gözleriniz açık olarak yavaşça sağa
sola sallayın.

2. BAŞINIZI BACAKLARINIZIN

1 ½ dk

Koltuğa oturun. Başınızı, kalp
seviyesinin altında olacak şekilde
bacaklarınızın arasında tutun.
Başınızı aniden kaldırın ve karşıya
bakın.

ARASINA EĞİN

3. OLDUĞUNUZ YERDE
KOŞTURUN

1 dk

YÖNERGE

Olduğunuz yerde koşun ya da
merdiven çıkın.

İNTEROSEPTİF EGZERSİZLER
EGZERSİZ

GZE

4. TÜM BEDENİNİZİ

SÜRE

1 dk

Otururken, ellerinizi yumruk
yapın. Ayaklarınızı gerin,
omuzlarınızı öne doğru getirin;
tüm bedeninizi ve göğsünüzü
gerin.

30 sn

Derin bir nefes alıp, 30 sn süreyle
nefesinizi tutun.

GERİN

5. NEFESİNİZİ TUTUN
6. KENDİ ÇEVRENİZDE
DÖNÜN

YÖNERGE

İyi bir yerde kendi ekseniniz
etrafında dönün. Dengenizi
kaybetmenizi önlemek üzere
elinizi duvara koymak üzere, bir
duvara yakın durun.

İNTEROSEPTİF EGZERSİZLER
EGZERSİZ

SÜRE

YÖNERGE

6.HIZLI SOLUNUM YAPIN

1 ½ dk

Ayakta dururken, ağzınızdan derin ve hızlı
bir şekilde soluk alıp verin. Solunumunuz
tüm odada duyulabilecek şekilde olmalıdır.

7. BOĞAZINIZA BASI UYGULAYIN

1 dk

Başparmak veya iki parmağınızla
boğazınızın ortasına basınç uygulayın.
Uyguladığınız bası, rahatsızlık yaratacak
derecede fakat çok şiddetli olmamalıdır.

8. GÖZLERİNİZLE BİR

2 dk

Gözlerinizi, boş bir duvar üzerindeki tek
bir noktaya sabitleyerek bakın.

4 kez

Hızlıca, dört kez yutkunun

NOKTAYA BAKIN

9. HIZLICA YUTKUNUN

İNTEROSEPTİF EGZERSİZLER
EGZERSİZ

10. İMGESEL OLARAK EN

SÜRE

2 dk

KÖTÜ DUYUMUNUZA
ODAKLANIN

11. KAFEİN ALIN

Kahve

YÖNERGE

En kötü panik duyumunuzu anımsayın.
Gözlerinizi kapatın ve en kötü paniğinizi
imgeleyin ve korktuğunuz belirti üzerine
odaklanın. Kontrolü yitirme ya da delirme
gibi, korktuğunuz düşünce veya imgeyi
düşünün. Dikkatinizin dağılmasına izin
vermeyin.
Bir bardak keskin kahve ya da demli çay
için. Burada kafeinin oluşturduğu
duyumlar üzerinde çalışmak isteriz.
Kafeinin maksimum etkisinin hemen
hemen ortaya çıkmaması ve daha büyük bir
belirsizlik oluşturmaya olanak vermesi
avantajdır.

İNTEROSEPTİF EGZERSİZLER
EGZERSİZ

SÜRE

YÖNERGE

12. GEVŞEYİN VE HAYAL

5-10 dk

Oturun ve gevşeyin. Planlanmış veya
dikkatinizi gerektiren herhangi bir şey
üzerine odaklanmaksızın hayal kurmayı
deneyin.

13. ISI OLUŞTURUN

15-30 dk

Evde ya da arabada, sıcaklığı arttırın ve
çok kalın giysilerle oturun.

14. BOYNUNUZA ATKI TAKIN

30-60 dk

Boynunuzun çevresine sıkıca bir atkı veya
eşarp bağlayın

15. BAŞ DÖNMESİ

30 sn-1 dk

Yüksek bir bina önünde durun ve
yukarıya bakın.

KURUN

OLUŞTURUN

OTOMATİK DÜŞÜNCELERLE BAŞA ÇIKMA
1. Tarih
2. Özgül tetikleyici: Durum ve/veya fiziksel duyum

3. Otomatik Düşünce (olumsuz düşünce) Hissettiğinde ya
da yaptığında yaşanacak en kötü şeyi buraya yazın:

Otomatik düşüncenin olacağına ne kadar inanıyorsun?
% 0-100 _____________

4. Kanıtlarım: Otomatik düşüncenin olacağına niçin
inanıyorsun?
Daha sonra bu düşünceyi çürütün!

OTOMATİK DÜŞÜNCELERLE BAŞA ÇIKMA
5. Alternatif düşünceler (Olumlu Düşünceler) Tetikleyicinin
zararsız olduğuna ilişkin bir açıklama olabilir mi? % 0-100

6. Otomatik düşünceyle yüzleşin: «Bu, ………anlamına
gelmez» ya da «…………olursa, ne olmuş yani?»

Otomatik düşüncene ŞİMDİ ne kadar inanıyorsun? % 0-100

OTOMATİK DÜŞÜNCELERLE BAŞA ÇIKMA
1. Tarih
2. Özgül tetikleyici: Durum ve/veya fiziksel duyum
Alışveriş merkezinde gerçek dışılık
duyguları
3. Otomatik Düşünce (olumsuz düşünce) Hissettiğinde ya
da yaptığında yaşanacak en kötü şeyi buraya yazın:
Ben normal değilim. Ben kusurluyum.
Bunu kabul edemem.
Otomatik düşüncenin olacağına ne kadar inanıyorsun?
% 0-100 ____30_________
4. Kanıtlarım: Otomatik düşüncenin olacağına niçin
inanıyorsun? Bana kıyasla herkes iyidir. Bu
duyumlara sahip olup olmadıklarını
başkalarına sorduğumda onların yanıtı,
«hayır!» olacaktır. Ben anormalim.
Daha sonra bu düşünceyi çürütün! Gerçek dışılık
duyguları, panik atağın belirtilerinden
biridir. Panik bozukluğu bulunan bir çok
kişi bu belirtiyi yaşayacaktır. Kendimi
kusurlu olarak etiketlemem, bana yardımcı
olmayacaktır. Herkes farklıdır.

OTOMATİK DÜŞÜNCELERLE BAŞA ÇIKMA

5. Alternatif düşünceler (Olumlu Düşünceler) Tetikleyicinin
zararsız olduğuna ilişkin bir açıklama olabilir mi? % 0-100
Hızlı solunum, gerçek dışılık duyguları
oluşturur. Belki, şimdi hızlı solunum yapıyor
olabilirim. % 60
Mükemmeliyetçi olmak, yardımcı olmaz. Hiç
kimse mükemmel değildir. Sağlıklı kişilerde
de bazen garip şeyler olabilir. % 95
6. Otomatik düşünceyle yüzleşin: «Bu, ………anlamına
gelmez» ya da «…………olursa, ne olmuş yani?»
Bu duyumların tuhaf oluşu, kusurlu
olduğum anlamına gelmez. Mükemmeliyetçi
olmasam ne olmuş yani? Hiçbir şey!
Otomatik düşüncene ŞİMDİ ne kadar inanıyorsun? % 0100
(%0)

AŞAĞI DOĞRU OK YÖNTEMİ
Panik sırasında kontrolümü yitirirsem
Bu inancı bir teori olarak belirt
Panik sırasında kontrolümü yitirebilirim
Daha özgül olun
Davranışlarım üzerinde kontrolümü yitirebilirim; korkulu ve mantıksız davranabilirim
Böyle olursa, senin için neden rahatsız edici olabilir
Herkes, deli olduğumu düşünecek
İnsanlar böyle düşünürse, bu seni neden rahatsız edici olabilir?
İnsanlar beni deli gibi görürlerse, onlar haklı olabilirler
Böyle olursa, bunun anlamı ne?

AŞAĞI DOĞRU OK YÖNTEMİ
Delireceğim
Delirecek olmanın senin için anlamı nedir?

Tehlikedeyim demektir
Kendini tehlikede hissettiğin en eski anın nedir?

EMDR: SEKİZ AŞAMASI
 Danışan geçmişi ( problemlerin gelişimsel öyküsü)
 Hazırlık (emdr hakkında psikoeğitim)
 Değerlendirme (mihenk taşı anılar, danışanın kendisiyle ilgili







olumsuz inacı ve sahip olmak istediği olumlu inancı)
Duyarsızlaştırma ( hedef anıya duyarsızlaşma, işlenmemiş
travmatik yaşantının biolateral stimulasyon yoluyla işlenmesinin
sağlanması)
Yerleştirme Pozitif inancın yerleştirilmesi
Beden Tarama ( danışanın olumlu inancını bedensel olarak da
hissetmesinin sağlanması)
Tamamlama ( seans tamamlanır ve sonraki süreç hakkında
danışan bilgilendirilir)
Yeniden değerlendirme

ÖYKÜ ALMA - 1
 Danışan rahatsızlığını ‘içimde her zaman kötü bir şeyler

olacak korkusu var’ şeklinde anlatmaya başlamıştır. Bu
durumun ne zaman başladığı sorulduğunda; 2012 de panik
atak teşhisi koyulduğunda ancak 2015 yılında
şikayetlerinin yaşadığı bir olay sonrası çok alevlendiğini
anlatmıştır. Olay şöyle gelişmiştir , arkadaşlarıyla birlikte
basketbol oynamaya gittikleri sırada evlerinin önüne
polisin gelmesi sonucu ne olduğunu öğrenmek üzere olay
yerine doğru yöneldiklerini ve sonradan lohusalık
depresyonunda olduğu öğrendiği komşusunun ambulansla
hastaneye kaldırıldığına şahit olduğunu anlatmış ve bu olay
sonrası sıkıntılarının arttığı anlaşılmıştır.

ÖYKÜ ALMA - 2
1. Bu olayın kendisini nasıl etkilediği sorulduğunda, komşular arasında kadının
içine cin girmiş şeklindeki söylentilerin kendisini aşırı korkuttuğunu ve
kadının ambulansa taşınırken yüz halini, boş bakışlarını, saçlarının önüne
düşmüş halinin gözünün önünden gitmediğini ve kendi başına veya ablalarının
başına da bu tarz birşey gelebilir şeklinde düşünmekten alıkoyamadığını

belirtmiştir. Daha önceden de olan ancak bu olay ile tetiklenen ve günlük
işlevselliğini bozan cin korkusunun başlayıp hayatını çekilmez hale getirdiği,
‘Eti Cin’ büskivi paketlerinden bile rahatsız olacak kadar tedirginleştiği, soğuk
terleme, ateş basması,çarpıntı,huzursuzluk, nefes alamama şeklindeki panik
bozukluk şikayetlerinin arttığı tespit edilmiştir.
 Bu olaya dair kendisiyle ilgili negatif inancı sorulduğunda danışan bu
korkuları yüzündne kontrolümü kaybedeceği ve aklımı yitiriceğinden
korktuğunu ifade etmiştir. Terapist tarafından aslında bu negatif
kognisyonların bir sonuç olduğunun farkına varan danışan, terapistin yardımı
ile
temelde olan negatif kognisyonunun «Tehlikedeyim» olduğunu
belirleyebilmiştir. Pozitif kognisyon olarak , « Şimdi güvendeyim» seçilmiştir.

DEĞERLENDİRME-1
 Terapi planlaması yapılmıştır. Floatback (geriye
akış) tekniği kullanılarak , «Tehlikedeyim.» negatif
inancının, ilk olarak ne zaman ortaya çıktığı

belirlenmiştir.
 Bülent 12 yaşındadır.
Kardeşinin bir gün arabada giderken yüz felci
geçirdiğini ve ağzının kilitlendiğini, annesinin
çığlıklar atarak oğlum ölüyor dediğini, babasının ve
etraftan koşanların pens ile zorla ağzını açtıklarını
hatırlamıştır.

DEĞERLENDİRME-2
1. Bu olayın kendisini etkileme puanı, SUD:10 olarak

belirlemiştir. Yine floatback prosedürüne devam edilip
daha erken dönemden gelen ‘Tehlikedeyim’ negatif
kognisyonu ile uyumlu bir erken dönem anısının olup
olmadığı araştırıldığında 7-8 yaşlarında bir yıl boyunca
süren bir taciz sürecini ve özellikle bu olaya dair kendisini
çok rahatsız eden birkaç sahne (oral ve anal seks)
hatırlamıştır.
2. 18 yaşındaki amcasının oğlunun okul için bir yıl boyunca
evlerinde kalması ve gece beraber yatırılmaları ve kendisi
tarafından tacize uğramasını hatırlamıştır. Bu ilk anıya
ulaşıldıktan sonra, ilişkili diğer anılar ve tetikleyiciler
listesi hazırlanmıştır. İlk ve en kötü olarak belirlenen bu anı
üzerinden EMDR çalışması yapılması planlanmıştır.

DİĞER ANILAR
 12 yaşında abisinin arabada aniden yüz felci
geçirmesi sonrası çok korkması SUD 10
 12 yaşında dükkanda yangın çıkması SUD 9
 15 yaşında bir arkadaşının yüzünü un ile kaplayıp
kendisini korkutması SUD 9

 Komsularının loğusalık depresyonu geçirip
hastaneye kaldırılması SUD 10

DUYARSIZLAŞTIRMA
 3. SEANS En kötü anı taciz
 Resim gece karanlık yatağın içinde oral seks yap
dediği sahne
 Ng tehlikedeyim
 Pg şimdi güvendeyim
 Voc 1
 Duygu öfke
 Beden duyumları göğüs kafesinde sıkışma
 Sud 9

YERLEŞTİRME
 Bu anı, yaklaşık 4 seans boyunca çalışılmış ve
SUD:0
olmuştur.
«Tehlikedeyim.»
negatif
kognisyonunun yerini «Şimdi güvendeyim.»
almıştır. Seans sırasında sıkça abreaksiyonlar
yaşanmış ve sık sık sokratik sorgulama, terapist

ile birlikte tacizci ile konuşmak, sağlıklı yetişkin
yanının incinmiş çocuğa seslenmesi ve benzeri
gibi pek çok bilişsel müdahale kullanılmıştır.

BEDEN TARAMA
 SUD:0 olmasına rağmen danışanın göğüs
kafesindeki sıkışmanın hala devam ettiğini
söylemesi
üzerine
beden
duyumlarına
odaklanarak duyarsızlaşma devam ettirilmiş, ışık
hüzmesi tekniğinden zaman zaman beden

gevşetme amaçlı faydalanılmıştır.

DAYANIKSIZLIK TÜRLERİ
1. Sağlık ve hastalık
2. Tehlike
3. Parasızlık
4. Kontrolü yitirme

DAYANIKSIZLIĞIN KÖKENLERİ

1.Dayanıksızlık algısını, aynı şemayı taşıyan
ebeveyninizle yaşayarak ve onları gözlemleyerek
öğrendiniz.
2. Ebeveyniniz, size karşı, özellikle tehlike veya hastalık
konularında, aşırı korumacıydılar.
3. Çocukluk döneminde, ciddi bir travmatik olay
yaşadınız.

DAYANIKSIZLIK ŞEMANIZI DEĞİŞTİRME
Şemanın kökenini anlamaya çalışın.
2. Belirgin korkuların listesini yapın.
3. Korkulan durumlar için bir üzerine gitme listesi yapın.
4. Sevdiğiniz kişilerle (eşiniz, aileniz, sevgiliniz,
arkadaşlarınız) buluşun ve korkularınızla yüzleşmek için
size destek olmalarını isteyin.
5. Korktuğunuz durumların gerçekleşme olasılığını
inceleyin.
1.

DAYANIKSIZLIK ŞEMANIZI DEĞİŞTİRME-2
6. Her korkunuz için bir başa çıkma kartı yazın.
7. İçinizdeki çocukla konuşun. Çocuğunuza güçlü,
cesaretli bir ebeveyn olun.
8. Rahatlama egzersizlerini tekrarlayın.
9. İmgeleme yöntemini kullanarak her bir korkunuzla
başa çıkmaya çalışın.
10. Her korkunuz ile gerçek hayatta başa çıkın.
11. Attığınız her adım için kendinizi ödüllendirin.

BAĞIMLILIK ŞEMASI-1
 Yönlendirme ve öneri almak için her seferinde

kendilerinden daha zeki ve güçlü insanlara giderler.
 Başarılarını küçümser; eksikliklerini abartırlar.
 Kendi kararlarını veremezler.
 Kendi kararlarının arkasında duramazlar.

BAĞIMLILIK ŞEMASI-2
 Tek başına olmaktan veya tek başına seyahat etmekten

kaçınırlar.
 Kendi yaşıtları olan diğer kişilere göre, ebeveynlerine
daha çok bağımlıdırlar.
 Hiçbir zaman tek başına yaşamamışlardır.

AŞIRI KORUMACILIKTAKİ BAĞIMLILIĞIN KÖKENLERİ
 Ebeveyniniz, sizin yerinize karar verir.
 Ebeveyniniz, sizin hayatınızın bütün ayrıntıları ile

ilgilenirler ve böylece siz hiçbir zaman o ayrıntılarıyla
kendiniz ilgilenmeyi öğrenememişsinizdir.
 Ebeveyninizden çok nadir ayrı kalırsınız ve kendinizin
ayrı bir insan olduğunuza ilişkin algınız çok azdır.
 Ebeveyninizin çok fazla korkusu vardır ve sizi her
zaman tehlikelere karşı uyarırlar.

1. ŞEMANIZIN KÖKENİNİ ANLAYIN
Ebeveyniniz AŞIRI MI KORUYUCUYDULAR?
Yoksa hiç mi korumadılar?
Hangi alanlarda dayanıksız olmayı öğrendiniz?
Sağlık ve hastalık
Çevrenizdeki tehlikeler
Para
KONTROLÜ YİTİRME
Kökenin ne olduğunu bilmek, bu şema için, diğer
şemalarda olduğu kadar güçlü değildir.

KORKULAN DURUMLAR İÇİN
ÜZERİNE GİTME LİSTESİ HAZIRLAYIN
KORKULAN
DURUM

Metroya
binmek

KORKU
DÜZEYİ

% 90

KAÇINMA
DÜZEYİ

% 95

KENDİNİZİ
NASIL
KORUYABİLİRSİNİZ

AİLENİZİN SİZİ
KORUMASINA
NE ŞEKİLDE İZİN
VERİYORSUNUZ?

Metroya
binerek
yapacağım
işleri bana
vermiyorlar

KORKULAN DURUMLAR İÇİN ÜZERİNE GİTME LİSTESİ HAZIRLAYIN
KORKULAN DURUM

KAYGI DÜZEYİ

ASANSÖR
Birisiyle birlikte asansörde üç veya
daha az kat çıkmak

60

Tek başına asansörde üç ya da daha az
kat çıkmak

70

EVDE TEK BAŞINA KALMAK
Birileriyle telefonlaşarak gün içinde
evde tek başına kalmak

80

TEK BAŞINA BİR YERLERE GİTMEK
Tek başına alışveriş merkezine
gitmek

90

KORKULARINIZLA YÜZLEŞMEK İÇİN
SEVDİKLERİNİZİN DESTEĞİNİ İSTEYİN
Sizi daha az korumalarını ve size daha az güvence
vermelerini isteyin.
Diğer kişileri, kendi dayanıksızlıklarını anlatmaları için
yüreklendirin.
Çevrenizdeki birçok kişiyi, şemanızı pekiştirdiği için
seçersiniz.

KORKTUĞUNUZ DURUMLARIN
OLMA OLASILIĞINI İNCELEYİN
KORKULAN DURUM

Panik atak sırasında
aklımı yitirmek

O DURUM İÇİNDEYKEN, O
DURUMUN GERÇEKLEŞME
OLASILIĞINI N NE KADAR
OLDUĞUNU
HİSSEDİYORSUNUZ

KORKUMUN
GERÇEKLEŞMESİNİN
DAHA GERÇEKÇİ
OLASILIĞI

% 95

% 20

DAYANIKSIZLIK BAŞA ÇIKMA KARTI
Şu anda asansöre binmekten korkuyorum. Asansörün tam da kat arasında
kalmasından, kapıyı açıp oradan çıkamamaktan ve orada sıkışıp
kalmaktan korkuyorum.
Aslında olan durum, dayanıksızlık şemamım tetiklenmesidir. Olasılıkla
asansörün kat arasında kalma riskini abartıyorum. Bu nedenle,
korkmama rağmen bunun aslında tehlikeli olmadığını görmek için
kendimi bu duruma girmek için kendimi zorlayacağım.

DAYANIKSIZLIK ŞEMASINI DEĞİŞTİRMEK
• İçinizdeki çocuk ile konuşun.
• Gevşeme egzersizlerini tekrarlayın
• İmgeleme yöntemi kullanarak her bir korkunuzla başa

çıkmaya çalışın.
• Her bir korkunuz ile gerçek hayatta başa çıkın.
• İlerleme sağladığınız her adım için kendinizi
ödüllendirin.

TEŞEKKÜRLER…

