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Genel girifl

Ruh sa¤l›¤› ve hastal›klar› hakk›nda bilgilendirme kitapç›klar› insanlar›n

hissedifl, düflünüfl  ve davran›fl biçimlerinde bir tak›m fleylerin her zaman

oldu¤undan ve arzu edilenden farkl› olmas› durumunu ve bu durumlarda

nelerin, nas›l oldu¤unu ve neler yap›labilece¤i konular›nda sizi ayd›nlat-

may›, bilgilendirmeyi amaçlamaktad›r. Özellikle de göçmenlik yaflant›s›-

n›n zorluklar› göz önüne al›nd›¤›nda yurt d›fl›nda yaflayan insanlar›n ruh-

sal ve sosyal durumlar› çeflitli tehlikelere daha fazla oranda aç›kt›r. O ne-

denle bu konularda bilgi sahibi olmak ruh sa¤l›¤›n›z› korumada sizlere

büyük ölçüde yard›mc› olacakt›r.

Psikolojik veya ruhsal durumumuz çevremizdeki herfleyle yak›ndan ilgili-

dir. Onlar taraf›ndan etkilenir ve onlar› da etkiler.  Ruhsal durumumuz

bedenimiz ve onun çal›flma flekliyle de çok yak›ndan ilgilidir. Ruh ve be-

den bir bütün oldu¤u için birbirleriyle devaml› bir iletiflim ve etkileflim

içerisindedirler. Ruhsal durumumuzdaki huzurluluk veya nefle hali bede-

nimizin de kendisini iyi hissetmesine, rahat ve huzurlu olmas›na yol açar.

Ama ne yaz›k ki bu iliflki ve etkileflim olumsuzluk ve huzursuzluk durum-

lar› için de  geçerlidir. Moralimizin bozuklu¤u bedenimizin çal›flma ve

huzurunu da hemen olumsuz olarak etkileyebilir ve bir tak›m rahats›zl›k-

lara yol açabilir.

Ayn› flekilde ruhsal durumumuz ve dolay›s›yla da bedensel durumumuz

da bizim d›fl›m›zdaki flartlar›n, durumlar›n, olaylar›n v.s. etkisi alt›ndad›r.

Bizim d›fl›m›zdaki olaylar denildi¤inde geçmifl yaflant›m›z, bafl›m›zdan ge-

çen olaylar, flimdiki yaflant›m›z, durumumuz ve gelece¤in bizdeki etkileri-

ni de söylemek istiyoruz.  Bu anlamda yaflad›¤›n›z her hangi bir olay, al-
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d›¤›n›z bir haber v.s. sizin ruhsal durumunuzu olumlu veya olumsuz  ola-

rak etkileyebilir. E¤er bu durum, olumsuzsa ve son zamanlarda  s›k s›k

benzeri olumsuzluklar› yafl›yorsan›z bu olaylar sizin ruhunuzun  ve de be-

deninizin birlik ve bütünlü¤ünü, huzurlulu¤unu giderek artan  oranlarda

etkileyecektir. Bu etkileme çeflitli flekillerde olabilir. ‹flte o zaman  afla¤›da

anlataca¤›m›z ruhsal flikayetlerin  temelleri at›l›yor demektir. Üstelik de

bu durum gurbette yaflayan insanlar olarak bizlerin bafl›na gelirse etkisi

daha da fazla olabilmektedir. Zira bizim dil sorunumuz, uyum sorunu-

muz, ayr›mc›l›¤a u¤ramak gibi  sorunlar›m›z ve onlara karfl› çok az çözüm

olanaklar›m›z vard›r. Sosyal ve ekonomik sorunlar, iflsizlik, kuflak çat›flma-

s›, ev ve konut, gelir- gider sorunlar›, hastal›klar gibi di¤er faktörlerin et-

kisi alt›nda böylece kendimizi her geçen gün daha çok eziliyor  gibi hisse-

debiliriz. Bu durumlarda bizler yerli halktan daha fazla ruhsal hastal›kla-

ra yakalanma riski tafl›r ve yukar›da da de¤inildi¤i gibi  ço¤umuz de¤iflik

flekillerde tepkiler verir ve de¤iflik hastal›klar oluflturabiliriz.Bu hastal›klar-

dan kurtulmak yerli halka göre daha da uzun sürebilir. Bu anlamda size

zor günlerinizde yard›mc› olmas› aç›s›ndan ve sizleri bilgilendirmek ama-

c›yla s›k rastlanan baz› rahats›zl›klarla ilgili sekiz de¤iflik kitapç›k haz›rla-

d›k. Elinizdeki üçüncü kitapç›k olan ‘Bedensel a¤r›lar ve sinirsel

gerginlikler’ adl› kitapç›k yan›nda afla¤›da adlar› yaz›l› di¤er 7 kitapç›ktan

da yararlanabilirsiniz. 

1- Depresyon flikayetleri

2- Korku flikayetleri

3- Bedensel a¤r›lar ve sinirsel gerginlikler(Psiko-somatik rahats›zl›klar)

4- Psikozlar

5- Yeme bozukluklar›

6- Kiflilik ve karakter sorunlar›

7- Ba¤›ml›l›k ve al›flkanl›k yapan maddelerle ilgili sorunlar

8- Efller aras›  ve cinsellikle ilgili sorunlar

Bu kitapç›klar›n amac› sizleri ruh sa¤l›¤› ve hastal›klar› konusunda bilgi-

lendirerek sizde veya çevrenizdeki kifliler de olabilecek bu tür rahats›zl›k-

lar›n daha kolay fark›na var›p, erken bir flekilde saptamada bulunup ve

teflhis koyarak gere¤ini yapman›za yard›mc› olmakt›r.
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Hastal›klar› saptama ve onlarla bafl etmeye çal›flma bir süreçtir. Bu du-

rumlarda kiflinin önce kendi kendine yapaca¤› baz› fleyler olacakt›r. Daha

sonrada  kifli, kendi kendine çözemedi¤i sorunlar› ve belli bir süredir de-

vam eden rahats›zl›klar› için  bilinçli olarak yard›m almak çabas›na gir-

melidir. Bu herkeste rastlanabilecek rahats›zl›klardan salt ruhsal rahats›z-

l›k oldu¤u için utan›p, çekinmenin kifliye yarar› olmayaca¤› gibi, zarar› da

olabilir. Bu anlamda unutmay›n›z ki erken teflhis sadece kanseri de¤il bir

çok ruhsal hastal›¤› da önler. Bu kitapç›klarda anlat›lan rahats›zl›klar›n

sizde olmas› durumunda size önerilen yöntemleri uygulamak yan›nda

duruma göre ev doktorunuza giderek onun sizdeki rahats›zl›ktan haber-

dar olmas›n› da sa¤laman›zda yarar vard›r.  Ev doktorunuz veya siz gerek

gördü¤ünüzde bu konular›n uzman› olan GGZ/Riagg  denilen ‘ Ruh sa¤-

l›¤› ve hastal›klar› merkezi’ ne yollanman›z› sa¤layabilir ve buradaki uz-

manlardan gerekli yard›m› alabilirsiniz. Sizlere sunulan bu kitapç›klardan

iyi bir flekilde yararlanman›z›, sa¤l›¤›n›z› daha iyi koruma ve geri kazan-

man›z› dileriz.

Murat Can, Psikoterapist

GGZ Midden Brabant Tilburg

Nisan 2003
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Bu bafll›kta kendini bedensel flikayetlerle ve a¤r›larla gösteren ve t›p di-

linde psiko-somatik denilen rahats›zl›klar ve ayr›ca bunlar›n yayg›n ör-

neklerinden birisi olarak ta sinirsel gerginlikler hakk›nda bilgiler verile-

cektir.

Bedensel flikayetlerle kendini gösteren ruhsal rahats›zl›klar psikiyatride

çok eski y›llardan beri bilinmektedir. Psikosomatik olarak adland›r›lan bu

rahats›zl›klara  Türkler aras›nda da oldukça s›k rastlanmaktad›r. Ortaya

ç›kmas›nda ve geliflmesinde  Psiko- sosyal ve ruhsal etkenlerin önemli rol

oynad›¤› kabul edilen baz› bedensel hastal›klara  psiko-somatik denir.

Bu durumda kiflinin ne vesile ile olursa olsun huzursuzlu¤unu ve s›k›n-

t›s›n› organ veya organlar›na yans›tmas› söz konusudur. 

Psiko-somatik di¤er psikolojik rahats›zl›klardan birer parça tafl›d›¤›

için çeflitli flekillerde yorumlan›r. Kimi bir hastal›k, kimi bir bedensel has-

tal›k, kimi a¤r› flikayeti, kimi stres, kimi de yorgunluk ve depresyon has-

tal›¤› olarak  görebilmektedir. ‹flin asl›nda psiko-somatik hastal›k de¤il bir

rahats›zl›k türüdür. Bir hastal›k say›lacak kadar aç›ktan aç›¤a bilinen ne-

deni, belirtileri, gidiflat› ve di¤er hastal›klardan kesin fark› belli de¤ildir.

Bu ölçüde de zorluk ve s›k›nt› veren rahats›zl›klard›r.

Bir rahats›zl›¤›n psiko-somatik olmas› için flu flartlar›n yerine getirilme-

si flartt›r.

a- Her hangi bir bedensel nedeni olmamal› veya doktor bedensel nedenin

olmad›¤›n› düflünmeli

b- Kiflinin içinde bulundu¤u psiko-sosyal durum ve ortamlarda  bu rahat-

s›zl›¤›n ortaya ç›kmas›n›, sürmesini sa¤l›yabilece¤i, yeterli ba¤lant›lar

kurulabilece¤i durumlar›n olmas›, rahats›zl›¤›n psiko-somatik oldu¤u

izlenimini verir. Psiko somati¤in önemli bir özelli¤i de bedensel küçük

bir neden olsa bile bu kiflinin gösterdi¤i belirtileri, çekti¤i ›zd›rab› aç›k-

BEDENSEL fi‹KAYETLER  VE S‹N‹RSEL GERG‹NL‹KLER
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lamaya yetmiyebilir.

Psiko-somatik rahats›zl›klar vücudumuzdaki her türlü organda görüle-

bilir veya organla iliflkili olarak ortaya ç›kabilir. Bunlar› k›saca flu flekilde

özetleyebiliriz:

Solunum sistemiyle ilgili rahats›zl›klar: Hiperventilasyon flikayetle-

ri, bunalt›, bronflial astma ve bunalt› rahats›zl›klar›

Stres ile ilgili rahats›zl›klar: Kaslar›n gerginleflmesi sonucu olan ra-

hats›zl›klar bu s›n›fa girer ve bunlar›n bafl›nda bel, omuz, boyun a¤r›lar›,

kas kas›lmas› ve kramplar›, tikler gelir. Ayr›ca baz› eklem a¤r›lar› da bu s›-

n›fa girer.

Baz› organlara özgü olan ve onlarda s›k s›k görünen rahats›zl›klar:

Bunlar: Bafl a¤r›s›, migren, mide ve ba¤›rsak rahats›zl›klar›, baz› yaralar,

kar›n a¤r›s›, baz› kalp ve damar hastal›klar›, kalp krizi korkusu, yüksek

tansiyonun s›k s›k rahats›zl›k vermesi, deri hastal›klar› ve allerjilerdir.

Ayr›ca baz›  baflka rahats›zl›klar da psiko-somatik olarak adland›r›labi-

lir. Bunlar düzenli olarak vücuduyla u¤raflmak, kendini dinlemek, cinsel

sorunlar, yemek ve alkol al›flkanl›klar ve sorunlar›, çocuklardaki alt›n› ve

yata¤›n› ›slatmak olabilir.

Sonuçta psiko-somatik vücudun hem organ›n kendisinde  örne¤in,

bafl, el ve kollar, bacaklar, nefes ve yemek borusu, mide, ba¤›rsak, kaslar,

kan damarlar›, deri ve benzerleri, olabilece¤i gibi ayn› zamanda kiflinin be-

densel, psikolojik ve sosyal ifllev biçimlerinde ve faaliyetlerinde de olufla-

bilir. Bu rahats›zl›klar kiflinin sosyal ortamdaki bir tak›m sorunlar›n içe

vurulmufl, flekil de¤ifltirmifl halidir.

Psiko-somatik rahats›zl›klar çeflitli anlam ve fonksiyonlara sahiptirler.

Bunlar› bulmak, bilmek ve anlamak onlar› de¤ifltirmeye yard›mc› olacak-

t›r.

fiu an akla bunlar›n bir anlam› ve görevi varm›d›r diye bir soru gelebi-

lir. Bu rahats›zl›klar›n anlamlar› vard›r ve bunlar› bilmekte  yarar vard›r.

Bu rahats›zl›klar›n en önemli anlamlar›ndan birisi sinyal görevidir. Bu ra-

hats›zl›klar size içinde bulundu¤unuz flimdiki veya bir süre önceki durum-
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da bir tak›m fleyleri istedi¤iniz flekilde gitmedi¤i, kafan›za baz› fleylerin ta-

k›ld›¤› ve sizi meflgul etti¤idir. Bu rahats›zl›klar, nas›l kap› ve pencerenin

aç›k oldu¤u evde hava cereyan yaparak sizi hapflurtursa ve o da bir sinyal,

uyar› anlam›na geliyorsa bu ana kadar  anlat›lan rahats›zl›klarda o anlama

gelmektedir.

Rahats›zl›klar ayn› zamanda sizi daha kötü durumlara karfl› koruyorda

olabilir. Evde veya arabadaki küçük elektrik sigortalar›n› düflünün. Elekt-

rik sisteminde bir terslik, bir bas›nç art›fl› oldu¤unda nas›l ki sigortalar at›-

yorsa ve bize dikkat et, elektrik sisteminde bir terslik var, onu çözmezsen

sistem yanabilir diyorsa, psikosomatik rahats›zl›klarda  sizi, ruh ve bede-

ninizi daha zor, a¤›r ve kal›c› rahats›zl›klardan korumaya yarayan sigorta

görevi görmektedir. Her ne kadar kendileride iyi fleyler de¤ilse ve günü-

nüzü karartsalarda, daha a¤›r ve zor psikolojik rahats›zl›klardan  sizi geçi-

ci bir süre koruyor  olabilirler. O nedenle  sorunu ve rahats›zl›klar› orta-

ya ç›karan nedenleri bulup çözmenizde yarar vard›r. 

NELER YAPILAB‹L‹R

Psiko-somatik, kafan›z› yordu¤unuz ve genelde sizin d›fl›n›zda olan ba-

z› fleylerin vücudunuza ve ruhunuza olumsuz olarak yans›mas› oldu¤una

göre  sizde bu tür durumlar› de¤ifltirmek, bu rahats›zl›klardan veya bun-

lar›n olumsuz sonuçlar›ndan kurtulmak için baz› fleyleri yapabilirsiniz:

1- Bedensel flikayetlerde yap›lmas› gereken  en önemli ifllerden birisi

rahats›zl›¤›n oluflum ve geliflimini kontrol alt›nda tutmakt›r. Bu anlamda

bu günden itibaren  rahats›zl›klar›n›z hakk›nda kay›t tutman›zda yarar

vard›r. Bu kay›tla rahats›zl›¤›n›z›n ne zaman, nerede, hangi fliddetle orta-

ya ç›kt›¤› ve o an yapt›¤›n›z fleylerle iliflkisinin olup olamayaca¤› ve daha

sonra neler yapt›¤›n›z ve sonuçlar›n›n neler oldu¤u konular›nda gözlem ve

bilgi sahibi olman›z söz konusu olacakt›r.

Bu anlamda her rahats›zl›¤›n›zla ilgili geliflmeleri kaydedebilmek için

onlar›n fliddetini bir not vererek de¤erlendirmeniz gerekmektedir. Bu not

1 ile 10 aras›nda olacakt›r. E¤er rahats›zl›¤›n›z sizi o gün hiç rahats›z et-

miyorsa o zaman ona 1 veya 2 vereceksiniz. Rahats›zl›k çok fliddetli ise o

zamanda 9 veya 10 vereceksiniz. E¤er fliddetti orta yollu bir fley ise o za-
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man da 5 veya 6 verebilirsiniz.

Rahats›zl›klardan kurtulmak ve onlar› yenmek için bu günden itibaren

bu kay›tlar› erinmeden ve düzenli olarak tutman›zda büyük yarar vard›r.

O nedenle bir ka¤›t kalem alarak bu kay›t s›ras›nda nelere dikkat edece¤i-

nizi yazman›z gerekmektedir. Unutmay›n bu kay›d› her rahats›zl›k için

ayr› ayr› tutacaks›n›z. Örne¤in bafl a¤r›n›za ayr›, s›rt a¤r›n›za ayr›, çabuk

sinirlenmenize ayr› ve benzeri gibi.

fiimdi elinize ald›¤›n›z›n ka¤›d›n sol üst köflesine kay›t tutmak istedi¤i-

niz rahats›zl›¤›n ad›n› ve yan›na da o günkü tarihi yaz›n›z. Bundan sonra

soldan devam ederek alt alta rahats›zl›¤›n bir ile on aras›ndaki fliddeti, ra-

hats›zl›¤›n geldi¤i zaman yani saat kaçt›, rahats›zl›k geldi¤inde nerede ol-

du¤unuz yani bulundu¤unuz yer, O an neler yap›yordunuz örne¤in,

oturuyordunuz veya Televizyona bak›yordunuz veya geziyordunuz,  son-

ra da rahats›zl›k geldikten sonra neler yapt›¤›n›z, örne¤in ilaç ald›n›z, ma-

saj yapt›rd›n›z, uyudunuz veya hiç bir fley yapmad›n›z gibi yaz›n›z. Bun-

dan sonrada sonucun ne oldu¤unu ve rahats›zl›ktaki de¤ifliklikleri tesbit

etmeye çal›flarak listenin en sonuna da rahats›zl›¤›n o anki fliddetini yaz›-

n›z. Afla¤›da bu bafll›klar tekrar edilmektedir.

Rahats›zl›¤›n ad›: Tarih:

Rahats›zl›¤›n fliddeti(1 ile 10 aras›): ....................................

Rahats›zl›¤›n bafllang›ç zaman›(saat): ....................................

O an bulundu¤unuz yer: ....................................

O an neler yap›yordunuz: ....................................

Rahats›zl›k geldikten sonra neler yapt›n›z: ....................................

Sonra neler oldu: ....................................

Son durumda rahats›zl›¤›n fliddeti ne oldu: ....................................

Unutmay›n›z bu kay›tlar› inceleyerek zamanlar›, yerleri, neler yapt›¤›-

n›z› vesaire yi analiz ederek rahats›zl›¤›n›z› etkileyen faktörleri bulup de-

¤ifltirmeniz mümkün olacakt›r. Bunu ciddiye alman›z yarar›n›zad›r.

2- Sorunlar›n›z› flu ana kadar yapt›¤›n›zdan farkl› bir flekilde çözmeye

çal›fl›n: Amaçl› ve planl› olarak, sorunlar›n›z›n s›ralamas›n› yap›n, her so-
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runu de¤iflik aç›lardan inceleyin ve ele al›n, elinizdeki, çevrenizdeki, sorun

çözmenize yarayacak imkanlar›, çözüm ihtimallerini belirleyip bunlar› dü-

zenli olarak kullan›n.

3- Sorun ve rahats›zl›klarda gerek sosyal çevrenizden  gerekse resmi ku-

rum ve kurulufllardan yard›mc› olmalar›n› isteyin ve onlara bunun için

imkan verin.

4- Ruhsal, bedensel ve sosyal olarak rahatlat›c›, huzur verici ve böyle-

ce kendinizi daha iyi hissedece¤iniz bir tak›m faaliyetler yap›n›z. Her gün

zorunlu olarak yapaca¤›n›z faaliyetler yan›nda neflelenmenize yarayan,

faydal› ve aktif olarak zaman geçirmenize yarayan  baz› baflka faaliyetler

yapmaya çal›fl›n. Sakin ve dinlenmifl olarak sorunlar›n›z› çözme ihtimali

çok daha yüksek olacakt›r.

5- S›k›nt›lar›n›z›, dertlerinizi ve duygular›n›z› k›saca  içinizi döküp an-

lataca¤›n›z arkadafl ve akrabalar bulun ve konuflun. Konuflmalar sorunu

çözmezse bile sorunun faizinden yani size verdi¤i s›k›nt›lardan kurtulabi-

lirsiniz. Böylece ayn› zamanda yeni sorunlar›n oluflmas›na meydan verme-

mifl olursunuz.

6- fiimdi de ayr›nt›l› olarak sinirsel gerginlikler hakk›nda bilgiler veri-

lecektir. Lütfen dikkatli bir flekilde okuman›z› sürdürünüz. 

Kifli uzun süre gerginlik yaratan durumlara maruz kald›¤›nda giderek

artan oranlarda vücutsal flikayetler göstermeye bafllar. Bu flikayetler kifliyi

uyaran  bir çeflit uyar› sinyalleridir. Sinyalin söylemek istedi¤i  kiflinin ya-

flam›nda rahats›z eden, huzurunu bozan ve güvenli¤ini sarsan bir tak›m

faktörlerin, olay ve durumlar›n oldu¤udur. Kifli bu sinyalleri zaman›nda

(zaman çok önemlidir) ve yerinde anlay›p , ele al›p çözmek için u¤raflmaz-

sa veya çözemezse o zaman afla¤›da anlat›lan rahats›zl›klar kendini göster-

meye bafllar. Sinirsel gerginlikler ayn› zamanda depresyon gibi  önemli

hastal›klar›n habercisi de olabilir. Herkes tabiki bu durumlarda farkl› tep-

kiler ortaya koyabilir. fiimdi bir bak›n bakal›m sinirsel gerginliklerde s›k

s›k rastlanan bu belirtiler siz de de varm›.
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Bu belirtileri on iki bafll›k alt›nda anlataca¤›z.

1- Yorgunluk ve halsizlik: Küçük fleyler bile kifliye zor ve dayan›lmaz

gelir. Kifli genelde halsiz olup, devaml› oturup dinlenmek ister. Kifli öte

yandan dinlense de dinlenemez. Hiç bir ifl yapmazsa da durum böyle de-

vam eder.

2- Kendine güvenememe ve kendinden emin olamama: Kifli kendi-

ne güvenemez olur ve kendini giderek artan oranlarda baflkalar›na ba¤›m-

l› k›lar. Hep baflkas›n›n onay ve yard›m›n› bekler, sorar.

3- Korku flikayetleri: Kifli nedeni belli olsun yada olmas›n  bir tak›m

fleylerden korkmaya bafllar. Bu bir tak›m b›çak, elektrik, çaydanl›k v.s gi-

bi alet ve eflyalar olabilece¤i gibi çarfl›-pazar, cadde, sokak, otübüs, asan-

sör gibi bir tak›m ortamlar da olabilir. Bunlardan baflka dü¤ün, toplant›

gibi sosyal ortamlar veya yaln›z kalmaktan korkma da bu guruba girer.

Bütün bunlar›n yan› s›ra  korku bazende baflta yabanc› kiflilerle, erkekler

veya kad›nlara yönelik veya di¤er baz› hayvanlarla iliflkili olarak ortaya ç›-

kabilir. Bu durumlarda kifli  korku ve kendine güvensizlik yan›nda baz›

vücutsal belirtiler hissederek, ki bunlar›n bafl›nda bafl dönmesi, kalp çar-

p›nt›s›, bay›lma hissi ve benzerleri gelir,  daha çok korkuya kap›l›r ve bir

korku açmaz dairesine düfler.

4- Duygusallaflma e¤ilimi: Bu durumlarda kifliler her zamankine gö-

re daha çabuk ve daha fazla al›ngan olup s›k›l›p, üzülür ve de sald›rganla-

flabilirler. Ancak kifli duygular›n› genelde saklamak ve içine atmak e¤ilimi

gösterir. Bunun sonucu olarak elinde olmadan gerekli ve gereksiz patlar

ve kötü tepkiler verir. Kiflinin s›k s›k kendini suçlamas› da s›k rastlanan

bir durumdur. Bunlar›n yan› s›ra kiflinin ruhsal durumunda zaman zaman

inifl ve ç›k›fllar olur ve kifli kendini bir iyi bir süre sonrada kötü hissedebi-

lir. 

5- Canl›l›¤›n kaybolmas›: Kifli bir çeflit yas çekiyor gibidir. Genelde

düflünmeden ve yüzeysel tepkiler verir. Kiflinin duygular› yüzeyselleflmifl

ve neredeyse duygusuzlaflm›fl gibidir. Vard›r ama yok gibidirler de. Ancak
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di¤er yanda huzursuz, da¤›n›k ve tutars›z bir tak›m davran›fllar ortaya kor-

lar. Bir çeflit yaflayan ölü izlenimi veririler. Kendini bir robot gibi hisse-

derler. Kifli gerçekleri baflka türlü alg›lamaya bafllar.

6- Unutkanl›k: Kifli s›k s›k unutur, haf›zas›n› toparlayamaz ve bazen-

de ne söyledi¤ini ve ne yapt›¤›n› unutur. Dikkatini toparlamakta sorunla-

r› oldu¤u için ve konsatresi olmad›¤› için bafl›na çeflitli sorunlar açar. Söy-

lemek istediklerini rahat bir flekilde söylemekte güçlük çeker ve dalg›n bir

izlenim verir.

7- Uykusuzluk: Kifli yorgun ve halsiz olmas›na ra¤men bir türlü uyu-

yamaz. Uykusunda bir tat yoktur. Kimileri uykuya dalmakta zorlan›rken

baz›lar› da uykuyu devam ettirmekte sorunlara sahiptirler.

8- Vucut a¤r›lar›:  Sinirsel gerginlik vücudun çal›flmas›n› olumsuz

yönde etkiledi¤i için  kas ve sinirlerin afl›r› uyar›lmas›yla a¤r›lar›n oluflma-

s›na yol açarlar. Vücudun bir çok yerinde a¤r›lar olabilir. Ayr›ca bütün ek-

lem yerlerinde, omuz, boyun ve belin de¤iflik yerlerinde çeflitli a¤r›lar ola-

bilir. Yüz ve bafl a¤r›s›, kiflinin günlük yaflant›s›n› olumsuz olarak etkileye-

bilir.

9- Al›nganl›k ve sinirlilik: Kifli küçük bir sesten tutunda, baflkalar›y-

la konuflmaya kadar bir çok fleyi art›k kald›ramaz hale gelmifltir. Al›ngan-

l›k artm›fl olup, çabuk sinirlenirler. Radyo ve Televizyon gürültülerine hiç

tahammül edemez olmufllard›r. Hatta ›fl›¤a bile tahammül edemez ve d›-

flar› ç›kmaktan kaç›nabilirler. Ayn› flekilde so¤uk ve nemli havaya karfl›da

bedensel olarak tahammül edemezler.

10- Solunum ve nefes al›p vermede güçlükler: Kifli yaflam›n zorluk-

lar›n› ve bas›nc›n› gö¤üs bölgesinde hissedebilir. Bunal›m gö¤üs bölgesin-

de s›k›flmaya yol açarak kiflinin nefes al›fl düzenini bozar. Bunun sonucu

olarak esneme ve h›zl› ve yüzeysel nefes al›p vermek  yani hiperventilas-

yon rahats›zl›klar› oluflabilir. Bu durumda vücuttaki temiz- kirli hava den-

gesini bozar ve bunun sonucu olarak ta kifli pani¤e kap›labilir.
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11- Cinsel sorunlar: Kiflide giderek artan oranlarda cinsellikten so¤u-

ma ve iktidars›zl›k belirtileri görülmeye bafllayabilir. Cinsellikten zevk ala-

mamak ve cinselli¤e karfl› ilgisizlik s›k s›k görülebilir. Kifli sadece cinsel

iliflkide de¤il di¤er bedensel yaklaflma ve yak›nlaflmalardan da kaçmaya

bafllar. 

12- Bedensel flikayetler: Uzun süre  gerginlik kiflinin vücudunun ça-

l›flmas›n› da bozmaya bafllar. Bunun bafl›nda sindirim sisteminde bozuk-

luklar geliflir ki  bunun en somut örnekleri mide a¤r›lar›, mide yanmas›,

ekflimesi, yutkunmada zorluklar, kab›zl›k, ishal ve ifltah›n düzensizleflme-

sidir. Bu durum baz›lar›nda önemli düzeyde kilo kayb›na yol açarken ba-

z›lar›nda da kilo al›nmas›na neden olur. ‹kisinin de ortak yan› yemeklerin

genelde tad vermemesidir. 

Sinirsel gerginliklerin kendilerini en çok gösterdikleri yerlerin bafl›nda

vücudumuzdaki kaslar gelir. Vücudumuzda çok miktarda kas vard›r ki bu

vücudumuzun a¤›rl›¤›n›n neredeyse yar›s›na eflittir. Sinirsel gerginli¤in ol-

mas› durumunda bu kaslar›m›z kas›l›r ve s›k›fl›r. Normalde insan›n kork-

tu¤u, moralinin bozuk oldu¤u ve kiflinin sald›rgan oldu¤u zamanlarda

kaslar› afl›r› olarak kas›l›r. Böylece vücut kendine alarm verir. Vücut du-

ruma göre sald›rmak, dö¤üflmek veya kaç›p uzaklaflmak için  tav›r al›r. Bu

durumda vücuda yeterli enerji vermek için kalp al›fl veriflleri ve nefes al›fl

veriflin say›s› artar.  Bunun en önemli nedeni  kalp kaslar›na giden temiz

havan›n yani oksijenin azl›¤›d›r. Bu durum uzun sürmemelidir. Uzun sü-

recek olursa, uzun dönemde  yüksek tansiyon ve damar kireçlenmesinin

oluflmas› gündeme gelebilir. 

Bedensel flikayetlerden  s›k s›k rastlananlardan baz›lar›da titreme, baz›

organlarda duyars›zlaflma ve bunlar›n sonucu olarakta sakarl›k ve kaza

yapmad›r.  Bu anlamda rastlanan bir baflka rahats›zl›k  da bafl dönmesi,

bulant› gibi nedenlerle kiflinin dengesinde bozukluklar›n oluflmas›d›r. Si-

nirsel gerginlikler belli bir süreden sonra kiflinin ba¤›fl›kl›k sistemlerinin

zay›flamas›na ve bulafl›c› hastal›klara yakalanma rizkinin artmas›na da yol

açabilirler. Bu risk durumu ayn› flekilde baflka ruhsal rahats›zl›klara yaka-

lanma için de geçerlidir.

Bu  tür belirtiler kifliyi çok kolayca telafla kapt›rabilir ve onlar› s›k s›k
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doktora gidip araflt›rma ve inceleme yapmaya zorlar. Kifli kötü bir rahat-

s›zl›¤› oldu¤unu sanar ve bunun korkusuna kap›l›r. Durumun psikolojik

konularla ilgili oldu¤unu düflünmek ve kabul etmek istemez.  Kifli bu ra-

hats›zl›klarla u¤raflt›kça kendini açmaz bir dairede bulur. Onlarla u¤raflt›-

¤› oranda kendini rahats›zl›klar›n içinde, ortas›nda bulur.      

Sinirsel gerginliklerde kiflinin davran›fllar›nda da önemli baz› de¤iflik-

likler olabilir. Bunlar›n en s›k rastlananlar› flunlard›r: Çabuk tepki verme,

sigara içmede art›fl, huzursuz davran›fllar, panik tepkiler, ilaç kullanma

e¤iliminde art›fl, kekemelik, kiflinin üretkenli¤inde ani de¤ifliklikler, içki

içmek, baz› fleylerle ilgili olarak kaçmak- uzaklaflmak davran›fl›, yanl›fll›k-

lar ve kaza yapma e¤iliminde art›fllar, her fleyden flikayetçi olmak, derin

derin iç çekmek, kendine bak›mda ve giyinifl ve d›fl görünüflünde de ani

de¤ifliklikler.

Sinirsel gerginliklerin oluflmas›nda ifl ve çal›flma yaflam›ndaki sorunla-

r›n çok önemli yeri ve önemi vard›r. Belli bir nedenden dolay› oluflan si-

nirsel gerginlik kiflinin de¤iflik yaflam alanlar›nda sorunlarla karfl›laflmas›-

na yol açar.

NELER YAPILAB‹L‹R

Sorunlar› aras›nda s›k›flm›fl hatta bo¤ulmufl durumda olan insan nere-

deyse önemli bir kriz durumu yafl›yor gibidir. O nedenle durumunu, ken-

dini inceleyip analiz edebilecek durumda de¤il gibidirler. Ancak bu  ger-

ginliklerden kurtulman›n birinci ad›m›, kiflinin durumunun fark›nda ol-

mas› ve onu kabul etmesinden geçer. Kifli kabul ettikten sonra onu de¤ifl-

tirmek ve ondan kurtulman›n yollar›n› aramal›d›r. 

Önce kifli moralini daha fazla bozmamal›d›r. Sorunlar› çözerken önce

ruhsal ve duygusal durumunu sakinlefltirmesi, rahatlatmas› ve baflka mefl-

guliyetler bulmas› gerekecektir. Bilinçli olarak sakinleflmeye çal›flacak böy-

lece de ruhu ve vücudu rahatlayacak ve bunun sonucu olarakta kiflinin

problem çözme kapasitesinde art›fl olacakt›r.  Bir çok insanda asl›nda

problem çözme kapasitesi olmas›na ra¤men geçici de olsa ruhsal ve beden-

sel rahatlamay› sa¤l›yamad›klar› için  dikkatlerini, düflüncelerini toparla-
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y›p, sorunlar› analiz edip çözememektedirler.

Do¤al olarak bu durumda ilaç kullanmak en s›k  ve kolay olarak bafl

vurulan bir yöntemdir. K›sa dönemde rahatlat›c› ve sakinlefltirici özellik-

leri olan ilac›n, uzun dönemde pek de yararl› olaca¤›n› sanmamaktay›z. O

nedenle ilaç kullan›m› k›sa süreli olmal›d›r ve kiflinin bir an evvel bu ra-

hats›zl›klar›n nedenlerini bularak onlar› de¤ifltirmesi gerekmektedir. 

‹lac›n yan› s›ra kifli flu konulara da ayr›ca dikkat etmelidir:

1- Ruhsal ve bedensel  kondisyonunuzu, direnç gücünüzü sa¤lam tutmak

2- Sorunlar› do¤ru bir flekilde ele al›p çözmeye çal›flmak

3- Gündelik yaflant›n›z› yeniden düzenlemek

fiimdi bu konularla ilgili olarak biraz daha ayr›nt›l› bilgiler verilecektir.

Ruhsal ve bedensel kondisyonunuzu güçlendirmek:

Ruhsal ve bedensel sa¤l›k için yerine getirilmesi gereken baz› fleyler var-

d›r. Bunlar›n olmas› durumunda kiflinin sa¤l›kl› oldu¤u farz edilir. Bun-

lar flunlard›r: Sa¤l›kl› bir yaflam, uyumlu sosyal iliflkiler, dirençli bir kifli-

lik ve anlaml› bir yaflam biçimidir.

a- Sa¤l›kl› bir yaflam biçimi flunlar› içerir: günde 3 defa sa¤l›kl› beslen-

me, sigara içmeme veya iyice azaltma, hiç veya az olarak alkol kullan-

ma, haftada en az 3 defa aktif beden hareketleri yapma, günlük olarak

yaklafl›k 15 dakika kadar size rahatl›k ve huzur veren fleylerle kendini-

zi yormadan u¤raflma, her gece yaklafl›k 7-8 saat uyuma ve normal vü-

cut kilosuna sahip olmad›r.

b- Uyumlu sosyal iliflkiler Sosyal bir varl›k olarak insan o¤lunun bir ye-

re ait olma duygusu ve insanlar aras›nda yaflama zorunlulu¤u vard›r.

Uyumlu sosyal iliflki  güvenli bir flekilde alma ve verme prensibi çerçe-

vesinde olur. Kifli düzenli olarak baflkalar›yla beraber olmak ve uyum-

lu iliflkiler kurmak durumundad›r.

Sosyal iliflkiler sadece zorunlu akrabal›k iliflkileri veya kahveye, camiye

gitmek ve rutin iflleri yapmak anlam›nda de¤ildir. Kiflinin kendi gay-

retleriyle oluflturabildi¤i samimi, içten ve güvenle iliflkiler sürdürebile-
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ce¤i durumdur.

c- Dirençli bir kiflilik: Dirençli bir kiflilik  uyumlu sosyal iliflkileri sür-

dürmek için bir zorunluluktur. Dirençli bir kiflilik sahibi kifli yerinde

ve zaman›nda, uygun bir biçimde kendi duygu ve düflüncelerini anla-

tabilen, kendi hak ve sorumluluklar›n› bilen ve bunlar› koruyabilen ve

gerekti¤inde baflka insanlardan yard›m soran ve duruma göre hay›r de-

mesini bilen kiflidir. 

d- Anlaml› bir yaflam: Yaflam amaçlar› olan ve yar›nlar›nda neler yapa-

caklar›n› bilen insanlar için daha kolayd›r. Bu amac›n ne oldu¤undan

ziyade, kiflinin ulaflmak, elde etmek ve gerçeklefltirmek  için bir amac›-

n›n olmas›  en önemlisidir. Kifli duruma göre  bu  amaçlar›n›, bunlar›

elde etmek için yap›lmas› gerekenleri, koflullar›n geliflimine göre tekrar

gözden geçirip yeni amaçlar koyabilmelidir. Kifli o andaki  koflullar›n

içinde en iyisini yapmak için u¤raflmal›d›r. Bu bilgiler do¤rultusunda

flimdi siz sizin durumunuzu bu aç›lardan bir de¤erlendiriniz.

Sinirsel gerginliklere yakalanmada kiflinin problemleriyle u¤raflma ve

onlar› çözebilme güç ve yeteneklerinin çok önemli rolü vard›r. Gelenek-

sel Türk kültürü çerçevesinde, bizlerin problem çözme  konusunda çok da

yetenekli oldu¤umuz söylenemez. O nedenle flimdi de size bu konuda ba-

z› önerilerde bulunaca¤›z.

Problem çözme:

Problem çözme asl›nda bir beceri ve yetenek iflidir ve bu yetenek son-

radanda ö¤renilebilir. Bunu  flu flekilde gerçeklefltirebilirsiniz.

Birinci ad›m: Bütün problemlerinizi belirleyiniz, sonrada bunlar› ya-

z›l› olarak en önemlisinden itibaren bir s›raya koyun. Bu flekilde önce

probleminizi iyi flekilde formüle etmifl ve ona bir ad koymufl olursunuz.

‹kinci ad›m: Tercihen  en kolay problemi ele al›n›z. Ve bunu  baflka

de¤iflik zamanlarda tekrar  inceleyerek konunun de¤iflik  boyutlar›n› gör-

meye çal›fl›n. Bu flekilde  probleme daha önce verdi¤iniz ad›n hala geçerli

olup olmad›¤›n› inceleyiniz.

Üçüncü ad›m: bu problemi çözmek için hangi imkanlar›n oldu¤unun
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bir listesini  yapmaya çal›fl›n. Bu durumda o problem için flimdiye kadar

neler yap›ld›¤›n›, hangi alternatiflerin flu ana kadar kullan›ld›¤›n›, onlar›n

niçin yard›mc› olmad›¤›n› inceleyiniz. Ayr›ca bu konuda kimlerden yar-

d›m alabilece¤inizi belirleyiniz. Ve bu konuda sizleri engelleyen, karfl› ko-

yan fleylerin neler oldu¤unu belirlemeye çal›fl›n. Bu çerçevede olas› bütün

çözüm önerilerini, küçük veya büyük, önemli veya önemsiz hepsini belir-

leyin ve gerekirse ka¤›da yaz›n.

Dördüncü ad›m: flimdi de bu çözüm önerilerinden size en uygun gö-

rünen bir kaç tanesini belirleyin ve bunlar›n maliyet- yarar analizini ya-

p›n. Maliyet demek, e¤er bu çözümü seçerseniz bunun maddi ve manevi

olarak size kaça patlayaca¤›n› ve buna karfl›l›k olumlu sonuçlar›n ne ola-

ca¤›n› belirlemektir.

Sonuçta böylece elinizdeki çözüm imkanlar›n›n en iyisini ve en yarar-

l›s›n› ve size en ucuza patlayan› seçiniz.

Beflinci ad›m: bu ad›m da çözüm önerisinin uygulanmas›d›r. Gerekir-

se bu konuda yak›n kiflilerden yard›m alarak onu uygulay›n. Ondan son-

ra durumun nas›l oldu¤unu, beklentinize uyup uymad›¤›n›, nelerin fark-

l› oldu¤unu saptay›n ve bir dahaki sefere daha iyisini yapmak arzusu ile

yeni bir problemi ele al›n.

Son olarak size bu konularda baz› hat›rlatmalarda bulunmak istiyoruz.

Lütfen flunlar› unutmay›n›z:

- Dünyada bir konunun tek ve kal›c› çözüm flekli yoktur, farkl› zaman-

larda, farkl› yerlerde ve farkl› kiflilerce  farkl› çözümler getirilebilir.

- Bu problem dünyan›n en zor, en a¤›r ve en önemli problemi de¤ildir.

Bundan çok daha a¤›rlar› da olabilir.

- Problemin sadece sizinle ilgisi yoktur ve sadece sizden kaynaklanma-

maktad›r.

- Problemlerinizi baflkalar›ylada paylaflabilirsiniz ve de bunu yapmal›s›-

n›z.

- Problemler aras›nda genelde iliflki vard›r ve birbirlerini etkilerler.

- Problem çözmek için önce biraz enerji biriktirmenizde yarar vard›r.

- Kendinize karfl› iyi olunuz, kendinizi sevin ve kendinize güvenin.

- Zor durumlarda bile sakin olmaya çal›fl›n.

- Sadece sizde de¤il herkezde problemlerin oldu¤unu düflünün.
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- Her yokuflun bir inifli oldu¤unu ve her gecenin bir gündüzü oldu¤unu

unutmay›n›z ve de son olarak

- Problemler çözülmek için vard›r ve yeterki siz umudunuzu kaybetme-

yin.

Az önce yukar›da sinirsel gerginliklerde çok önemli yeri olan baz› fak-

törlere de¤inilmiflti. Bunlardan bir üçüncüsü  Gündelik yaflam›n yeni-

den düzenlenmesi dir:

Bu anlamda bu günden itibaren bilinçli olarak  bedensel ve sosyal du-

rumunuzu iyilefltirmeye çal›flman›zda büyük yarar vard›r.. Bu durumlar-

daki iyileflmeler ruhsal durumunuzu  çok olumlu yönde etkileyecektir.

Bunun için  flimdi size baz› önerilerde bulunulacakt›r:

Bedensel kondisyonunuzu art›r›c› bir tak›m faaliyetler yapman›z gere-

kir. Ayaklar› güçlü bir flekilde yere basan, dik bir durufl flekline sahip ola-

rak omuzlar› kalk›k  bir duruma gelmeniz  gerekmektedir. Gevflek ve sar-

k›k bir flekilde durufl ekstra yorgunlu¤a, vücut a¤r›lar›na, vücudun yanl›fl

ve e¤ri flekillenmesine yol açabilir. 

Ayr›ca vücudumuzun temposuna, kaslar›n gergin olup olmad›¤›na,

konuflma biçim ve temponuza da dikkat edin. Bunlar›nda olumsuz olarak

etkilenmesine f›rsat vermeyiniz.

Gündelik yaflant›n›zda baz› de¤ifliklikler yapman›zda büyük yararlar

vard›r. Bunun için önce yo¤un ifl ve yaflam temposu aras›nda ara s›ra kü-

çük te olsa molalar verin ve mümkün oldu¤u kadar önceden ne zaman

mola verece¤inizi belirleyin ve ondan da kolay kolay vaz geçmeyin. Bu

molalar, dakikal›k, saatlik veya günlük süreler içinde olabilir. Molalar

akünün yeniden dolmas›na ve flarj etmesine benzer o nedenle bu konuda

tutarl› olup, bunu bir al›flkanl›k haline getirin.

Ayr›ca gündelik yaflam› yeniden planlamakta çok önemlidir. Onun

için flu konulara daha çok dikkat etmeniz önerilir:

- Her fleyden önce size önerimiz bu günden itibaren günlük yaflant›n›z› flu

flekilde doldurmaya çal›fl›n: Gündelik olarak yapt›¤›n›z her zorunlu

faaliyete karfl›l›k birde size faydal› bir etkinlikte bulunmaya çal›fl›n.
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Zorunlu faaliyetiniz büyük bir ihtimalle daha çok baflkalar› içindir, o

nedenle düzenli olarak kendinizi de düflünmenizde ve  size de yararl›

faaliyetlerle u¤raflman›zda fayda vard›r. Ayr›ca sadece size yararl› de¤il

ama sizin için önemli ve de sizin hoflunuza giden bir faaliyette bulu-

nun.  Unutmay›n bunlar birbirine benzesede birbirinden farkl› farkl›

fleylerdir. Bunlar› tekrar söylemekte yarar görüyoruz: Zorunlu, faydal›,

önemli ve zevkli faaliyetlerin hepsinden de yapabilmelisiniz. Ço¤u ki-

fli bunlar›n bir yada ikisine önem verir ama di¤erlerini unutur. O ne-

denle siz ka¤›d›-kalemi  alarak imkanlar›n›z dahilinde olan bu dört fa-

aliyetlerin bir listesini ç›kar›n›z. fiimdi bu dört çeflide iki eklemede da-

ha bulunaca¤›z. Yapt›¤›n›z bu zorunlu, yararl›, önemli ve nefleli-zevkli

faaliyetlerin bir de sosyal boyutlu olmas›na dikkat edin. Yani yapt›¤›-

n›z iflin sizi di¤er insanlarla iliflkiye getirecek boyutlar› olsun.  Örne¤in

evde çay içmek nefleli ve yararl› olabilir. Ama  çay› bir arkadaflla içmek

nefleli, yararl› oldu¤u gibi sosyal bir olayd›r.

Bunun bir ad›m ilerisinde bu sosyal boyut kadar önemli olan baflka

bir fleyde bu dört faaliyetin sizin beden kondisyonunuzun artmas›na yö-

nelik olmas›d›r. Örne¤in Televizyona bakmak yararl› ve zevkli olabilir.

Ama  bahçede bir fleylerle u¤raflmak ayn› zamanda bedeninizin de daha iyi

çal›flmas›na yol açar. Baflkalar›yla spor yapmak daha da iyi olur.

Sonuç olarak bu günden itibaren bu dört faaliyet türüne ve bunlar›n

sosyal ve bedensel boyutlar›n›n  olup olmad›¤›na dikkat ederek yaparsan›z

durumunuz daha iyiye gidecektir.

fiimdi size fikir olsun diye baz› faaliyetleri sayaca¤›z ve  bunlardan

yararlanarak günlük yaflant›n›za baz› canl›l›klar getirebilirsiniz. Bunlar:

Birfleyler okumak, yemek yapmak ve yemek, müzikle u¤raflmak, bafl-

kalar›na yard›mc› olmak, gönüllü çal›flmak, d›flar› ç›kmak, bir arkadafla

telefon etmek veya gitmek, misafir kabul etmek, bir yerlere gitmek, bah-

çede çal›flmak, kütüphaneye gitmek, ibadet yapmak, camiye gitmek, kah-

veye gitmek, hayvanlarla ilgilenmek, do¤ayla u¤raflmak, bisiklete binmek,

yüzmek, tatile gitmek, evde tamir yapmak, spor yapmak, spor karfl›lafl-

malar›na gitmek, çarfl›ya ç›kmak, d›fl görünüflünü örne¤in saç biçimini

de¤ifltirmek, önemli veya önemsiz bir fleylerle u¤raflmak, eskiden beri yap-

may› sürdürdü¤ünüz olumlu fleyleri devam ettirmek, çocuklarla il¤ilen-
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mek, bilinçli olarak dinlenmek, baflkalar›na gülümsemek, f›kra kitab›

okumak, eski dostlar› aray›p sormak, hobi gelifltirmek, karfl› cinsten insan-

larla da konuflmak ve benzeri. 

Sinirsel gerginliklerde kullan›labilecek en önemli yöntemlerden birisi

derin gevfleme ve rahatlama hareketleridir. Bununda temeli iyi bir

nefes al›p vermekten geçer.

Derin solunum yani nefes al›p vermek strese ve korku gerginliklerine

karfl› önemli bir yöntemdir. Çünkü yavafl ve derinden solunum  stres

s›ras›nda h›zlanan kalp vurum say›s›n› azalt›r ve böylece de el ve ayaklara

giden kan›n miktar› artar ve böylece bu bölgede ›s›nma ve a¤›rlaflmaya

neden olur. Yavafl nefes al›p vermek kan damarlar›n› s›kan küçük kaslar-

da oldu¤u gibi, bedenin bütün kaslar›nda gevflemeye ve rahatlamaya

sebep olur.

Gevfleme ile ulafl›lan kalp vurum say›s›n›n azalmas› kan bas›nc›n›n düfl-

mesi gibi sonuçlar›n genel sa¤l›k üzerindeki olumlu bir çok etkisinin yan›

s›ra özellikle yüksek tansiyonlarda olumlu etki yapar.

Kiflinin gergin oldu¤u durumlarda, damarlar›n üzerinde ki küçük kas-

ç›klar büzülerek damarlar› daraltmakta, daralan damarlar yüzeye giden

kan miktar›n› azaltmakta, bu da organ sistemlerinin daha az beslenmesine

yol açarken, hastal›¤a daha aç›k olmalar›na ve dokunun ait oldu¤u sis-

temin  yaflam süresinin k›salmas›na zemin haz›rlamaktad›r.

Do¤ru ve derin nefes almak damarlar›n geniflleyerek temiz kan›n yani

oksijenin bedeninin en uç ve en derin noktalar›na kadar ulaflmas›n› sa¤-

lar. Ayr›ca kifli yeterli ve düzenli nefes al›p verince kar›n bölgesi için bir

çeflit masaj yapm›fl gibi olur. Düzenli ve sakin bir nefes al›fl veriflle kar›n

bölgesi kendini rahat ve huzurlu hissedecektir ve vücuda gerekli olan ve

burada yap›lan enerji böylece daha kolayl›kla üretilecektir. 

O nedenle flimdi de iyi ve do¤ru bir nefes al›p verme al›flt›rmas›

yapaca¤›z.  Nefesinizi iyi hissedebilmek ve bunu s›k s›k uygulayabilmek

için sa¤ avucunuzu göbe¤inizin hemen alt›na, sol elinizi de gö¤sünüzün

üstüne koyun, böyle iyi nefes al›p verdi¤iniz sürece karn›n›z›n üzerindeki
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sa¤ eliniz inip kalkacakt›r.

Unutmay›n›zki  iyi bir nefes almak her zaman iyi bir nefes vermekle

bafllar. Nefesinizi bilinçli olarak a¤›r, derin ve sessiz olarak al›p-verin. fiim-

di güzelce oturup bir, iki deyip nefes al›n ve karn›n›z›n da havayla dol-

du¤unu hissedin ve biraz durarak bir, iki, üç diyerek üç’e kadar sayacak

kadar nefes verin. Tekrar bir, iki nefes al›n, biraz tutun ve  bir, iki, üç

verin. Böyle bir kere al›flt›rmadan sonra  4-5 defa normal nefes al›n ve

sonra tekrar bu flekilde uygulay›n.

Bu tür nefes alman›n yararlar›n› daha çok görmek için kiflinin günde

en az 40 – 60 aras›nda bu flekilde nefes al›p vermesi gerekir. Bu çok basit

gibi gözüken  ve gerçekten çok olumlu sonuçlar› olan al›flt›rman›n unutul-

mas› ihtimali de yüksektir. O nedenle kifli bunu s›k s›k yaparak neredey-

se al›flkanl›k haline getirmelidir.

S‹N‹RSEL GERG‹NL‹KTE GENEL ÖNER‹LER 

fiimdi de sonuç olarak bu bölümle ilgili baz› genel öneriler de

bulunulacakt›r. Lütfen dikkatle okuman›z› sürdürünüz.

1- Sinirsel gerginliklerde geçici veya kal›c› ortam de¤iflikliklerinin

büyük yararlar› olabilir:  Bu anlamda rahat, güvenli, huzurlu, sosyal,

nefleli, romantik, sakin ve benzeri ortamlar yaratmaya çal›flarak küçük

de¤iflikliklerden büyük mutluluklara do¤ru gitmeye çal›fl›n›z.

2- Rahatlat›c› müzik dinleyin ve di¤er fleylerle u¤rafl›n

3- Hayal kurun: Gözlerinizi kapatarak ve yavafl yavafl nefes al›p vererek

yaflad›¤›n›z olumlu, hofl anlar› gözünüzün önüne getirin.

4- Gülümseyin: Can›n›z istemezse bile gülümseyerek beyninizde sizi

rahatlatabilecek merkezlerin uyar›l›p sizi rahatlatmas›n› sa¤layabilir-

siniz.

5- Hiç bir flekilde difllerinizi s›kmak durumunda olmay›n

6- Kendi kendinize ve özellikle de yüksek sesle ben iyiyim, huzurluyum

diye telkinde bulunun.

7- Sinirli ve gergin anlar›n›zda bir fley söylemeden ve her hangi bir tepki

vermeden önce içinizden ona kadar say›n›z

8- Hay›r demeden korkmay›n›z
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9- Ellerinizi bir birlerine sürterek iyice ›s›t›n ve gözlerinizi kapay›p bu

s›cakl›¤› hissedin ve bunun vucudunuza yay›lmas›n› sa¤lay›n

10-Düzenli bir cinsel yaflant›n›z›n olmas›na dikkat edin

11-Düzenli olarak temiz havalardan yararlanmaya çal›fl›n ve ev ve ifl or-

tamlar› gibi bulundu¤unuz yerlerdeki pencerelerin de düzenli olarak

aç›l›p ortam›n havaland›r›lmas›na dikkat edin

12-Düzenli olarak sizi hafiften yoracak yürüyüfller yap›n, yüzün, bisiklete

binin ve benzeri spor etkinliklerinde bulunun

13-Hayvan, çiçek ve benzerlerini besleyin, do¤ayla ve sanatla  ilgilenin,

ibadet edin ve hobiler edinin

14-Olumlu düflünün ve olumlu düflüncenin gücüne inan›n

15-Plan yap›n, düzenli yaflamaya çal›fl›n 

16-Oturufl, yürüyüfl, yat›fl  gibi durumlarda vücut durufl flekline dikkat

edin ve son olarak ta zaman zaman geçmifl yaflant›n›z› düflünerek

nelerin, nas›l olufltu¤unu inceleyin ve geçmiflten mümkünse ders al›p,

gelecekte olmas›  ihtimal dahilinde olan gerginliklerin belirtilerini dik-

katle izleyip onlardan birer uyar›c›lar olarak yararlanabilece¤inizi

düflünün.
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