


SİZCE FARKINDALIK NEDİR?

Şu anda ne yaşıyorum ? Sorusuna yanıt verir.

Farkındalık ;

Yargısız bir şekilde şu ana odaklanabilmek ve dikkatimizi toplayabilmektir.

FOTOGRAF ÇERÇEVESİ ÖRNEĞİ

KIYAFET ÖRNEĞİ





DUYGULAR

• “Duyguları nasıl tanımlarsınız, duygu kelimesinin sizin için anlamı nedir?” 

• “İnsan yaşamında duygunun işlevi nedir, insanlar duygularını nasıl ifade 

ederler?” 



• Duygu, bir insanın kendisinde olanları yansıtmasını ifade eder. 

• Mesela duygu dünyamız önceden kestirilemez. Tamamıyla kontrolümüz dışında 

gelişir.

• Duygularla birlikte heyecanda hissetmeye başlarız, çoğunlukla birlikte anılırlar. 

• Duygular bazen haz, bazen de elem verir. Bunu biz değerlendirebiliriz. 

• Duygularımızı beden dilimizle çevremize yansıtırız. Bu durum amacımızı ve 

davranışlarımızı etkilemektedir.

• Duygular; düşünme, planlama ve uzak bir hedefe yönelme, sorun çözme, gibi 

yetenekleri engellediği ya da güçlendirdiği ölçüde, doğuştan gelen zihinsel 

yeteneklerimizi kullanma kapasitemizin sınırlarını belirleyerek hayatta neler 

yapabileceğimizi belirlerler.



•Korku

•Şaşkınlık

•Öfke

•Mutluluk 

•Üzüntü

• İlgi

• İğrenme

•Utanç

TEMEL DUYGULAR



ZOR DUYGULAR NELERDİR?

• Üzüntü

• Hayal kırıklığı

•Öfke 

• Kızgınlık

• Umutsuzluk

• Yas

• Karamsarlık

• Kaygı

• Suçluluk

• Belirsizlik



• Arkadaş buluşmaya gelmedi. 

• Öfke olur

• Hayal kırıklığı vardır

• Ama bunu söyleyebilmek gerçekten zor olabiliyor

• Çünkü kırılganlığımızı açıyoruz o noktada insanlara.



Yemeğe lezzet veren baharatlar 

gibi hayatın lezzetini oluşturan 

yaşam hazları

Hoşlanmasak da yaşamak 

zorunda olduğumuz, işe 

giderken karşılaştığımız kırmızı 

ışık gibi



• Olayı değiştirebilir miyim ? (mekan, kişi, zaman)

• Evet Hayır

• Olayı değiştirmek faydalı mı?                          Olaya İlişkin Duygu ve 

düşünceler faydalı mı?

• Evet                          Hayır Hayır                          Evet

• Olayı değiştir

Olaya ilişkin 

duygu ve 

düşünceler 

faydalı mı?

Duyguya yoğunlaş
Evet

Duyguya yoğunlaş

Hayır
Olayla ilgili 

duygularını değiştir



Olayla ilgili duyguları değiştirmede bilinçli     

farkındalıkla nasıl yaklaşılır?



BİLİNÇLİ FARKINDALIK

• Kendini yargılamamayı,  kendine saygı duymayı,  kendine şefkat göstermeyi 

ve kendi deneyimine merakla yaklaşmayı içerir. Kendini, deneyimini, hayatla 

birleştiğin noktayı kabul ettikçe hayatla yaşadığın çatışma da sona erer.

• OLANI OLDUĞU GİBİ KABUL EDİNCE OLAN DÖNÜŞECEK ALAN BULUYOR.

• Şu anda bugün için neye ve nasıl olmaya ihtiyacımız var?

• Nasıl olmayı seçiyorsun?



• Ayrılık yaşadığın için sürekli olarak bu kadar üzülmemeliyim dediğini düşünelim. Bu 

cümleyi kurduğunda aslında zaten üzülmekte olduğun için beynin üzülmeni haklı 

kılacak düşünceler üretir ve sana neden üzüldüğünü tekrar tekrar anlatmaya çalışır. 

Bu yüzden ya daha çok üzülürsün ya da bir süre sonra kendine kızmaya başlarsın. 

• Üzülüyorum bu bedenimin neresinde?

• Ne kadar ilginç üzülüyorum?

• Üzüntünle arana mesafe koymanı sağlar ve üzüntünle eşleştiğin düşüncelerden 

ayrışmanı sağlar ve üzüntün dönüşür.



Kim kazanacak?



Bazen savaşmayan kazanır!

Kırılganlığımı kabul edebilmek!

Alan yaratıyorum.



KABUL ETMENİN AŞAMALARI

• Kaçınmak (yok saymadan çünku deneyimlenmeyen bir duygu)

• Merak göstermek (Dünyada benim gibi üzülenler var)

• Hoşgörü göstermek (emniyetli bir dayanıklılık halinde olmak)

• İzin vermek (duyguların gelip gelmesine izin vermek, deniz örneği, tatilde 

minfull olma hali)

• Dost Olmak (Kucaklamak, gizli değerleri görmek) 



YENİ
İÇERİKLERLE 

GÖRÜŞMEK 

ÜZERE

İlginize 

Teşekkürler


