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Önsöz
Zor zamanlarda hepimiz çok fazla taleple karşı
karşıya kalıyoruz, hele ki de bu dönemde sağlık
hizmetlerinde çalışan biriyseniz.

Sağlık hizmetlerinde çalışan profesyoneller
olarak kendinize iyi bakabilmeniz için, olağanüstü
zamanlarda karşılaşacağınız bazı zorluklarla nasıl
başa çıkacağınıza dair net ve pratik öneriler almanız
önemlidir. Böylece bir sağlık profesyoneli olarak
sizi her gün bekleyen fiziksel, duygusal ve psikolojik
engelleri aşmayı başarabilirsiniz. İşte bu kitapçığı bu
amaçla yazdık.
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Kitapçık hakkında
Bu kitapçık büyük bir baskı altında çalışan
profesyonellerine destek olmak için ipuçları ve
öneriler içeriyor. Verdiğimiz bütün önerilerden
sadece bir tanesi bile size yardımcı olursa bu bizi
mutlu eder. Eğer eklemek istediğiniz öneriler varsa
lütfen bize bildirin (künyeye bakın). Bu kitapçık
şu an size yardımcı olmuyorsa bile elinizin altında
dursun, çünkü ona sonradan başvurma ihtiyacı
hissedebilirsiniz.
Bu kitapçık koçluk, eğitim, rehberlik ve öğretimde
yıllar boyu kazanılmış deneyimleri yansıtıyor.
Kullanışlı ve kısa bir rehber olmak üzere yazıldı.
Okunabilirliği sağlamak için bilimsel kanıtlar ve
literatür referansları kitabın dışında tutuldu.

Kitapçığın orijinali Hollandalı uzmanlar tarafından
yazıldı ve Felemenkçe versiyonundan İngilizce’ye
çevrildi.
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Kitapçığı nasıl yapılandırdık?
Kitapçık üç ayrı zaman dilimini yansıtan üç
bölümü içeriyor:
Bölüm 1 yaşanacaklara hazırlanmanızda size yardım
ediyor.
Bölüm 2 bir krizin ortasında çalıştığınız zamanlar için
ipuçları veriyor.
Bölüm 3 geçmişte olanlarla ve kriz bittiğinde
üzerinizde bıraktığı etkilerle başa çıkmanız için
öneriler sunuyor.
Bu üç bölümün hepsi de kendinize iyi bakmanıza, iş
arkadaşlarınıza ve evdeyken ailenize destek olmanıza
yardımcı olmaya odaklanıyor.
Son olarak Bölüm 4 ’te bu olağanüstü dönemde
çocuklarınızla nasıl bir iletişim kuracağınıza dair özel
ipuçları veriyoruz.
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Olacaklara hazırlanmak için öneriler
’Kendinize iyi bakın.” Bunu söylemek yapmaktan daha
kolay. Bu özellikle de bu kriz sırasında, çok fazla riskli
unsurun bulunduğu sağlık sektöründe çalışıyorsanız
geçerli.
Olacaklara hazırlanmak aslında bir bakıma size
ait bir ‘sistem denetimi’ yapmak demektir. Bu,
belirli durumlarda nasıl tepki verdiğinizle ve neler
yapmanız gerektiğiyle ilgili daha bilinçli olmanıza
yardım edecek. Bu hazırlık, daha iyi odaklanmanıza
ve ilerde daha iyi görev yapabilmenize yardımcı
olacak. Belki de şu an ‘Bunların hiçbirine zamanım
yok! Şu an herkes görev başında ve işini yapmaya
devam ediyor!’ diye düşünüyorsunuz.

Ama iyi bir hazırlık çok önemlidir, böylece gereken
anda, gereken şekilde hazır olabilirsiniz. Aşağıda sizi
hazırlık sürecinizde destekleyecek bazı öneriler var.

Zor bir durumla karşılaştığımda nasıl
tepki veriyorum?

İlk kez büyük ve karmaşık bir sorunla karşı karşıya
kalmıyorsunuz. Kendi kendinize dürüst davranarak
biraz düşündüğünüzde zor durumlarda genellikle
nasıl tepki verdiğinizi büyük olasılıkla zaten
bildiğinizi göreceksiniz. Stresli durumlarda üç temel
savunma tepkisi vardır: kaçmak, savaşmak ve donup
kalmak. Bu tiplerden hangisi olduğunuzun ve bir
krizde nasıl tepki verdiğinizin.
farkında olmanız faydalıdır. Bir krize hangi karşılığı
verme eğiliminizin olduğunu bilirseniz, yine bir
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kriz durumunda kendi kendinize destek olmaya çok
daha iyi hazırlanmış olursunuz ve daha faydalı bir
karşılık verebilirsiniz. Savaşmayı seçenlerdenseniz
bazen harekete geçmeden önce 10’a kadar saymanız
iyi olabilir. Eğer kaçma eğiliminiz varsa korkunun
her zaman izlenecek en iyi yol olmadığını kendinize
hatırlatmanız faydalıdır. Fakat donup kalma moduna
giriyorsanız içinde bulunduğunuz duruma geniş bir
açıdan bakabilmeye devam ettiğinizden emin olun.

Ayrıca geriye dönüp diğer stresli durumlarda nasıl
tepki verdiğinizi düşünmeniz de yararlıdır. Baskı
altındayken gösterdiğiniz tepkilerin bir listesini
yapın. Kendinize ‘nasıl davranmıştım?’ sorusunu
sorun. Kendiniz hakkında düşünürken, bu zor
durumlarda nasıl daha iyi ya da daha değişik bir tepki
verebileceğiniz üzerine de düşünün. Kendinize ‘daha
farklı bir tepki verebilmeme yardımcı olmak için neye
ihtiyacım var’ sorusunu sorun.
Örneğin, baskı altında alt üst olduğunuzu
hissediyorsanız böyle durumlar sırasında ne
yapmanız gerektiğini planlamanıza yardımcı olacak
bir liste yapabilirsiniz.

Ayrıca yaptığınız her şeyi iki kere kontrol edebilirsiniz
veya örneğin baskı altında hissizleştiğinizi
biliyorsanız, kendinize hasta insanların ya da iş
arkadaşlarınızın da nazik davranılmaya ihtiyacı
olduğunu hatırlatmayı deneyebilirsiniz.
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Zor zamanlarda kendi kendime destek olmak için
nasıl hazırlanabilirim?
Baskı altına gireceğinizi biliyorsunuz, bu nedenle
kendinize yardım etmeye hazırlanın ki işler
güçleştiğinde de yola devam edebilin.

1. Bir dinlenme planı yapın. Bu plan sadece aklınızın
bir köşesinde duracak bile olsa onu yapın. Dinlenme
planı, işinizde biriktirdiğiniz onca stresle nasıl
başa çıkacağınızı bilmenizi sağlar. Bu plan şunları
içerebilir: İşe güçlü bir şekilde gitmeyi veya çalışırken
güçlü durmayı nasıl sağlarım? İşimi iş yerinde
bırakmayı ve onu eve getirmemeyi nasıl sağlarım?
2. Egzersiz ya da yoga yapın. Egzersiz veya
yoga yapmanın sizi rahatlattığını söylemeye
gerek bile olmayabilir. Ancak şöyle bir gerçek
de vardır, üzerimizdeki baskı arttığında ihtiyaç
duyduğumuzdan daha az rahatlarız. Diğer bir deyişle
şu cümle hep aklınızda durmalı: Baskı ne kadar
büyükse, o kadar fazla egzersiz ya da yoga yapmam
gerekir. Ayrıca kendinize, egzersiz ya da yoga yapmak
istemediğinizde sizi buna kimin teşvik edebileceğini
sorun ve gerektiği zaman bu kişiden yardım ve teşvik
isteyin.

3. Hobilerinizi unutmayın. Keyifli zaman geçirin, farklı
şeylerle uğraşın, hep okumak istediğiniz o kitabı
satın alın ve onu oturup okumak için kendinize vakit
yaratın. Zihninizi işinizden ayırmanız ve dinlenmeniz
için kendinize yardım edin.
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4. Rahatlamanıza yardımcı olacak güzel müzik
ya da kliplerden bir izleme/dinleme listesi
yapın. Şiir okumak da yardımcı olabilir. Güzel
hatıralarınızı canlandıracak fotoğraflara da
bakabilirsiniz. Dikkatinizi bir bitkiye verebilir ve
onun zaman içerisinde büyümesini izleyebilirsiniz.
Hatta internette bakımını üstlenip büyümesini
izleyebileceğiniz sanal bitkiler bile bulabilirsiniz.

5. Sessizlik anlarınızı planlayın. Hiçbir şey yapmamak
sizin için çok iyi olabilir. Bir şeyle uğraşırken
devamlı telefonumuzu kontrol etme riskimiz var.
Yoğun baskı altındaysanız arada bir mola vermek,
meditasyon yapmak ve nefes almak ya da sessiz bir
an yaşayabileceğiniz bir yöntem bulmak önemlidir.
6. Günlük tutmaya başlayın. Stresten kurtulmanın
denenip onaylanmış bir yolu da düşüncelerinizi
yazmaktır. Her gün neler yaşadığınızı veya
zihninizdekileri kısaca yazmaya çalışın.

7. Bir süre sonra nasıl bir durumda olacağım? İşe
nasıl gittiğinizi, oraya nasıl vardığınızı ve işinizde baş
gösterebilecek durumları hayal edin. Hangi durumlar
tanıdık, hangileri sizin için yeni? Beklediğiniz hangi
olaylar hakkında kendinize güven duyuyorsunuz ve
sizi neler endişelendiriyor? Nasıl bir tepki vermeyi
istersiniz? Kendinize dürüstçe baktığınızda, nasıl
bir tepki vereceğinizi biliyor musunuz. Tüm bunları
canlı bir biçimde hayal etmek ve yargılamadan
bakmak için biraz zaman ayırın. Meraklı olun. Bu tip
durumlarda nelere gerek duyabileceğiniz hakkında
13

düşünün. Hayal dünyanızda deneyimlediğiniz her şey
size yardımcı olabilir. Sonradan bu düşündükleriniz
gerçekten yaşanırsa, onları hayal dünyanızda zaten
‘deneyimlemiş’ olacaksınız. Böylece bu zor durum
meydana geldiğinde ona daha iyi hazırlanmış bir hale
geleceksiniz

8. İşe varışınızı bir ritüele dönüştürün. Güne, neyle
karşılaşabileceğinizi ve onunla nasıl başa çıkmak
istediğinizi zihninizde canlandırarak başlama
alışkanlığını edinin.

9. Eve gidişinizi düşünün. Gününüzü, günün sonunu
vurgulayan bir ritüeli uygulayarak bitirin. Örneğin
arabanızdayken telefon görüşmesi yapmamak ya da
haberleri dinlememek gibi. Evinize gitmeden önce
kendinize şunu sorun: Eve nasıl ve hangi ruh halinde
varmak istiyorum? Eve bilinçli bir şekilde varmak
ve partnerinize, aile bireylerine ve arkadaşlarınıza
açık olmak için kendinize zaman tanıyın. Kendinize
şunu sorun: ‘Eve varmadan önce işimi (mümkün
olabildiğince) ardımda bırakmak için ne yapmam
gerekiyor?’
10. Sosyal medya ve çevre baskısı. Unutmayın, böyle
yoğun dönemlerde yalan haberler de bir hastalık
sayılır. Başkalarının korkularına ve olası yalan
haberlere kendinizi kaptırmayın.
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11. Yapmak istediklerinizin listesi. Gelecek için planlar
yapın. Hangi restoranlara tekrar gitmek istiyorsunuz,
nerede bir şeyler içeceksiniz ya da nereye tatile
gitmek istersiniz? Kimlerle buluşmak istiyorsunuz ve
bundan sonra neyi daha farklı yapmak istiyorsunuz?
Hep yapmak istediğiniz ama hiç yapmadığınız şey
nedir?
12. Bu dönemi nasıl hatırlamak istiyorsunuz? On yıl
sonra çocuklarınıza (ya da torunlarınıza) bu dönem
ve bu dönemde nasıl davrandığınız hakkında ne
anlatmak istediğinizi düşünün. Sonra kendinizi
sorgulayın: Şu anda yapmak istediğiniz şeyi mi
yapıyorsunuz? Şu an olmak istediğiniz kişi misiniz?
Kendinize karşı ne kadar dürüstsünüz?

13. Hayatınızdaki büyük amaç nedir? Hayatınıza ne
değer katıyor, var olma sebebiniz nedir, amacınız
nedir? Bu hayatta ne yapmak istiyorsunuz? Şu
anda ne yapmanız gerekiyor? Bu amacı fazlasıyla
yüceltip güçleştirmeyin. Sizin için neyin önemli
olduğunu düşünün. Bu genellikle zaten işiniz ya da
aktivitelerinizde var olan bir şeydir. Genellikle çok
belirgindir, deyim yerindeyse gözünüzün önündedir.
Ama genelde gözlerinizin önündeki belirgin şeyi
görmez ve ulaşması fazlasıyla zor olan güzel ama
uzak hedeflere doğru koşarsınız.

14. Neden sağlıkla ilgili bir meslek? Kendinize en başta
neden sağlık sektöründe bir mesleği seçtiğinizi ve
neden sağlık sektöründe çalışmaya devam ettiğinizi
sorun?
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Bu zor zamanlarda iş arkadaşlarımla nasıl
ilgilenmek istiyorum?
İş arkadaşlarınızı idare etmek ve onları desteklemek
için hazırlık yapmak faydalıdır. Hepiniz aynı
gemidesiniz ve birbirinizin desteğine gerçekten ihtiyaç
duyabilirsiniz.

15. Bir eşleştirme sistemi kurun. Bu zor dönemde bir
iş arkadaşınızı size destek olmaya davet edin. Stresli
durumlar sırasında yaşadığınız güçlüklerinizi anlatın,
böylece arkadaşınız zor bir durum gerçekleştiğinde
sizi profesyonel rolünüze geri döndürebilir.
Gerekirse arkadaşınızla iletişime geçeceğiniz belirli
zamanlar kararlaştırın. İkinizin de ‘iyi gidiyor’
tuzağına düşmediğinden ve gerçekten diğerinin
ihtiyaçlarını sorduğundan emin olun. Hepsinden
önemlisi, gergin bir durum varsa birbirinizin gizli
tuzaklarını bilin ve bunları aşmak için birbirinizi nasıl
destekleyebileceğiniz üzerinde anlaşın.
16. Mola verin. Sanal bile olsa, kahve içmek için ya da
dinlenmek için bir grupla zaman geçirmeyi planlayın.
17. Birbirinize iyi bakın.

Ev hayatımı nasıl hazırlamalıyım?
18. Hazırlık. Gerçekleşebileceğini düşündüğünüz
şeylere karşı partnerinizi veya evdeki, ailedeki diğer
bireyleri hazırlamanız iyi olur. Onların baskı altında
nasıl tepki verdiğinizi ve özellikle de neye ihtiyaç
duyabileceğinizi (zaten bilmiyorlarsa) bilmelerini
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sağlayın. Sonuçta bir kriz durumunda büyük bir baskı
altında çalışacak ve görev yapacaksınız, bu yüzden de
eve döndüğünüzde daha fazla ilgi ve destek isteyebilir,
talep edebilirsiniz. Bu özellikle evdeki diğer bireyler
de yoğun baskı altında çalışıyorlarsa önemlidir.
Durum ne olursa olsun birbirinizi ne zaman ve nasıl
destekleyeceğiniz hakkında hep beraber bir fikir
birliğine varmanız önemlidir.

19. İletişim. Partnerinizin ya da aile/evdeki bireylerin
gününüzü sizinle nasıl ve ne zaman konuşmasını
istediğinizi onlarla önceden tartışın. Ne istediğinizi
belirtin: Geçirdiği gün hakkında konuşmayı
sevenlerden misiniz yoksa eve gittiğinizde işiniz
hakkında konuşmamayı mı tercih edersiniz?

20. Neyi söyleyecek, neyi söylemeyeceksiniz.
Geçirdiğiniz dönemle ilgili, partneriniz ya da aile/
evdeki bireylerle neleri paylaşmanın akıllıca
olacağını önceden düşünün. Sizce anlattıklarınızla
nasıl başa çıkacaklar? Eğer bunu evde yapmanız
mümkün değilse yaşadıklarınızı başka kiminle
paylaşabilirsiniz? Yalnız yaşayan kişilerin de
hikayelerini birine anlatacakları bir yöntem bulmaları
önemlidir.
21. Neye ihtiyacınız olduğunu açıklayın. Neye ihtiyaç
duyduğunuzu net bir biçimde söyleyin. Bilmiyorsanız
bile ne düşündüğünüzü yüksek sesle söyleyin.
22. Sormayı da unutmayın. Bu olağanüstü zamanlarda
onların sizden ne beklediğini öğrenin.
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23. Cep telefonu. Ne kadar ulaşılabilir olduğunuzu
ve ne zaman gerçekten rahatsız edilemeyeceğinizi
belirtmek de akıllıca olur. Örneğin kendi ‘erişilebilirlik
protokolünüz’ üzerinde anlaşmak iyi bir fikirdir
24. Sosyal medya. Aile/evdeki bireylere, hastaneyle
ilgili anlattıklarınızdan hangilerini sosyal medyada
paylaşıp hangilerini paylaşamayacaklarını söyleyin.

25. Çalışırken evdekilere nasıl destek olabilirsiniz?
Büyük olasılıkla endişeliler ve bu da anlaşılabilir.
Bununla ilgili önceden konuşun ve onların nasıl bir
desteğe gerek duyduğu konusunda anlaşın. Mesela
evden üç defa çağrı gelirse bunun cevap vermek için
bir işaret olduğu konusunda anlaşabilirsiniz. Diğer
bir seçenek de o anın uygun olmadığın belirtecek
(ve ‘şimdi olmaz’dan farklı olan) bir parola üzerinde
anlaşmak olabilir
26. Birbirinize iyi bakın.
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KRİZİN ORTASINDA
İyi hazırlandık, baskı altındayken verdiğimiz tepki
modellerini biliyoruz, neyi daha iyi yapmamız
gerektiğini ve neye gerek duyduğumuzu biliyoruz.
Ama her şeye rağmen bu hala çok ağır gelebilir. Onu
katlanılabilir kılmak için daha fazla ne yapabilirsiniz?

İşler sizin için (neredeyse) kaldıramayacağınız
kadar zorlaştığında ne yapabilirsiniz?

27. Öncelikle kendinize destek olun. Başkalarına
destek olabilmenizin tek yolu kendi kendinize
destek olmaktan geçer. Bunu muhtemelen daha fazla
açıklamamıza bile gerek yok. Ama bir örnek vermek
gerekirse, uçaktayken acil bir durum olduğunda
diğerlerine yardım etmeye başlamadan önce kendi
oksijen maskenizi takarsınız.

28. Birbirinize göz kulak olun. Çalışma arkadaşlarınıza
işlerin gerçekten iyi gidip gitmediğini ve bir
şeye ihtiyaç duyup duymadıklarını sormak gayet
normaldir.

29. Destek ve yardım talep edin. Zor zamanlarda
yardım istemek önemlidir. Kendinizi aynı anda hem
çalışmaya mecbur hem de tükenmiş gibi görüyorsanız
hiç kimseye faydanız dokunamaz. Bunu daha geniş bir
bağlamda da görebilirsiniz: Bu sıkıntılı zamanlarda
koruma ve kılavuzluk için dua edin ya da Tanrı’dan,
doğa anadan, evrenden veya kimi isterseniz ondan
yardım isteyin.
20

30. Yakınlık. Fiziksel temastan kaçınmamız gerekse
de durup diğer kişinin doğrudan gözlerinin
içine bakarak birbirinize hala yakın olabilirsiniz.
Birbirinize olan kalpten yakınlığınızı ve şefkatinizi
bakışlarınızla gösterebilirsiniz.

31. Espri yapın! Her şeyden önce, kendinize, yaşanan
duruma ve başkalarıyla beraber gülmeye devam edin.
Mizah zor zamanlarda güçlü bir silahtır ve hepimizin
gevşemesine yardımcı olur.

32. Diğerlerinin negatif enerjisine direnin. Duygular
da bulaşıcı olabilir. Diğer bir kişinin enerjisinin size ya
da duruma yardım edip etmediğini hissetmeye çalışın.
Eğer yardım etmiyorsa bu insanlardan kaçının ya da
davranışları ve tavırları hakkında onlarla konuşun.
Şüpheci yaklaşımlar (‘bunu daha önce denemiştik’)
ve alaycılık (‘ben sana demiştim’) veya kendini haklı
çıkarma (‘ben devletin başında olsaydım’) umudu yok
eder; bize gereken şey ise umuttur.
33. Arkadaşlarınızdan ricada bulunun. Eğer çalışma
arkadaşlarınız olumsuz bir havaya girerse, çok
fazla dedikodu yaparsa ya da birbirlerini negatif
olarak etkilerse onlarla bunu konuşun. Onlara bu
dedikodunun faydalı olup olmadığını, çalışmaya
hazır olup olmadıklarını ve işe ne zaman geri
dönebileceklerini sorun. İş arkadaşlarınızın da belli
bir destek ya da yardıma ihtiyacı olabileceğini göz
önünde bulundurun ve bu ihtiyacı karşılayacak doğru
insan olup olmadığınıza bakın. Elbette dedikodu
yapmak rahatlatıcı da olabilir ama durumu ya da
21

olumsuz duyguyu daha da kötüleştirmediğinizden
emin olun. Herkesin iş görmeye devam edebilmesi
hepimizin sorumluluğudur. Birbirimizi eleştirmek
genellikle, özellikle de zor zamanlarda, hoş
karşılanmıyor olabilir ama bunun gerçekten faydası
vardır.

34. Duruma dışarıdan bir gözle bakın. Bu duruma
dışarıdan biri olarak bakmanın nasıl olabileceğini
düşünün. Bunu yaparak kendinizi bu durumda görev
yaparken gözünüzde canlandırabileceksiniz. Bazen
bu mesafeye sahip olmak her şeyi değerlendirebilmek
için ihtiyacınız olan tek şeydir.
35. Yeme-içme. Bazı insanlar çok fazla yiyip içmeye
başlayabilir, bazıları yemek yemeyi tamamen
unutabilir. Kendinize iyi bir denge kurun.

36. Oyun oynayın. Oyun oynamak çok rahatlatıcıdır.
Bunu bir başkasıyla ya da kendi kendinize
yapabilirsiniz. Bir başkasıyla oyun oynamak elbette
daha eğlencelidir ve daha da iyisi düşüncelerinizi
işten ya da endişelerinizden uzaklaştırır.
37. Yazı yazın. Eğer bir günlük tutmayı planladıysanız
olayları oraya yazmayı unutmayın.

38. Hayatı çekilebilir kılın. Katlanılmaz anlarda hayatı
daha kolay ya da zor kılmak elinizdedir. Bardağın
yarısı ya doludur ya da boştur. Hayatı olması
gerekenden daha tasasız hale getirin. İyimser olmanız
eninde sonunda size daha fazla yardımcı olacaktır.
Görev başında ortaya çıkan zorlukları ve onların
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size getirdiklerini inkâr etmenizden bahsetmiyoruz
tabii ki. Fakat iyimser bir tavra sahip olmanız sizi
engelleri bilinçli bir biçimde aşabilmeye ve iş birliğini
güçlendirmeye teşvik edecek

39. Nefes egzersizi. Gevşemenin iyi bir yöntemi 3 x 5
nefes alma tekniğidir: nefes alın ve 5’e kadar sayana
dek nefesinizi tutun, nefes verin ve 5’e kadar sayana
dek nefesinizi tutun. Ardından 5 dakika boyunca
bu adımları tekrarlayın. Sizi yönlendirecek birçok
akıllı saat ile çeşitli nefes ve gevşeme uygulamaları
bulabilirsiniz.

40. Somutlama - soyutlama egzersizi. Bu egzersiz
vücudunuz, duygularınız ve zihniniz üzerindeki
kontrolü tekrardan size verir. Kendinize beş dakika
ayırın, gözlerinizi kapatın, birkaç derin nefes alın
ve dikkatinizi toplayın. Vücudunuzu başınızdan
ayaklarınıza kadar dikkatle tarayın. Kendinize şunu
sorun: Nasılım? Ardından şunu söyleyin, ‘Bir bedene
sahibim ve bundan daha fazlasıyım’. Dikkatinizi
bedeninizden uzaklaştırın ve bu kez duygularınıza
odaklanıp şunu sorun: ‘Ön planda hangi duygular var,
arka plandakiler neler?’
Duygularınızı gözlemleyin ama yargılamayın.
Ardından kendinize şunu söyleyin, ‘Duygularım
var ve ben bundan daha fazlasıyım’. Aynısını
düşüncelerinizle yapın: Onları izleyin ve kendinize
‘Düşüncelerim var ve ben bundan daha fazlasıyım,’
deyin. Ardından sessizliğe odaklanın, evrenin bir
parçası olduğunuzu ve yalnız olmadığınızı hatırlayın.
Kısa bir süre dinlenin. Birkaç kez derin nefes alın,
gözlerinizi açın ve işe geri dönün.
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41. Ses. Eğer etrafınızdaki ses çok yüksekse, dikkatinizi
dağıtıyor ve hatta katlanılmaz hale geliyorsa kendinizi
cam bir fanusun içinde hayal edin. Cam fanus sizinle
birlikte hareket ediyor ve sürekli etrafınızda olup sizi
koruyor. Ses kesilmiyor ama artık fanusun dışında,
fanusun içi ise epey sessiz. Dışarıdaki dünyada
koşturma devam ediyor, içerisi ise sakin.
42. Düşüncelerimiz davranışlarımızı belirler. Bizi
mutsuz eden nedir? Bizi mutsuz eden şeylere söz
geçirebilir miyiz? Olay hakkındaki düşünceleriniz
mi sizi mutlu/mutsuz ediyor? Duygularınız
düşünceleriniz tarafından mı tetikleniyor
yoksa durum bunun tam mı tersi? Genellikle
gerçekleşen olaylar üzerinde etkimiz yoktur ancak
yaşadıklarımıza nasıl cevap verebileceğimizi
seçebiliriz. Bu kolay olmasa da bu kitapçıktaki
ipuçları size yardım edebilir. Örneğin size faydası
olmayan düşüncelerinize son verin. Olaya ya da
duruma teslim olun. Olanı kabul edin. Zihninizi
başka bir yöne kaydırın ya da başka şeyler hakkında
düşünmenizi sağlayın. Ne de olsa endişe etmek bir işe
yaramaz. Örneğin somutlama-soyutlama egzersizi bu
konuda size faydalı olabilir.

43. ‘Suçlama odaklı’ ya da ‘çözüm odaklı’
düşünme. Temelde her soruna iki farklı biçimde
yaklaşabilirsiniz: ilki suçlamaktır ‘işler neden yolunda
gitmedi?’, ikinci yöntem ise bir çözüm bulmaktır
‘bunu nasıl çözeceğiz?’ Sorunları çözmemiz ve anlık,
pratik çözümler bulmamız gereken durumlarda,
önce analiz etmek ve ardından çözüm aramak çok
fazla zaman alabilir. Bununla beraber, bizi hızla bir
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çözüme ulaştıracak bir yöntem de vardır. ‘Neden
geciktin?’ diye sormak yerine ‘seni buraya vaktinde
nasıl ulaştırabiliriz?’ diye sorarak yapıcı olabilirsiniz.
Odağınızı bilinçli olarak ‘böyle bir şeyi nasıl
yapabilirsin'den ‘zararı nasıl azaltabilirsin’e bilinçli
olarak dönüştürdüğünüzde bir çözüm bulabilirsiniz.
Çözüm odaklı yaklaşımı kullanmanın gerçek avantajı
suçlamayı ortadan kaldırması ve bir soruna bir çözüm
bularak konuya dahil olan herkes için yapıcı ve faydalı
olmasıdır.

44. Gerginlik, rahatlama ve uyku. Eğer kendinizi
gergin hissediyorsanız genellikle bu gerginliği
bedeninizin belli bir noktasında hissedersiniz. Bu
boynunuz ve omuzlarınız, belki mideniz veya çeneniz
ya da yüzünüz veya ellerinizde olabilir. Gerginlik
bedeninizin her yerinde ortaya çıkabilir. Pratikte
vücudumuz stresle başa çıkmak için iyi donatılmıştır
ancak bu her zaman geçerli olmaz. Tam olarak
rahatlamak her zaman gerekli (veya mümkün)
değildir fakat gerginliği vücudunuzun tam olarak
hangi noktasında hissettiğinizi fark etmek faydalıdır
çünkü böylece gerginliğin nerede olduğunun
bilincinde olabilirsiniz:
a) Vücut taraması yapın. Çalışırken bile kısa bir
vücut taraması yapabilirsiniz. Nefesinizin bedeniniz
boyunca dolaştığını hayal edin. Hızlı ya da yavaş fark
etmez, nefesinizin tüm vücudunuz boyunca aktığını
hayal etmeniz yeter. Belki nefesinizin nerelerde
tam ve rahatça dolaştığını ve nerelerde sıkıştığını
hissedebilirsiniz. Biraz daha nefes alarak sıkışan yeri
açmaya çalışın. Kendinizi zorlamayın. Eğer bir yerler
hala tıkanmış gibi geliyorsa kendi kendinize bunun
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normal olduğunu söyleyin. Bu mutlaka doğru ya da
mutlaka yanlış demek değildir; bu mevcut durumdur.
Dikkatinizi devam eden bu sıkışıklığa yönelterek nasıl
hissettiğinizi ve mevcut durumu kabul edin.
b) Nerede olduğunuz fark etmeksizin gevşeme anı
yaşayın. Hareketsiz bir biçimde ayakta durun. Ayak
tabanlarınızın üzerine nasıl bastığınızı hissedin.
Bazıları ayaklarının dış ve iç tarafının arasında bir
noktanın üzerinde ayakta dururken, bazıları daha
çok topuklarına ya da ayak parmaklarının köküne
basar. Her basış şekli olur, sadece birkaç saniyeliğine
yerdeki ayak tabanlarınızı hissedin. Ardından bir
anlığına ayak parmaklarınızın üzerinde durun,
gerinin ve ayaklarınızı yavaşça tekrar zemine
indirin. Bu kez ayaklarınız yere indirdiğinde, ayak
tabanınızın tamamının üzerine basmayı deneyin.
Artık her iki ayağın tabanı da tamamen zeminde
olmalı. Ayaklarınızda, bacaklarınızda ve sırtınızda
sakinleştirici bir gevşeme hissedeceksiniz. Bazı
insanlar, biraz konsantrasyonla, başlarının arkasında
da gevşetici bir enerji hissedebilir. Şimdi yürümeye
devam edin ve her zaman ayak tabanlarınızın
tamamen açılarak zemine basmasını sağlayın.
Bu egzersiz sadece 15-20 saniyenizi alacak.
c) Uyku. Uyku olmadan devam etmeniz mümkün
değildir. Sadece kısa bir süreliğine uyusanız
bile faydası olur. Uykuya dalmakta güçlük mü
çekiyorsunuz? Cevabınız evet ise bir gevşeme
egzersizi yapmayı deneyin. Yatarak ya da sırtınız
destekli olacak şekilde oturarak başlayın. Rahatça
uykuya dalabileceğiniz bir yerde yattığınızdan
ya da oturduğunuzdan emin olun. Gözlerinizi
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kapayın ve göz kapaklarınızı rahat bırakmaya
odaklanın. Nefes verin, biraz bekleyin ve bırakın,
vücudunuz tekrar ne zaman nefes alacağınıza
karar versin. Bunu sizin yapmanıza gerek yok,
vücudunuz kendini ayarlayacaktır. Şimdi yüzünüzü,
kafatasınızı, beyninizi, alnınızı, gözlerinizi rahat
bırakın. Göz kapaklarınız yeniden açılmak istiyorsa
önce onları bırakın ve ardından nazikçe yeniden
kapayın. Elmacık kemiklerinizi, yanaklarınızı rahat
bırakın. Dilinizi hissedin ve onu da gevşek bırakın,
aynı zamanda dudaklarınızı ve ağzınızın etrafında
kasları da. Dikkatinizi çenenize verin ve onu da
rahat bırakın. Ağzınız hafifçe aralandığında dilinizin
ucunu dişlerinizin arasına indirin ve gevşek tutun.
Boynunuzu, boğazınızı gevşek bırakın. Başınızı
arkaya ve öne yuvarlayın; boynunuzu rahatlatın. Bu
hemen işe yaramıyorsa dikkatinizi yavaşça yüzünüze,
boynunuza yönlendirin ve tüm kaslarınızın gevşek
olduğunu, en azından gevşemek için ellerinden
geleni yaptıklarını hayal edin. Şimdi kendinizi
doğada hayal edin. Bir gölün üzerinde, sallanan bir
teknedesiniz veya bir ormanda, bir hamakta. Orada
yalnızsınız. Tekne, hamak sizi taşıyor; bu görüntüyü
zihninizde canlandırırken omuzlarınızı aşağı doğru
itin. Ardından omuzlarınızı serbest bırakın ve
gevşeyin. Güneşi teninizde hissediyor, uzakta bir
yerde şırıldayan suyun sesini duyuyorsunuz, nasıl
rahatladığınızı duyumsayın ve şu an hiçbir şey
yapmanıza gerek olmadığını fark edin. Şırıldayan
suyun sesi git gide uzaklaşıyor…
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45. Empati yorgunluğundan kaçının. Acı çeken
biriyle ilgilenebilmek adına bazen sizin de o acının
derinliklerine inmeniz gerekir. Sosyal varlıklar
olduğumuzdan dolayı siz de artık o acının bir
kısmını hissedersiniz. Bu birincil olarak size ait
bir acı değildir ama ikincildir ve böylece sizin
bir parçanız haline gelir. Ne de olsa onu siz de
hissedebiliyorsunuzdur. Kendinizi başka insanların
acılarından tamamen soyutlamak mümkün değildir.
Ama kendinizi bu acıyla bütünleştirmek de akıllıca
olmaz. Bu, adına ‘empati yorgunluğu’ denen bir
gerginlik ve tükenmişlik hissine yol açar. Çalışmayı
sürdürebilmek ve yola devam edebilmek için
dayanıklı olmaya ihtiyacınız vardır. İşte size destek
olabilecek birkaç öneri. Bir iş arkadaşınızla konuşun
ve gerekirse hissettiklerinizden şikâyet edin, ona
hayal kırıklığına uğradığınızı, tükendiğinizi, şokta
olduğunuzu, üzgün olduğunuzu, korktuğunuzu, öfkeli
olduğunuzu söyleyin. Bu, duruma beraberce lanet
okumanız yardımcı olacaktır. Bununla birlikte işi
hakarete ya da negatif hislere vardırmayın. Bunun iş
arkadaşınıza iç rahatlığı sağlayıp sağlamadığını ya da
kendi içinizin rahatladığını hissedip hissetmediğinizi
anlayın, bu iç rahatlığını birbirinizle paylaşın.
Sadece koridorda yan yana geçerken bir baş parmak
hareketiyle, göz temasıyla ya da bir baş selamıyla
bile olsa, gözünüz birbirinizin üzerinde olsun. Ayrıca
bir anlığına gözlerinizi kapayıp nefes almak da işe
yarar. İşinizin dışında, sizi sosyal olarak destekleyen
en önemli kişiyi düşünün. Bu partneriniz ya da
çocuğunuz, dostlarınız, hatta okul arkadaşlarınız
veya uzun zaman öncesinden, eğlenceli bir iş
arkadaşınız olabilir. Eğer bir evcil hayvanınız varsa
28

onunla yaşayabileceğiniz güzel anları düşünün.
İkincil bir acıdan, empati yorgunluğundan mustarip
olduğunuzun bilincine varın. Her şeyden önemlisi,
normal bir şekilde iş görebildiğinizin ancak başka
kişilerin acısının derinine daldığınızda kendinizi
sınırlandıracağınızın farkına varın. Çalışma
arkadaşlarınız gibi diğer kişilerin sınırlarının ne
olduğunun önemi yoktur, bu sizin sınırınızdır.
Vücudunuzun bir yerinde ya da etrafınızda gözle
görülebilir bir çizgi şeklinde bir sınır hayal edin.
Başka kişilerin acıları hakkındaki hoş olmayan
duyguları bu sınır çizgisinin ardında tuttuğunuzu
düşünün. Eğer daha önce bir farkındalık kursu ya
da benzer bir etkinliğe katıldıysanız, gerginlik ve
esnek olamamak hakkında bir koç ya da terapiste
danıştıysanız veya ikincil acı çekme ve dayanıklılık
hakkında bir eğitmenle konuştuysanız bunların ne
olduğunu anımsayın. Öğrendiğiniz teknikleri düşünün
ve iş yerindeyken kendinize bunları deneyimleme
şansını tanıyın

46. Suçluluk ve başarısızlık hislerinin yaşanacağını
bilin. Sağlık uzmanları olarak elimizden gelenlerin
bir sınırı vardır. İnsanlar ölüyor ama yardım
edebileceğimiz en fazla kişi sayısı diye de bir gerçek
var. İstesek de istemesek de olağanüstü durumlarda,
sağlık profesyonelleri olarak bazen birilerini
kaderlerine terk etmemiz gerekebilir, oysa ‘normal’
bir durumda olsaydık bunu yapmayacaktık. Elimizde
olanlarla ve verebileceğimiz kadarıyla hastalara
sunabildiğimizin en fazlasını sunuyoruz. Ancak en
fazlasından daha fazlasını sunamadığınızda bu size
kendinizi korkunç hissettirebilir.
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Ardından bir yetersizlik hissi doğar, bazen ona
başarısızlık ve suçluluk duyguları eşlik eder.
Kime yardım edebileceğimiz ve kime yardım
edemeyeceğimizi bilinçli olarak seçmek zorunda
kaldığımızda; kimler için yerimiz olmadığına karar
vermemiz gerektiğinde ve felaket senaryolarında
kararları hasta önceliği belirleme yöntemiyle
vermeye mecbur kaldığımızda kendimizi daha
da suçlu hissederiz. Akıl ve mantık yürütme bu
duyguları yatıştırmaya yetmez. Hatta psikolojik
hasarlar yaşayabileceğimizi unutmayın. Düzgün bir
biçimde uygulayacağınız kararlar ve protokoller
bizim bu psikolojik hasarlarımızı iyileştirmez.
Yaptığınız ya da yapmadığınız her şeyin sizden daha
büyük bir olgunun kapsamında gerçekleştiğinin
farkına varmanız önemlidir. Bu olanlar tüm sağlık
hizmetlerinin ya da tıbbın, bir yaşam felsefesinin,
Tanrı’nın ya da hayatın kendisinin kapsamında
gerçekleşiyor. Bu algı bir kişiden diğerine göre
değişse de daima, sizden daha büyük bir şeyin var
olduğunu ve ona hizmet ettiğinizi hatırlamanız
önemlidir. Buradan baktığımızda siz suçlu ya da
sorumlu değilsiniz. Siz sağlık hizmetlerinin ya da
tıbbın bütünü değilsiniz, siz hayatın kendisi ya
da Tanrı değilsiniz, siz bir araçsınız, olanların bir
parçasısınız ve verebileceğiniz her şeyi verdiniz.
Gerisi tıbba, hayata, evrene, Tanrı’ya kalmıştır.

47. Korku ve cesaret. Korku hissetmek beyninizin sizi
tehlikeye, belirsizliğe, saldırganlığa, suçluluk ya
da başarısızlığa karşı korumak istemesi anlamına
gelir. Öte yandan korku, örneğin, kendinizi ya
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da sevdiklerinizi bir bakterinin ya da virüsün
bulaşmasından koruma gibi konularda çok da faydalı
olabilir. Bu ayrıca hastalarınızla ve/veya aileleriyle
karşı karşıya gelmekten ya da başa çıkılamaz
gibi görünen kararları vermekten korkmanız
anlamına da gelebilir. Korku hissetmeye rağmen
devam edebilmeye cesaret denir. Korkunuzu
kabullenmeyi göze alabiliyor ve hala bir sonraki
adımı atabiliyorsanız cesursunuzdur. Bu kaygıyla
baş etme konusunda işinize yarayacak pek çok şey
vardır ve sizde neyin işe yaradığı aynı zamanda
deneyiminize, görüşlerinize ve karakterinize de
bağlıdır. Her zaman faydası dokunan ve psikolojik
bakımdan çok önemli olan şey ise korkunuzu ve
cesaretinizi paylaşmaktır. Bunu bir iş arkadaşınızla,
evdeki başka yetişkinlerle (çocuklarla sadece
korkunuzu yönetebiliyorsanız paylaşın) ve hatta evcil
hayvanınızla bile paylaşabilirsiniz. Eğer bir inanç
topluluğunun üyesiyseniz o dünyadan birini arayın
ve onunla konuşun. Sizinle aynı şeye inanan bir kişi,
bir vaiz ya da rahip, bir Hindu din adamı ya da bir
imam, hislerinizi paylaşmak istediğiniz taktirde sizi
dinlemek isteyecektir. Ne olursa olsun paylaşmak
gerektiğini bilmek önemlidir. Bir çözüm bulamasanız
bile birisi sizinle ilgilendi ve en önemlisi de ne
hissettiğinizi dile getirebildiniz. Aslında kendinizi
hala yalnız hissetseniz bile, bu desteklendiğinizi ve
yeniden bağ kurduğunuzu hissetmenize yardım eder.
Geçmişte bir terapist, bir koç ya da güvendiğiniz bir
iş arkadaşınızla derin bir zihinsel ya da psikolojik
sorun hakkında konuştuysanız ve bununla ilgili
güzel hatıralara sahipseniz, onları arayın; sizinle
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seve seve konuşacaklardır. Aradan uzun zaman
geçmiş bile olsa ve hatta artık sizin kim olduğunuzu
tam olarak bilmeseler de sizi dinleyecek ve sizinle
konuşacaklardır. Cesaretiniz hem başkalarından
hem de kendinizden gelen bir övgüyü hak ediyor.
Cesaretiniz ve cömertçe verdiğiniz emekleriniz için
övgü almaktan çekinmeyin. Kişisel olarak ödül kabul
ettiğiniz şeylerle kendinizi ödüllendirin. Dinlenin,
sigara için (bırakmayı sonra halledersiniz), hamur
işi yiyin (kilo vermek bekleyebilir) ancak alkol ve
uyuşturucunun eninde sonunda geri tepeceğini
unutmayın. Sizin gibi cesur iş arkadaşlarınız olduğunu
hatırlayın. Onlara bunu gördüğünüzü ve minnet
duyduğunuzu gösterin.

48. Durma anınız. İş arkadaşlarınıza ya da başkalarına
durma zamanınız geldiğini ne zaman söyleyeceğinizi
bilin. Sınırlarınızın sonuna ulaştığınızda devam
etmeyin. Eğer sınırınızın ne olduğunu ve ne zaman
gerçekten de gitmeniz gerektiğini bilirseniz, o anı
net bir biçimde belirtmek akıllıca olur. Tükenmiş
ve görevlerine geri dönemeyen kişilere ihtiyacımız
yoktur. Hepimiz zaman zaman dinlenmeye gerek
duyarız.

49. Dua edin. Bunu daha önce hiç yapmamış bile olsanız
dua edin.
50. Kendinize iyi bakın.
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Yoğun baskı altındayken iş arkadaşlarınızı
nasıl idare etmelisiniz?
51. İş arkadaşınız da aynı baskıyı yaşıyor ve bu
yüzden onun da tepesi atabilir. Bu da hesaba
katmanız gereken bir gerçektir. Tıpkı sizin gibi, iş
arkadaşınız da bazen aşırı tepki verebilir. Şefkatle
yaklaşın, desteğinizi gösterin ya da bu kitapçıktaki
önerilerden birini kullanın. Unutmayın ki bazen de en
iyisi sadece omuz silkmek ve hiç cevap vermemektir.
52. Özür dilemek. Ya öfkeye kapılırsanız? O zaman
sadece özür dileyin ve bunu kaldıramadığınızı
belirtin.

53. Sınırının sonuna gelen bir iş arkadaşınıza
yardım etmek için neler yapabilirsiniz? Öncelikle
kendinizi dinleyin ve enerjinizin olup olmadığını
ve iş arkadaşınıza yardım edecek kişinin siz olup
olmadığını sorgulayın. Her şeyden önemlisi iş
arkadaşınıza ihtiyaçlarını sorun ve onu dinleyin;
iyi önerileriniz olsa bile fazla hızlı cevap vermeyin.
Bazen birinin yanında hiç konuşmadan, sessizce
oturmak da faydalı olur. Verebileceğiniz en iyi tavsiye,
iş arkadaşınızın iletişime geçebileceği bir başkasını
ona önermek olabilir. Bu özellikle de biri normalde
olduğundan daha muhtaç, saldırgan, kaygılı, duyarsız,
endişeli, öfkeli, yalnız, güvensiz, pasif, karamsar, hayal
kırıklığına uğramış, içine kapanmış, üzgün, kafası
karışık ya da umutsuzsa önemlidir. O zaman dışarıdan
bir yardım almanın vakti gelmiş demektir.
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54. Görecelik. Unutmayın, kendi başınıza
çözemeyeceğiniz, büyük bir küresel problemin içinde
sadece küçük bir çarksınız. Bununla uğraşan tek kişi
siz değilsiniz. Sadece kendi üzerinize düşeni, ne daha
azını ne de daha fazlasını yapmanız gerekir. Bu ortak
bir çabadır.

55. Duruma uygun sözler. Belki de şunu aklınızda
tutmanız iyi olur: ‘İyi şeyler verenler, ödüllendirilir’.
Bu işe yaramazsa her zaman şuna geri dönebilirsiniz:
‘Kendinin başına gelmesini istemediğin bir şeyi, bir
başkasına yapma’.
56. Birbirinize iyi bakın. Hepimizin desteğe ihtiyacı var
ve birlikte olunca daha fazlasını başarabiliriz.
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DEĞERLENDİRME: YAŞANANLARIN
ÜSTESİNDEN NASIL GELECEKSİNİZ?
Siz yoğun bir biçimde çalışırken neler olup bittiğini,
ancak kriz nihayet sona erdiğinde ve ortalık
yatıştığında gerçekten görebileceğiz. Belki artık
geçmişe değil sadece ileriye bakmak isteyeceksiniz.
Bu size çok acı verici, çok can sıkıcı gelebilir ve
tüm bunlardan usanmış olabilirsiniz. Yine de
değerlendirme yapmak için kendinize yeterli zaman
tanımanın siz, çevreniz ve kuruluşunuz üzerinde
iyileştirici bir etkisi vardır.

Geçmişte neler yaşandığına bakmak cesaret ister.
Tam olarak neler oldu? Kendiniz ve yanınızdaki
diğer kişiler için nasıl biri oldunuz? Kendinize
ne kadar dürüst davrandınız? Başka biri olabilir
miydiniz? Neleri başardınız ve neleri başaramadınız?
Değerlendirme yapmak demek, olanlar ve
olabilecekler hakkında yas tutmak, onları kabul
etmek ve kutlamak demektir. Nasıl biri olduğunuzu
ve neler yaptığınızı bilmektir. Değerlendirme yapmak
için kendinize zaman verdiğinizde, şimdiki zamanda
geçmişten geleceğe bir kırılma noktası yaratırsınız.
Bu, yola devam etmek için ne istediğinizi net bir
biçimde görmenizi sağlar.
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İş arkadaşlarınızla birlikte krizden nasıl ders
çıkarabilirsiniz?
57. Çözümleme. Birlikte gerçekleştireceğiniz bilgi alma
amaçlı toplantılar ve meslektaş değerlendirmeleri
organize edin. Bu toplantılar üç aşamadan oluşur:
a. Giriş. Sadece bilinçli davranmak ve diğerleriyle
bağ kurmak bile yatışmamıza, iyileşmemize ve
öğrenmemize olanak tanır. Giriş bölümünde her
bir katılımcı konuşur ve herkese kendi hikayesini
anlatmak için zaman tanınır. Burada gerçekler,
o kişinin o anda neyle uğraştığından ve nasıl
hissettiğinden çok daha az önemlidir. Bu ‘paylaş,
karşılaştır ve farkına var’ aşamasında siz de sesinizi
duyurma şansı elde edecek, tek olmadığınızı,
aksine başkalarında da ‘aynısından’ olduğunu
öğreneceksiniz. Çalışma arkadaşlarınızın nasıl
olduğunu göreceksiniz. Sıklıkla kendiniz için de bazı
çözümler bulmaya başlayabilirsiniz.
b. İşleme. Girişten sonra dinlediklerinizi işlemeye ve
çalışma arkadaşları olarak deneyimlediğiniz stres ve
karşılaştığınız zorluklar hakkında birbirinizden bir
şeyler öğrenmeye başlayacaksınız. ‘Katılımcıya’ dile
getirme gereği duyduğu her şeyi, sözü kesilmeden
söylemesi, bir sorun hakkında eksiksiz konuşabilmesi
ve bir problemi masaya yatırabilmesi için ihtiyaç
duyduğu sürenin hepsini tanımak da önemlidir.
Sadece hem kendinize hem de diğerlerine yeterince
vakit tanıyın ve gerekirse sessizliklerin de oluşmasına
izin verin.
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c. Toplantının sonu. Toplantının nasıl geçtiği hakkında
düşünün. Her bir toplantının sonunda şunları
gözden geçirmek için zaman ayırın: Toplantıyı nasıl
yaptık? Toplantıdan ne elde ettik? Hangi duyguyu
artık ardımızda bırakıyoruz? Birbirinizle saygılı ve
profesyonel bir şekilde vedalaşın; verilen destekler ve
paylaşılan fikirler için birbirinize teşekkür edin.

58. Değerlendirme. En bilinen değerlendirme soruları
şunlardır: Neyi iyi yaptım/yaptınız/yaptık ve gelecek
sefer neyi daha iyi yapabilirim/yapabilirsiniz/
yapabiliriz? Daha güvenli bir yöntem ise şudur:
İyileştirilebilecek hangi noktaları gördünüz? Bunu
yaparken mutlaka isim ya da sayı belirtmenize gerek
yoktur.
59. Çıkarılan dersler. Çıkarılan derslere bakmak
özellikle önemlidir. Bu deneyimden kendim
ne öğrendim; bir ekip ve bir kuruluş olarak ne
öğrendik? Bu bir daha gerçekleşirse neyi daha iyi
yapabileceğinizi düşünün. Senaryoları, bu dersleri
temel alarak uyarlamak ve yaratmak her zaman
faydalıdır.

60. Teşekkür edin ve ödüllendirin. Heyetin
herkese teşekkür etmesine ve ilgiyi bazı özel
çalışanların üzerine çekmesine olanak verin. Tüm
iş arkadaşlarınıza ve/veya sevdiklerinize teşekkür
etmeyi unutmayın.
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61. İyileşme. Birçok kişi için, normal gidişat hızla yıkıcı
ve stresli olayların yerini alabilir. Onların görüşü her
şeyin geçmişte kaldığı yönündedir ve yola devam
ederler. Bazı kişiler içinse, bu yaşananlar genelde
gerçekleştikten çok uzun bir süre sonra bile, arka
planda onları sessizce sarsmaya devam eder. Bu
şekilde etkilenmeleri yüzünden kusurlu olduklarını
düşünen ve utanç duyan kişiler, kendilerini tamamen
kapatmayı da seçebilir. Stresli bir olayla baş etme
şekilleri kişiden kişiye göre değişir. Tekrarlamak
gerekirse, bazı yaralar yavaş iyileşir, bu yüzden tetikte
olun ve birbirinize destek olun. Eğer gerekirse yardım
almaktan çekinmeyin.
62. Hatırlamak. Bir kuruluş olarak önemli anları
hatırlamak, nelerin yaşandığı ve bunların nasıl
deneyimlendiği üzerine düşünmek önemlidir.

63. Evinizde de değerlendirme yapın. Yukarıdaki tüm
tavsiyeleri farklı şekillerde evinizde, partneriniz veya
aile/evin diğer bireyleriyle de uygulayabilirsiniz.
Orada da geçmişe bakma, işleme, öğrenme ve kutlama
için kendinize zaman ayırın.
64. Gelecek için planlar yapın. Ve…
65. Birbirinize iyi bakın.
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OLAĞANÜSTÜ ZAMANLARDA
ÇOCUKLARI İDARE ETMEK
Son bölüm çocuklarınızı en iyi nasıl idare
edebileceğiniz sorusuna yanıt veriyor. Kendinizi
tükenmiş hissediyorsunuz, çünkü çok çalıştınız ancak
çocuklarınız da sizden ilgi bekliyor. Medya sayesinde
bunun sıradan bir yoğun günden çok daha fazlası
olduğunu biliyor ya da hissediyorlar. Ebeveynler ve
çocuklar için zor olan bu zamanlar daha da özel bir
ilgi gerektiriyor.

66. Karşılıksız sevgi. Bu olayın bir çocuk üzerinde nasıl
bir etki bırakacağının ve belirsizliğin bir çocuğa
neler getireceğinin farkında olun. Böyle bir durumda
karşılıksız sevgi, ebeveynler ile çocuk arasındaki
ilişkinin en sağlam temeli olmalıdır. Bu zor durumda
anne ve babama güvenebilir miyim? Onlara bel
bağlayabilir miyim? Çocuğunuzu teskin edin.
67. Hem kendinizi hem çocuğunuzu hesaba katın.
Ebeveynler de elbette kırılgan noktalarını ve
şüphelerini gösterebilmeliler. Endişelerinizi,
korkunuzu ve üzüntünüzü inkâr etmenize gerek
yok; ne kendinize ne de çevrenize karşı. Ama öte
yandan, işinizin etkisini eve ve çocuklarınıza nasıl
götüreceğiniz hakkında düşünmeniz de önemlidir.

68. Eve giderken. Eve dönerken endişe, korku ve
kederinizin (bir kısmını) beraberinde götürüyorsanız
lütfen şunlara dikkat edin:
a. daha hızlı bir şekilde asabileşebilir, kabalaşabilir veya
dalgınlaşabilirsiniz,
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b. çocuklarınız ne hissettiğinizi hisseder,
c. çocuklarınız sizin hissettiklerinize kendi tavırları ve
duygularıyla tepki verebilir.

69. Endişeleri paylaşmak. Çocuğunuzun endişelerini
paylaşabilmesi önemlidir. Çocuğunuza kulak verin.
İşinizle ilgili hangi soruları soruyor? Haberlerde
duyduğu bir şey onu endişelendiriyor mu?

70. Duygularınızı çocuklarınızla ne zaman
paylaşmalısınız? Endişe ve duygularınızı gizlemeyin
ama onları tercihen partneriniz, dostunuz, iş
arkadaşınız gibi yetişkinlerle paylaşın. Tercihen bunu
(küçük) çocuklar yanınızda değilken yapın. Onlar
genellikle zannettiğimizden daha fazlasını duyar.
Paylaşın, ancak çocuk sahibiyseniz bunu dikkatle
yapın. Paylaştıklarınızı kendi hikayelerinin ya da
hayal dünyalarının bir parçası yapmalarını engelleyin
ve anlattıklarınızı anlayıp anlamadıklarından emin
olun.
71. Dürüst ve net olun. Çocuklara karşı dürüst ve
net olmak önemlidir, böylece nasıl bir durumda
bulunduklarını bilirler. Bu ayrıca, onların durumu
hayal dünyalarında çok daha kötü bir hale
sokmalarını da önler.

72. Kaç yaşında çocuğa ne anlatmalıyım? Standart
bir kural olarak çocukları 12 yaş altı ve üstü olarak
ayırabilirsiniz. 12 yaşa kadar olan çocuklarla
onların anlayabileceği ve kendi dünyalarıyla
bağdaştırabileceği konular hakkında konuşabilirsiniz.
43

Tercihen, önemli olayları sadece gerçek olduklarında
anlatın, birer tahminken değil. Daha büyük çocuklar
olayları değerlendirebilir, empati kurabilir, sorunları
ya da endişelerini akranlarıyla paylaşabilir ve bilgiye
kendileri ulaşabilir. Bu da onları olan bitenin içine
daha fazla dahil edebileceğiniz anlamına gelir.

73. Erkek arkadaşlar, kız arkadaşlar ve sosyal medya.
Çocuğunuzun durumu anlamayan arkadaşları
yüzünden panik yaşamadığından ve kendi aralarında
ya da sosyal medyada fikirler atıp tutmadığından
emin olun. Okulların kapalı olmasından
dolayı internette eskisinden daha fazla zaman
geçirebileceklerini aklınızdan çıkarmayın.
74. İlgi. Çocuğunuza ilginizi 15 dakika boyunca tam ve
kesintisiz olarak vermeniz, bir yandan telefondayken,
onu bir saat boyunca yarım kulakla dinlemenizden
daha iyidir.
75. Teselli ve güven. Endişe duyuyorsa çocuğunuzu
rahatlatın ve ayrıca bu durumu başarıyla sonuca
ulaştırmak için sıkı çalıştığınızı söyleyerek ona güven
aşılayın.
76. İyimser düşünceler. Çocuğunuzun korku dolu
düşünceler yerine faydalı ve iyimser düşüncelere
sahip olmasına yardım edin.

77. Rutinler. Krizler sırasında çocuklarınız da günlük
rutinlerinde birçok değişikliği deneyimler. Evde
mümkün olabildiğinde her zamanki rutinlerinize
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sadık kalın ve şu üçlüyü hep aklınızda bulundurun
‘Dinlenme, Temizlik ve Düzen’. Günü belli bir
düzene sokmak genel yapı sağlar ve böylece belirsiz
dönemlere destek olur.

78. Hobiler, eğlence ve rahatlama önemlidir. Spor
kulüpleri gibi yerlerin kapalı olduğu ve evin dışında
eğlenme şansının olmadığı bu zamanlarda eğlenme ve
dinlenme için olanaklar düşünürken yaratıcı olmaya
çalışın.
79. Anlayış. Ayrıca antrenmanların, oyun buluşmalarının
ve partilerin gerçekleşmemesi hakkındaki hayal
kırıklıklarına anlayış gösterin ve örneğin birlikte
yemek pişirmek, bahçeyle uğraşmak ya da birkaç gün
sürecek bir el işi projesi yapmak gibi alternatifler
bulun.
80. Duygular. Çocuklarınızın kendilerini nasıl
hissedebileceğini göz önünde bulundurun.
Onların duygularını tanımak ve isimlendirmek
onları anlamanıza ve kabul etmenize yardım eder.
Sizin hissettikleriniz de orada bulunabilir. Ayrıca
çocuğunuzun duygularını yansıtmasına olanak
verin, üzgün ya da korkmuş ya da öfkeli ya da mutlu
olduğunu göstermekte bir sorun yoktur. Birlikte,
onlara neyin yardımcı olabileceğini bulun: bu
konuşmak, koşmak, dans etmek, ağlamak ya da bir
resim yapmak olabilir. Kendi duygularınızı uygun bir
biçimde dile getirerek ona yol gösterebilirsiniz.
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81. Rahatlama. Çocuğunuz en iyi nasıl rahatlayabilir?
Örneğin o gün neler olduğu hakkında konuşmayı,
bir oyun oynamayı, yürüyüşe çıkmayı, ona masaj
yapmayı veya bir şeyler okumayı düşünebilirsiniz.

82. Zaman. Tıpkı sizin gibi çocuğunuzun da rahatlamak
ve (kendi) endişeleri ile hislerini atlatabilmek için
zamana ihtiyacı vardır.

83. İnisiyatif. Çocuklarınızı küçük inisiyatifler alma
konusunda teşvik edin, örneğin büyükanne ve
büyükbabalarıyla düzenli olarak FaceTime görüşmesi
yapmak, yardıma ihtiyacı olan bir komşu için alışveriş
yapmak ya da bahçesinin bakımını üstlenmek gibi. Bu
onlara beraberliğe bir anlam yüklemeyi ve bir başkası
için orada olmayı öğretmenin harika bir yöntemidir.
84. Son olarak, kendinize ve birbirinize iyi bakın.
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