



Hiçbirimiz bugünlerde ya!adı"ımız de"i!im ile birlikte 
aynı zamanda hayatın durdu"u benzer bir süreci  
daha önce hiç ya!amadık. Bu bizi belirsizliklerimizi 
yönetmeyi ve yeni alı!kanlıklar kazanmayı  gerektiren 
bir mücadele ile kar!ı kar!ıya bırakıyor. Soka"a çıkma 
yasa"ı uzadıkça , karantina ve sonu gelmeyen kötü 
haberler devam ettikçe  psikolojik gerilim artıyor. #u 
anda hepimiz ellerimizi dezenfekte ederken, psikolo-
jimiz bu saldırıya kar!ı en savunmasız tarafımız ola-
rak kalıyor.  Bu durumda, psikolojimizi nasıl korur ve 
daha dayanıklı hale getirebiliriz? 

Mevcut krizde bizlere biraz yardımcı olması,  anlam 
ve umut ı!ı"ı vermesi  için kolayca  hazırlanabilecek 
bir kart seti geli!tirdik.  40 DUYGUDURUM ve 40 
ÇÖZÜM kartından olu!an kart seti birle!tirildi"inde 
1.600 güçlendirici ve rahatlatıcı ifade olu!uyor. Bu 
ifadeler, güvenlik, ba"ımsızlık, ili!kiler ve özsaygıyı 
geli!tirmek gibi temel  insani ihtiyaçlara yöneliktir.  

Sonuç olarak, DUYGUDURUM-ÇÖZÜM kartları ko-
lay, basit ve evde hazırlanabilecek, krizleri önleme ve 
durdurma aracı olarak kullanılabilir. 

Nasıl kullanacağız? 

✴ PDF uzantılı dosyayi indirin, yazıcıdan baskısını 
alın ve  kartları kesin. 

✴ Kendi güçlendirici cümlelerinizi hazırlayın. Bu 
cümleleri bir mantra gibi içselle!tirerek belirsizlik 
ve korkuya kar!ı psikolojik direncinizi harekete 
geçirin. 

✴ Sa" elinizle sol köprücük kemi"inizin altındaki 
noktayı saat yönünde ovalarken cümlelerinizi 
yüksek sesle söylemeniz yararlı olacaktır (Bu 
haptik uyarma, güçlendirici bir cümlenin söy-
lenmesi ile birlikte etkili bir PEP  müdahalesidir 
(PEP – Process and Embodiment-focused Phy-
chology, Odaklı Psikoloji, Michael Bohne). 

✴ Kartlarınızı,  okudu"unuz kitapta sayfa i!aret-
leyicisi olarak kullanabilir, buzdolabınıza yapı!tı-
rabilir, veya tekrar tekrar yazabilirsiniz.  Amaç, 
cümlelerinizi devamlı olarak zihninizde tutmaktır. 

✴ Kartları, mevcut tecrübelerinizi  birlikte ya!a-
dı"ınız insanlarla  gün içinde konu!mak için de 
kullanabilirsiniz. 

✴ Kendi fikirleriniz için bu dokümana bo! kartlar 
ekledik. 

✴ Lütfen güçlendirici cümleleri mümkün oldu"un-
ca çok ki!iye ula!ması için bu dosyayı aileniz, 
arkada!larınız ve meslekta!larınızla payla!ın. 

✴ Ki!isel kart setinizin foto"raflarını ve bu uygula-
mayla  ilgili deneyimlerinizi bekliyoruz. 

Bu benzeri görülmemi! dönem ile  ba!edebilmek için 
bedenen ve ruhen  sa"lıklı kalmanızı diliyoruz. 

Sabine Ebersberger ve Michael Bohne 

Metni ve kartları çevirdi"i için Cigdem Handschuch, 
Fuat Bruns-Ayasli & Pinar Ozutemiz 'a te!ekkür 
ederiz. 

www.innen-leben.org 

 
Iç hayatı (INSIDE-LIFE, 2020) Dr. Sabine Ebersberger ve 
Dr. med. Michael Bohne tarafından yaratıci Creative 
Common 4.0 lisans kapsamında lisanslanmıṣtır: Atfetme 

– ticari olmayan – aynı ṣartlar altında ifṣa:  
www.creativecommons.org 

Bildirim: Güclendirici cümleler kullanarak kendi endiṣelerinizigidermek, 

kendi sorumluluḡunuzdadır. Güçlendirici cümleler kullanılması, tedavi 
gerektiren hastalıklar için profesyonel tedavinin yerini alamaz.

LIFE

Sabine Ebersberger / Michael Bohne 

DUYGUDURUM-ÇÖZÜM 
Öngörülemeyen durumlar 
için güç veren ifadeler.  
Kendi kendinize hazırlaya-
bileceğiniz bir kart seti
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İÇ DUNYA ve ÇÖZÜM  
Belirsizlikle baş etmeniz için size güç 

veren ifadeler. Kendi kendinize 
hazırlayabileceğiniz bir kart seti  

Tercüme eden:Cigdem Handschuch, Fuat 
Bruns-Ayasli & Pinar Ozutemiz 
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!u anki durum 
sınırlarımı zorluyor  

olsa bile, 

Kendimi çaresiz ve 
ba"kalarının 

merhametine muhtaç 
hissetsem bile, 

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

Kimse artık hiç dı"arıya 
çıkamayacak olsa bile, 

Evdeki dört duvar 
üzerime üzerime gelse 

bile, 

Kendim ve sevdiklerim 
için endiṣeli olsam bile, 

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

Birçok alanda 
davranı"larımı 

deḡi"tirmek zorunda 
olsam bile, 

Benim için her "eyin 
tükenmekte oldu#unu 

dü"ünsem bile, 

Geçimimi sa#lamak 
konusunda 

endi"elensem bile, 
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Kendimi sosyal 
çevremden uzakla"mı" 

gibi hissetsem bile, 

Bu ortamda düzenimi 
sürdürmek zor gelse 

bile, 

Nasıl devam edece#ini 
bilmedi#im için 
korksam bile, 
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Bu durumun ne  
kadar sürece#ini 

öngöremiyor olsam 
bile, 

$"imi ve i" 
arkada"larımı  
özlesem bile, 

Her ṣey bana bo#ucu 
geliyor olsa bile, 

 INSIDE  INSIDE  INSIDE 

Gelece#in nasıl olaca#ı 
hakkında en ufak bir 
fikrim olmasa bile, 

Okulun ve çocuk 
yeti"tirmenin nasıl 
olaca#ını bilmesem 

bile, 

Kendimi kilitlenmi" 
hissetsem bile, 
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Birçok "eyden 
vazgeçmek zorunda 

kalsam bile, 

$nsanların nasıl 
de#iṣti#ini algılasam 

bile, 

Bazı insanların hala 
durumun ciddiyetini 

anlamadı#ı için 
korksam bile, 
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Küresel ekonominin 
nasıl etkilenece#inden 

kaygılansam bile, 

Ba"ka di#er pek çok 
önemli konu arka 
plana atılsa bile, 

Ortam ilginç bir "ekilde 
yabancıla"mı"sa bile, 
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Haberler önümüzdeki 
günlerde ve haftalarda 

iyile"mese bile, 

Akrabalarımı ziyaret 
edemesem bile, 

Sağlık sisteminin 
yeterli olup 

olmayacağını kimse 
bilmese bile, 
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Ülkede bazı sınavlar 
ertelenmi" olsa bile, 

Evde-kal tedbirleri 
gerçekle"se bile, 

Bazen ba"ka bir 
gezegende oldu#umu 

dü"ünsem bile, 
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Belirsizlik bende bir 
korkuya neden olsa 

bile, 

Sabah do#ru olanın 
ak"am yanlı" oldu#u 

anla"ılsa bile, 

Toplumsal ya"am 
durma noktasına gelse 

bile, 
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Endiṣelerim ve 
korkularım benden 

çok ṣeyi götürse bile, 

Bazen sıkıntıdan 
a#lasam bile, 

Bütün bunlar 
gerçekten sinirlerimi 

bozsa bile, 
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Di#er insanların 
kaderlerini zihnimden 

çıkaramasam bile, 

Medyadan gelen 
bilgiler panik ve 

korkuya yol açsa bile, 

Evdeki ortam bazen 
gergin olsa bile, 
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Mevcut durum bütün 
planlarımı bozsabile, 

Çocuklarımı bütün gün 
nasıl me"gul 

edece#imi bilemesem 
bile, 
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hayattaki yava"lamanın 
olumlu taraflarını 

görmeye çalı"ıyorum. 

kendimin ve 
di#erlerinin iyi 
bakılaca#ına 
güveniyorum. 

evimin içinde sa#lı#ım 
adına bir"eyler 

yapmanın yolunu 
bulurum. 
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her"eyin en iyisini 
yapmaya çalı"ıyorum. 

duygularımın 
farkındayım ve  
onlar hakkında 
konu"uyorum. 

"ükretmek için her gün 
bir neden buluyorum. 
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zorluklarla, kendi 
gücüme güvenerek 

ba" ediyorum. 

italyanlar gibi yapar ve 
camdan ba#ırarak 
ṣarkı söylerim. 

evde kendi kendime 
neler yapılabilece#ini 

ke"fediyorum. 
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zamanımı etrafımdaki 
problemleri çözmek ve 
i"leri yoluna koymak 
için kullanıyorum. 

hayatın devam 
etmesini sa#layanlara 

derinden 
müte"ekkirim. 

çikolatanın sorunlarımı 
a"mamda ne kadar 
yardımcı oldu#u bir 
kez daha görüldü. 
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daha iyi zamanların 
gelece#ine inanıyorum. 

her !ey bittikten sonra 
mektup yazmaya 

ba!lıyaca"ım ve bu 
mektubun adresine 

ula!aca"ını biliyorum. 

imkanlarım dahilinde 
anlamlı bir katkıda 

bulunuyorum. 
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hepimizin aynı 
teknede oldu#u 

gerçe#inin 
farkındayım. 

di#er insanları nasıl 
destekleyebilece#imi 

ara"tırıyorum. 

yakınımdaki ya!lıların 
ihtiyaç duyduklarında beni 
arayabilmesi için telefon 
numaramı payla!ıyorum. 
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gerçekten önemli 
olanın ne oldu#unu 
kendime soruyorum. 

korkularımla uzla"mayı 
ö#reniyorum. 

yansıma ve derinle"me 
için daha fazla zaman 

ayırıyorum. 
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evde yalnız kalmama 
ra#men yalnız 
olmadı#ımın 
anlıyorum. 

aileme tekrar zaman 
ayırabildi#im için 

mutluyum. 

her günümü kendi 
içinde planlıyorum. 
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sızlanmak bir  
çözüm de#ildir. 

iyimserli#imi kimse 
elimden alamaz. 

gülmenin ve mizahın 
özgürle"tirici bir etkisi 
oldu#unu anlıyorum. 
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en azından evden 
çalı"ma imkanım var. 

korkularımı varolmanın 
keyfine 

dönü"türüyorum. 

vazgeçmenin 
kaybetmek olmadı#ı 

anla"ıldı. 
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bugünlerde ortaya 
çıkan mizah ve "efkati 
memnuniyet ve hayret 

içinde izliyorum. 

evimi bir yuvaya 
dönü"türüyorum. 

benim için önemli olan 
insanlarla ileti"im 

kurmanın bir yolunu 
buluyorum. 
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yaratıcılı#ımı 
zoruklarımla a"mak 
için kullanıyorum. 

kendimi oldu#um gibi 
takdir ediyor ve saygı 

duyuyorum. 

aklım ve kalbimle bu 
krizin üstesinden 

gelece#im. 

www.innen-leben.org www.innen-leben.org www.innen-leben.org 

www.innen-leben.org www.innen-leben.org www.innen-leben.org 

www.innen-leben.org www.innen-leben.org www.innen-leben.org 
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bir yandan takvimim 
randevularla dolu 

olmadı#ı için 
rahatladım. 

bireysel kısıtlamaların 
toplum yararı için 
gerekli oldu#unu 

biliyorum. 

çimler sessizce 
büyümeye devam 

ediyor. 
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sadece birkaç dakika 
olsa bile her gün 

kendim için bir"eyler 
yapmaya çalıṣıyorum. 
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