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Derin Üzüntü (Izdırap) belirtileri için aşağıdakileri gözlemleyin: 

 Donuk gözlü, anlamsız, yönünü bulamayan bakışlar 
 Sözlü sorulara veya komutlara yanıtsızlık 
 Uyum bozukluğu (örneğin, amaçsız düzensiz davranışlarda bulunma) 
 Güçlü duygusal tepkiler, kontrol edilemeyen ağlama, hiperventilasyon, sallanma veya 

gerileme davranışı sergileme 
 Fiziksel reaksiyonlar yaşama (sallama, titreme) 
 Çılgınca arama davranışı sergilemek 
 Endişe nedeniyle aciz hissetmek 
 Kendilerini veya başkalarını ek acil tehlikeye maruz bırakan riskli hareketlerde bulunma 

 
İlk Olarak: 

 Sakin bir şekilde, sıcak ve ilişkisel bir bağla iletişim kurun 
 Yumuşak, eşit bir ses kullanın 
 Gülümseyin 
 Kişinin aranızdaki mesafeyi belirlemesine izin verin 
 Açık bir duruşa sahip olun 
 Dik bir şekilde oturun veya rahat bir L duruşuyla ayakta durun (omuz diğer kişinin 

omzuna 90 derece olacak şekilde) 
 

 İlişki kurma; 
 Kendinizi tanıtın 
 Kişiye nasıl hitap edilmesi istediğini sorun 
 İsimlerini izinsiz kısaltmayın 
 Bazı kültürlerde saygı ifadeleri kullanmak(beyehendi, hanım efendi, sayın vb.) 

önemlidir. 
 

 Aktif dinleme teknikleri kullanın; 
 Soruları basit tutun ve neden sorduğunuzu açıklayın 
 Kişiye düşünmesi için zaman verin 

 
 Ortak veya basit bir anlaşma noktası bulun; 

 
 Saygılı konuşun; 

 Lütfen kullanın ve teşekkür ederim 
 Olumlu dil kullanın 
 Söz vermeyin, 
 Yaşanan durumu doğrulayın ve normalleştirin 
 Her şeyin iyi olacağına dair söz vermeyin, 
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Stabilizasyon ve Ruhsal Dengeleme(Grounding): 
Vücudun savaş ya da kaç tepkisini yavaşlatmak ve derin üzüntüyü dengelemek amacıyla dikkati 
duyulara (görme, duyma, tatma, koklama, dokunma) odaklayan pratik araçlar. 
 
Not: Ruhsal Dengeleme(Grounding) teknikleri, çeşitli stres tepkisi seviyeleri için faydalıdır (her 
zaman kişisel güvenliği akılda tutarak). Bu teknikler basitçe vücudun işlevsel fiziksel, duygusal, 
psikolojik ve ruhsal düzeylere yeniden regülasyonu için fırsat yaratır. 
 
 

 Kasıtlı nefes egzersizleri: Bu, kalp atış hızını yavaşlatmaya ve sinir sistemini sakinleştirmeye 
yardımcı olur. Örn: 2'ye kadar nefes alın, 2'ye kadar tutun, 2'ye kadar nefes verin, tekrarlayın 

 Duyusal Odaklı Etkinlikler - mevcut ortamda duyulabilen, hissedilebilen, görülebilen, 
tadılabilenler neler 

o Nane veya ekşi şekerler taşıyın 
o Dokulu/sıkılabilen şeyler bulundurun - kumaş, baloncuklu ambalaj, plastik, stres topu 
o Enstrümantal müzik ve evcil hayvan/hayvan resimlerini telefonunuza yükleyin 
o Nefes almanızı göstererek, göz teması kurun- (kültürel olarak Kabul edilebilir şekilde)  
o Her zaman izin alarak, el ele, omuz omuza fiziki temas kurun 

 Kas gevşetme: Bu, ayaklardan başlayıp başa kadar vücuttaki her bir kas grubunun 
gerilmesini ve serbest bırakılmasını içerir. Böylece, gerginliğin ve derin sıkıntının(ızdırap) 
fiziksel semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. 

 Farkındalık: Bu, nefesi odağa alarak, yargılamadan dikkatleri şimdiki ana çekmeyi sağlar. 
Böylece, zihni sakinleştirmeye ve rahatsız edici düşünceler üzerinde derin düşünmeyi 
azaltmaya yardımcı olabilir. 

 İmgeleme: Bu, zihinde sakin ve güvenli bir yer yaratmak için hayal gücünü kullanmayı 
içerir. Böylece, bir rahatlık duygusu sağlamaya ve sıkıntıdan kurtulmaya yardımcı olabilir. 

 
 
Emniyet: 

 Son derece sıkıntılı veya heyecanlı kişiler, sizin veya başkalarının güvenliğini tehlikeye 
atacak şekilde hareket edebilir. 

 Şunları yapabilirler: 
 Otoriteye meydan okuma veya sorgulama 
 Yönergeleri takip etmeyi reddetme 
 Kontrolü kaybetmek ve sözlü olarak ajite olmak 
 Tehdit edici olma 

 
Bir birey, onu stabilize etme ve ruhsal oturtma(grounding) girişimlerinize yanıt vermezse, yardım 

istemekten çekinmeyin. 


