Sevgili Öğrencilerimiz,
İSTEK Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR)
Bölümü olarak bu hafta size “Duyguların Yönetimi”
temalı bir bülten hazırladık. Duyguların ve duyguların
yönetiminin yaşamımızdaki önemini anımsatarak keyifli
okumalar diliyoruz.

DUYGULARIN YÖNETİMİ
Duyguları anlatmaya başlarken öncelikle duygunun terminolojik adı “Emosyon” olan duygu
kelimesinin, hareket anlamına gelen “motion” sözcüğünden türediğini vurgulamak gerekir. Bu
kavram, duyguların bizi harekete geçiren bir işlevi olduğunu anlatır. “Duygu, bir his ve bu hisse
özgü belirli düşünceler, psikolojik ve biyolojik hâller ve bir dizi hareket eğilimidir.” Duyguların
ardından gelen sözcükleri düşünelim. Örneğin, “Sevince boğuldu.”, “Korkuya kapıldı.”, “Öfkeye
yenik düştü.”, “Şaştı kaldı.”. Bu gibi ifadeler hep edilgen anlam taşıyan, bir tür teslimiyet ifade
eden eylemlerdir. Duygularımızın bizden güçlü olduğunu ifade eden cümleler. Peki gerçekten
de öyle midir?

Yaşı kaç olursa olsun insan, bir makine
değildir. İnsan kimi zaman mutlu, kimi zaman
üzgün olabilir. Bazı zamanlarda öfkeli ve
sinirlidir. Bu duygu değişimleri uzun süreler
içerisinde gerçekleşebilir. Bu değişimler
bazen de anlık olur. Anlık değişimler söz
konusu olunca özellikle “öfke” duygusuna
değinmek gerekiyor. Kişinin içinde bulunduğu
duygusal durum, nedeni ne olursa olsun
kişinin öncelikle kendisini, daha sonra da
çevresindekileri kişileri ve bu kişilerle ilişkisini
olumsuz etkiler. Bu durumda “duygu
yönetimi” kavramsallaştırmasının, kişiye ve
söz konusu süreçlerden etkilenen çevresine
yardımcı olduğu düşünülür.

İnsanın
düşünceleri
duygularını,
duyguları da davranışlarını biçimlendirir.
Başka bir deyişle, aslında düşündüğümüz
gibi yaşarız. Duyguları yönetmek
dediğimizde, duyguların kaynağı olan
düşünceleri fark etmek ve aynı zamanda
davranışlarımızı hayatımıza olumlu yön
verecek şekilde ayarlamaktan söz
ediyoruz.
Yani,
duyguları
aklın
süzgecinden geçirdikten sonra davranışa
geçmekten. Eğer biz duygularımızı tanıyıp yönlendiremiyorsak duygular bizi yönetir. Peki,
duygu yönetimini nasıl sağlayabiliriz?

DUYGU YÖNETİMİNDE SİZE YARDIMCI OLABİLECEK BİRKAÇ İPUCU
•

•

•

•

Duygu yönetiminin ilk adımı, duygularımızı fark
etmek ve onları adlandırmaktır. O an neler
hissettiğinizi
kendinize
sorun.
Ardından
hissettiğiniz duygunun ne olduğunu bulun ve ona
bir ad verin (örneğin mutluluk, suçluluk, pişmanlık,
öfke gibi). Bu aşamanın ardından söz konusu
duyguları kabul etmeyi başarabilmek geliyor.
Duygu durumunu yaratan etkenleri, durumları
belirlemek çok önemlidir. İçinde bulunduğunuz
duygu durumunun neden, nasıl ve ne zaman
ortaya çıktığını belirleyebilmek gerekiyor.
Hissedilen güçlü duygu durumları karşısında genellikle verilen tepkileri belirleyebilmek de
çok önemlidir. “Yoğun duygularla karşılaştığın zaman, sen ne yapıyorsun?” sorusunun
yanıtını düşünün.
Güçlü duygu durumlarıyla baş etmek için yeni beceriler düşünmek ve bunları sürdürmek
gerekir. Güçlü duygular hissettiğinizde bunları saklamayın. Yakınınızda bulunan kişiyle
paylaşın. Unutmayın ki yanlış veya kötü duygu yoktur. Hepsinin bir işlevi vardır. Ancak
yoğun duyguların düzenlenmesi gerekir. Duyguların paylaşılması ve ifade edilmesi zayıflığı
değil, tam tersine güçlü olmayı yansıtır.

Gün içinde yaşadığınız duyguları bir
kavanoz olarak düşünün ve bu
kavanozu
günlük
yaşantınızda
doldurduğunuzu düşünün. Kavanozun
ne kadar dolu olduğunu arada bir
kontrol etmek önemlidir. Kavanoz çok
fazla doluyorsa o zaman bir şeyler
yapmanın iyi olabileceğini kendinize
söyleyebilirsiniz. Duygularınızı ifade
ederek
kavanozu
biraz
olsun
boşaltmaya çalışabilirsiniz.
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