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▪Hepimiz 1 ay öncesine kadar başka başka hayat 
mücadelesi içerisindeydik. Alışkanlıklarımızla 
yaşıyorduk. Evlerimizde kalmaya başladıktan 
sonra bu alışkanlıklarımızdan vazgeçip evde 
yeni ve sağlıklı alışkanlıklar edinme 
sürecindeyiz.



▪Yaşadığımız diğer belirsizliklere bir de ‘evde ne 
yapacağız’ belirsizliği eklendi. Bu belirsizlik 
bizim korku ve kaygımızı artırdı. Bir süre sonra 
evde alışkanlıklar edinmeye başlayınca, 
kaygılarımız da azalacak.



▪Yaşamımıza bir tehdit algiladigimizda korku hissetmek 
ve kaygılanmak normal bir durumdur.

▪Ne az ne çok; yeterli miktarda korku duyduğumuzda 
hayatta kalmak ve sağlığımızı korumak için bizi motive 
eder.

▪Az korku duyduğumuzda gerekli önlemleri almayız.

▪Çok korku duyduğumuzdaysa aşırı strese gireriz ve 
aşırı stres, bizim zihinsel ve bedensel sağlığımızı bozar.



▪ Yaşadığımız bu süreçte eğer zorunlu bir işimiz (sağlık çalışanı, 
güvenlik güçleri, eczacı, posta ve kargo çalışanları v.b) değilsek 
hepimiz evlerimizde kalıyoruz.

▪ Zorunlu olarak çalışan kişiler, kendi görevlerini yerine getirerek insan 
yaşamının devamı ve toplumsal gereksinimlerimizi karşılamak için 
canla başla çalışıyorlar.

▪ Bizler de evde kalarak, canla başla çalışan insanların yaptıklarına 
katkıda bulunuyoruz. Bu pasif bir bekleyiş değildir. Tam tersine 
toplumun korunmasında aktif bir şekilde vatandaşlık görevimizi 
yerine getiriyoruz.



▪Peki bizler, evde kalma sürecinin olumsuz zihinsel 
ve ruhsal sıkıntılarından nasıl koruyabiliriz?



▪Ellerimizi mikrop kirliliğinden, zihnimizi ise bilgi 
kirliliğinden korumalı ve arındırmalıyız.

▪Doğru bilgileri doğru ve resmî yerlerden 
öğrenmeliyiz.

▪Gereksiz ve zarar verici paylaşımlardan uzak 
durmalıyız.

▪Doğru bilgi, kaygının panzehiridir.

▪Günde sadece 1-2 kere haberlere bakıp sonrasında 
farklı konularla ilgilenmeliyiz.



▪Beynimizi aktif bir şekilde kullanmaya devam 
etmeliyiz.

▪Sabahtan akşama kadar tv izlemek beynimizi 
pasifleştirir. 

▪Beynimizi en fazla aktifleştiren etkinlik kitap 
okumaktır.



▪Dayanışma ruhunu yaşamalıyız.

▪Evde birlikte yaşadığımız insanlara yardım 
ederek hem dayanışmayı artırırız hem de evde 
kalma sorumluluğumuza yyenisorumluluklar 
eklemiş oluruz.

▪Telefonla da olsa değer verdiğimiz insanlarla 
etkileşimi koparmamalıyız.



▪Sahip olduğumuz önemli değerlerimiz, ahlaki 
yapımız, kişiliğimiz, benligimiz ve sağlığımızla 
ilgili düşünmeliyiz. 



▪Daha önce zaman bulamadığınız için 
yapamadıklarınızı yapın.

▪Her yaptığınız olumlu faaliyette kendinize olan 
saygınız artacaktır.



▪Plânlı yeni bir ev düzeni oluşturmalıyız

▪Sabah erken kalktığımız, akşam vakitlice 
uyuduğumuz, yemeklerimizi zamanında 
yediğimiz, işbölümü yaptığımız, gündüz pijama 
yerine ev kıyafeti giydiğimiz yeni bir düzene 
hemen hemen hergün uymalıyız.



▪Hayatımızda asıl önemli olanların kıymeti 
üzerine düşünmeliyiz.



▪Her olumsuz düşündüğünüzde zihninizi 
kontrol edip, güvenli alanda olduğunuzu 
düşünmeye başlayın.



▪ Meğer ...................................... ne kadar güzelmiş.

▪ Meğer ...................................... ne kadar değerliymiş.

▪ Meğer ...................................... ne kadar kıymetliymiş.

▪ Örn:

▪ Meğer nefes aalmak ne kadar kıymetliymiş.

▪ Meğer tesadüfen karşılaşmak ne güzelmiş.

▪ Meğer yüz yüze sohbet etmek ne kadar değerliymiş.



Evde ve sağlıklı kalın.


