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SPécifique,  bu  ayki  sayısını  7’den  70’e  hepimizin
yaşamını  birçok  yönden  etkileyen  ve  tüm  dünyayı
abluka altına alan Korona Virüsü’ne ve bu virüse karşı
algılarımız, duygu ve düşüncelerimize ayırdı...

2019’un Aralık ayında ilk duyduğumuzda bizden çok
uzaklarda  bir  virüs  türü  olarak  tanıdık,  nasıl  olsa
birçok  virüs  çeşidi  gibi  dönemsel  olarak  dünyanın
değişik  bölgelerinde görülür,  sonra  mevsimine bağlı
olarak azalır ve yok olur diye düşündük. Ancak öyle
olmadı; virüs tüm dünyada hızla yayıldı ve dolayısıyla
ülkemize  de  sıçradı.  Her  geçen  gün  ne  yazık  ki
ülkemizde  ve  dünyanın  dört  bir  tarafında  salgının
giderek  yayıldığını,yoğun  bakımda  yatan  hasta
sayısının  çoğaldığını  ve  ölümle  sonuçlanan  vakalar
yaşandığını takip ediyoruz. 

Kaygı,  belirsizlik,  korku,  öfke  ve  üzüntü  gibi
duyguları  son  günlerde  daha  yoğun  yaşadığımızı
söyleyebiliriz değil mi?

Sadece  duygu  ve  düşüncelerimiz  değil,  davranış  ve
tutumlarımız  da  etkilenmeye  başladı.  Hem
kendimizin  hem  de  çevremizdekilerin  sağlığını
korumak için sosyal mesafeye dikkat etmek, gerekli
olmadığı  sürece  evden  dışarıya  çıkmamak,  bir  dizi
hijyen kuralına sıkı sıkıya riayet etmek gibi  tutumlar
edinmeye başladık. Sürekli ziyaret ettiğimiz yerlere
gitmiyor,  sevdiğimiz  insanlarla  görüşmüyor,  günlük
rutinlerimizi (iş ve okula gitmek gibi) sürdürmüyoruz.
Son iki hafta yaşadıklarımızı düşündüğünüzde, önceki
haftalarla  karşılaştırıp  ne  kadar  farklı  bir  yaşam
sürdüğümüzü görebiliyoruz.

Bu  süreç  içerisinde  ruh  sağlığımızın  dengesini
korumak zaman zaman güçleşebilir.  Bu dönem sona
erene(umarız  ki  çok  uzun  sürmez)  kadar  ruh
sağlığımızı  -elimizden  geldiği  kadar-  korumaya
yönelik bazı olguları sizlerle paylaşmak istiyoruz...

-  Eğitim  kurumları  öğrencilere  uzaktan  eğitim
vermeye başladı, firmalar çalışanlarına evden online
veya yarı-zamanlı  çalışma şartı  getirdi.  Tüm bunlar
evde daha fazla zaman geçirilmesi ve ailelerin uzun
zamandır  bir  aradayken  yapamadıklarını
gerçekleştirmesi  için  fırsat  yaratmaktadır;  birbirini
dinleme,  duygu  ve  düşüncelerini  ortaya  koyma,
birbirinin duygusal ihtiyaçlarının farkında olma ve bu
ihtiyaçlara  cevap  verebilme  aile  içi  ilişkilerin
gelişmesi için iyi bir fırsata dönüşebilir.

-  Evde  kalınan  sosyal  izolasyon  sürecinde  bağışıklık
sisteminin  güçlü  ve  dengede  tutulması  çok  önemli.
Bunun için düzenli  uyku, dengeli  beslenme, bol sıvı
tüketimi ve düzenli egzersiz öne çıkmaktadır. Kişinin
her gün düzenli olarak 20-25 dk boyunca evde basit
temel  hareketleri  yapması  kendisini  daha  canlı  ve
enerjik hissetmesine katkı sağlayabilir.

-  Evde  geçirilecek  süreç,  uzun  süredir  yapılmaya
zaman  bulunamayan  işlerin  gerçekleştirilmesi  için
güzel  bir  fırsat  olabilir.  Uzaktan  eğitim  saatleri
sonrasında  bizi  psikolojik  ve  fiziksel  açıdan
yükseltecek,  motive  edecek,  yapmaktan  zevk
alacağımız  etkinliklere  yoğunlaşmak  için  en  uygun
zaman olabilir.

-  Virüs ve hastalıkla ile ilgili haberleri sık sık takip
etmek,  sürekli  hastalığın  belirtilerine  odaklanmak
algımızı  bozabilir,  normal  belirtileri  de  yanlış
yorumlamamıza neden olup anksiyeteyi, umutsuzluğu
ve paniği artırabilir. Bunun yerine, güvenilir ve resmi
kaynakları  izlemek  yeterli  olabilir.  (Dünya  Sağlık
Örgütü-Sağlık Bakanlığı)

-  Genel  ruh  halinin  ve  duygu  durumunun  dengede
tutulabilmesi  için  meditasyon,  yoga,  nefes
egzersizleri yarar sağlayabilir.

-  Kişi  bu  dönemde  ruhsal  dünyasına  bir  yolculuk
yapabilir.  Kişilerarası  ilişkileri,  akademik  hayatı,
kariyeri,  sorumlulukları vb. konularda bugüne kadar
ulaştığı ve ulaşamadığı hedefleri, bu hedefler için ne
derece  pozitif  gayret  sarf  ettiği,  hayattan
beklentileri,  kendinde  geliştirmeyi  düşündüğü
alanları, sahip olduğu potansiyeli üzerine düşünebilir
ve yeni kararlar alabilir.

-  Sosyal  izolasyonda  bile  iletişim  ihmal  edilmeden,
aile  bireyleri,  arkadaşlar  ve  dostlarla  görsel  veya
işitsel kaynaklar aracılığıyla iletişim kurmaya devam
edilebilir.

-  Konu hakkında sürekli  bilişsel  çarpıtmalara  dayalı
düşüncelerden, olumsuz senaryolar yaratmaktan (her
şey  daha  kötü  olacak,  ekonomik  anlamda  çok
zorlanacağız  vb)  mümkün  olduğunca  uzak  durmaya
çalışılmalı.  Hepimizin  bu  süreçten  sosyal-ekonomik-
psikolojik açıdan belirli  oranlarda, farklı  biçimlerde
etkileneceğini biliyoruz. Önemli olan pozitif düşünce
yollarını  harekete geçirebilmek olacak (Evimizdeyiz,
sağlıklıyız, düzenli beslenebiliyoruz, sahip olduğumuz
ve  geliştirebileceğimiz  akademik  kariyerimiz,
mesleğimiz, hayata geçirebileceğimiz projelerimiz var
gibi).

Belirsizlik ve neyle karşılaşacağını  bilememek duygu
ve düşüncelerimizi etkileyebiliyor. Yaşam kendi akışı
içerisinde  devam  etmekte;  bu  süreçte
yaşayacaklarımızı bir yaşam tecrübesi gibi algılayarak
yolculuğumuza devam etmeye ne dersiniz?

Salgının sona ermesiyle birlikte, okulda yeniden bir
araya geldiğimiz günlerde görüşmek üzere!


