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ÇEVREMİZDEN ZİHNİMİZE...

Spécifique  bülteninin  Ekim  2020  sayısında
“duy”duklarımızından ve altı temel duygu olarak
kabul edilen mutluluk, üzüntü, şaşırma, iğrenme,
öfke  ve  korkudan  üçüne  yer  verdik.  Yazımızın
ikinci bölümünde ise üzüntü, iğrenme ve şaşırma
duygularından bahsedeceğiz. Dışarıdan aldığımız
bilgileri  beynimizin  öncülüğünde  limbik  sistem
adı verilen beynimizin duygu işleme merkezinde
işlediğimizden  bahsettik.  Dışarıdan  edindiğimiz
bilgiler  beynimizde  hormonlar  aracılığıyla
kimyasal  değişikliklere  neden  olur.  Bu
değişiklikler  sonucunda  ise  canlılar  olarak
“his”sederiz.  Serotonin,  dopamin,  oksitosin,
endorfin sinir sistemimizden vüdumuza aktarılan
mutluluk  hormonlarıdır.  Bahsedilen  hormonların
azalması  veya  yokluğu  kendimizi  mutsuz
hissetmemize neden olur.

MUTLULUĞUMUZUN HORMONLARI

Vücudumuzdaki  serotonin hormonu  eksildiğinde
ruh  halimizde,  iştahımızda,  hafızamızda,
öğrenmemizde,  sosyal  yaşamımızda  aksaklıklar
meydana  gelir.  Dopaminin etkili  olduğu
noktalarsa hareket,  hafıza,  haz  verme,  dikkat,
davranış,  uyku  ve  öğrenmedir.  Dopamin
azaldığında  yukarıda  sıralanan  eylemlerde
aksaklıklar meydana gelir. Oksitosin hormonu aşk
hormonu olarak da bilinir. Bu hormon sevildikçe,
temas  etikçe  ve  arzulandıkça  artan  bir
hormondur.  Oksitosin  hormonunun  azalmasıyla
kendimizi değersiz hissedebiliriz ve  öz saygımız
etkilenebilir.  Endorfin  hormonu  ise  doğal
morfindir. Mutlulukla acı-ağrı eşiğinin ters orantılı
olduğu  yapılan  çalışmalarda  kanıtlanmıştır.
Endorfin hormonunun  artışıyla  acı-ağrı,  üzüntü
gibi  durumlardan  daha  az  etkileniriz.  Endorfin
çikolata gibi  tatlı  gıdalarda,  tatlı  meyvelerde ve
karbonhidratlı besinlerden elde edilir.

DEĞİŞEN YARGILAR

İğrenme  duygusu  basit  bir  şekilde  bakıldığında
“yadırgama”dan  kaynaklanan  bir  duygu.  Biraz
daha  derinleştirdiğimizde  ise  varlığımızı  zararlı
dış  olgulardan  korumamız  için  var  olan  “yargı”
mekanizmamız olarak görülebilir. Kötü kokan bir
gıdayla  karşılaştığımızda  midemiz  bulanarak
beynimiz bize “dikkat et!” uyarısı verir. Aldığımız
bu  uyarı  sayesinde  yaşamaya  devam  etme
imkânımız olur. Elbette bu duyguda algımızın bir
ürünüdür.  Alışkanlıklarımızın,  öğrendiklerimizin
iğrenme  algımız  üzerinde  önemli  etkisi  vardır.
Ateşten çıkan duman sağlığımız için zararlıdır. Bu
zararı  bilmemize  rağmen  maalesef  sigara  içen
insanların sayısında uzun yıllardır bir azalma söz
konusu  değil.  Gördüğümüz  ve  hiç  hoşumuza
gitmeyen  görüntülerle  karşılaştığımızda  estetik
iğrenme yaşarız.

İlk gördüğünüzde yargıladığınız  ve maruz kaldıkça

alışarak beğnmeye başladığınız en az bir şey olduğu

şüphesizdir.

OLGUNLAŞMANIN ANAHTARI

Üzüntü  duygusu  yaşanmış,  bitmiş  bir  olayın
ardından hissedilen olumsuz duyguya verilen addır.
Birini,  bir  şeyi  yitirdiğimizde,  durumu  değiştirmek
için  yapacağımız  neredeyse  bir  şey  kalmadığında
üzülürüz.  Durumu  değiştirebilme  ihtimalimiz
olduğunda  da  elbette  üzülürüz  fakat;  eğer
yapabileceğimiz herhangi bir şey varsa üzüntü hissi
yerini  hızlıca  “umut”  duygusuna  bırakabilir  ve
elimizden  gelen  ne  varsa  yapmaya  koyuluruz.
Elbette  üzüntü  kapsamlı  bir  duygudur.  Sevdiğimiz
kişilerden  uzaklaştığımızda  da  bir  çeşit  üzüntü
yaşarız.  Papua  Yeni  Gine’  nin  dağlarında  yaşayan
Baining halkının misafirleri gittiten sonra bıraktıkları
hisse  “awumbuk”  olarak  adlandırmışlardır.
Üzüntünün  yas  duygusuna  varan  halini  yaşamak
elbette  beğenmediğiniz  bir  yemeği  yemekten
duyduğumuz  mutsuzlukla  kıyaslanamaz.  Üzüntü
canlı  olmanın  özelliğinin  bir  parçası. İnsan  olarak
üzüntümüzü  tartmak  kendimize  olan  yakınlığımızı
artırabilir.  Bizi  olumsuz etkileyen, üzen durumların
farkına  vararak  onları  atlatmak  veya  onlarla
“mutlu”  yaşayabilmek  olgunlaşmanın  asıl
anahtarıdır. 

MİZAHI YAKALAMAK

Kaşlarınız  kalkmış,  gözleriniz  fal  taşı  gibi  açık,
ağzınız hafif aralık. Şaşırdınız! Beklenmedik, ani bir
durumda  mikro  ifadelerimizin  verdiği  tepkilerin
amacı  daha  net  görebilme,  anlık  gerginliğimizi
atmak  ve  vücut  ısımızı  dengelemek  için  nefes
almak.  Şaşırma  duygusu  çok  kısa  süreli  korku
duygusu  olarak  da  tanımlanabilir.  Ani  bir  durumu
anlamak  için  kaskatı  kesildiğimiz  anla  tanımlanan
bu duyguya doğumumuzdan önce de sahibiz. Anne
rahminde yüksek seslere verilen şaşırma refleksinin
bir  diğer  adı  “moro  refleksi”dir.  Mizahın  da
şaşırmayla ilişkisi vardır. Bir teoriye göre mizah bir
süprizin  ardından,  içeriğin  yeni  bakış  açısına göre
yeniden  değerlendirilmesinden  oluşuyor.  Algımızla
oynanması  şaşırmamıza  ve  ardından  durumu fark
etmemizse gülümsememize neden oluyor.

İki  bölümden  oluşan,  temel  duygularımıza
değindiğimiz  kısa  serinin  sonuna  geldik.  İyi
hissettiren duyguların çoğunlukta olduğu bir yaşam
geçirmek  birincil  amaçlarımızdan.  Duygular  ve
beyin  üzerinde  biraz  farkında  olmak  belki  de  iyi
hissetmenin  anahtarlarından  olabilir.  Herkesin
kendini anlamlandırmada farklı anahtarı vardır..

Sizin anahatarınız nedir?


