Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı tarafından
Kilis Toplum Merkezi bünyesinde dağıtılmak üzere kurum içi yayın olarak
hazırlanmıştır.

2020 ARALIK

Toplum Merkezlerinin ve Yerel İnisiyatiflerin Desteklenmesi Yoluyla Türkiye’deki Mülteciler ve
Ev Sahibi Toplum için Sosyal Hizmetlerin Geliştirilmesi projesi, Federal Alman Ekonomik İşbirliği
ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları
(ECHO) ortak finansmanıyla, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
tarafından yürütülmektedir. Bu yayın, Avrupa Birliği’nin maddi desteğiyle yürütülen insani yardım
faaliyetlerini kapsamaktadır. Belirtilen görüşler Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir ve görevlendirici
kurumlar bu belgenin içeriğine dayanılarak gerçekleştirilen hiçbir kullanımdan sorumlu tutulamaz.
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Kilis

Toplum Merkezi
Uluslararası Mavi Hilal Vakfı (IBC);

2020 yılının sonuna kadar yakla-

2013 yılında geçici saha hastane-

şık 100 bin yararlanıcıya ulaşmış-

sinde, sağlık hizmetleri vererek

tır.

başladığı çalışmalarına, 2018 yılı
itibariyle; Kilis Toplum Merkezi
Projesini hayata geçirerek devam
etmektedir. Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği Sivil
Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) ortak finansmanıyla, Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) tarafından yürütülerek, her
ay yaklaşık 1000 Suriyeliye hizmet
veren Kilis Toplum Merkezi;

Dezavantajlı topluluklar için sürdürülebilir güvenli alan modelleri
oluşturarak sosyal, kültürel ve
ekonomik alanda hassas grupların kişisel kapasitelerini artırmayı
hedefleyen Kilis Toplum Merkezi
Projesi, geliştirdiği aktiviteler ile
ev sahibi toplum ve mülteciler
arasındaki sosyal uyumu geliştirmeye katkı sağlarken, barış
temelli toplum inşası için de etkili
çözümler üretmiştir.

Uluslararası Mavi Hilal
İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı
Uluslararası Mavi Hilal

IBC; Suriye’de yaşanan insani

Vakfı (IBC) 2000 yılından

krizin başladığı ilk günden bu

beri, dünyanın dezavantajlı

yana binlerce mülteciye ev

bölgelerinde hayatlarını

sahipliği yapan Kilis’te yaşam

sürdürmek zorunda kalmış;

koşullarını iyileştirmek ve

acil yardım, sağlık, eğitim ve

güçlendirmek için aralıksız olarak

rehabilitasyona erişimde sıkıntı

çalışmaktadır.

yaşayan tüm insanlara; din,
dil, ırk, siyasi görüş, cinsiyet,
yaş, cinsel yönelim, genetik
veya fiziksel özellik ayırt
etmeksizin yardım etmek ve
acılarını dindirmek için faaliyet
göstermektedir.

Kilis Toplum Merkezi’nde
neler yapıyoruz?
Kilis Toplum Merkezi’nde sağlanan tüm hizmetler,
yararlanıcılarımızın savaş travmasının üstesinden
gelebilmelerini, hayata dair olumlu bir bakış açısı edinmelerini
ve yeni donanımlar kazanarak, kendilerine bir gelir kapısı
oluşturmalarını hedeflemektedir.
Bu sebeple Merkez; faaliyette bulunduğu süreç içerisinde,
birçok başarı hikâyesine de imza atmıştır.

Sosyal Uyum
Etkinlikleri

Dil Kursları

Mesleki Kurslar

» Kültürel Faaliyetler
» Sinema Etkinlikleri
» Gezi Aktiviteleri
» Tiyatro
» Çocuk Eğlence Aktiviteleri
» Turnuva Aktiviteleri
» Takas Et - Paylaş Etkinliği
» Türkçe
» İngilizce
» Arapça

» Aşçılık Kursu
» İlk Yardım Kursu
» Robotik Kodlama Kursu
» Bilgisayar Donanım
» Bakım&Onarım Kursu
» Kuaförlük Kursu
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Yaşam Becerileri
Kursu

Psiko-Sosyal Destek
Çalışmaları

Personel için Kapasite
Geliştirme Aktiviteleri ve

» Müzik
» Resim
» Drama
» Geri Dönüşüm
» El İşi - Dikiş – Nakış
» Bilgisayar
» Seramik - Mozaik
» Ev Dekorasyonu
» Aile Destek Görüşmeleri
» Grup Destek Oturumları
» Yasal Haklar ve Düzenlemeler
» Stresle Başedebilme Etkinlikleri
» Nefes & Gevşeme Egzersizleri
» Danışmanlık Hizmeti
» Bireysel Görüşmeler
» Kapasite Geliştirme Aktiviteleri
» Motivasyon Artırıcı Aktiviteler

Eğitimler
Farkındalık Artırıcı
Aktiviteler ve Yasal

» Hukuki Oturumlar
» Ev Ziyaretleri
» Farkındalık Eğitimleri

Bilgilendirme Oturumları
Diğer Hizmetler

» Devlet Kurumlarına Ulaşım
» Tercüman Desteği
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IBC

mobil
karavan

IBC Mobil karavanda;
Türk ve Suriyeli
çocuklara empati, öz
bakım, çevre bilinci
ve trafik kuralları
gibi günlük becerileri
içeren eğitim-öğretim
aktivitelerinin yanı
sıra; resim, el işi,
drama ve müzik gibi
sanat etkinlikleri de
uygulamalı olarak
gerçekleştirilmektedir.
Psiko-sosyal destek
çalışmaları, vakıf
bünyesinde çalışan
psikologlar tarafından
yürütülerek gereken
durumlarda ArapçaTürkçe, Türkçe-Arapça
dillerinde çeviri
desteği, gizlilik esasına
bağlı kalarak yine vakıf
bünyesinde çalışan
tercümanlar tarafından
sağlanmaktadır.
Karavanda; bireysel
görüşmelerin yanı
sıra aile görüşmeleri,
bilinçli ebeveynlik,
güvenli annelik, akran
zorbalığı, empati
duygusu geliştirme,
öfke kontrolü vb.
konularda hedef
kitlenin ihtiyaçları
belirlenerek,
bilgilendirme

oturumları
düzenlenmesi
planlanmaktadır.
IBC Mobil Karavan
bünyesinde
gerçekleşen tüm
etkinlikler, çok kültürlü
yaşam için farkındalık
bilinci oluşturmayı
hedeflemektedir.
Oyun tabanlı öğrenme
modelleri ile; işbirliği,
empati, paylaşma
ve yardımlaşmanın
becerilerinin
gelişmesi ve sosyal
uyum sürecine
katkı sağlanması
amaçlanmaktadır.
Katılımcı yaklaşımını
desteklemek için yeni
dönemde projeye
bir “Yararlanıcı
Komitesi” de
eklemiştir. Bu komite,
yararlanıcılardan geri
bildirimlerin alınması
ve katılımcı yaklaşımın
artırılması için belirli
periyotlarda toplantılar
düzenleyecektir.
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IBC Kilis toplum
merkezi hem Suriyeli
mültecilere hem
de Türk ev sahibi
topluluklara hitap
eden ve yararlanıcı
seçiminde ayrımcılık
yapmayan hizmetler
sunmaktadır.
Proje boyunca; Kilis
Belediyesi, Milli Eğitim
Bakanlığı, Halk Eğitim
Merkezleri IBC’nin
yerel paydaşlarıdır.
Uluslararası Mavi Hilal
Vakfı (IBC) mültecilerin
korunması ve
güvenliği için
Uluslararası İnsani
Yardım Prensipleri,
İnsan Hakları
Politikası, Çocuk
Koruma Politikaları,
Cinsiyet Politikaları
ve diğer uluslararası
kabul gören
politikalara tam olarak
uymayı taahhüt eder.

Koronavirüs günlerinde

psikolojik sağlamlık

“

Bir mola verip durdurun kendinizi.
Kontrolden çıkan her şeye, kapatma
tuşuna basar gibi basamayız.
O zaman çekin sağa ve bir mola
verin.
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“

Süregiden zaman boyunca kaygıyı, korkuları, yüzleşmeye vakit
bulamadıklarımızı, sıra dışılıkları beraberimizde sürükleriz.
Bundandır ki, günlük hayatta çoğu kez farkında olmadan;
“Hayattan ne bekliyorum?”, “Ne olmak veya neye ulaşmak
istiyorum?” sorularının getirdiği cevapları referans alarak koşar
gideriz. Tüm bu havada devam ederken birden yağmur yağar,
şimşekler çakar ve biz üzerimizdekilerle kalakalırız. Çoğunlukla
dış dünyaya, bizim dışımızda gelişen olaylara odaklanır ve
bunların yarattığı sonuçların yalnızca bizim aleyhimize yazıldığını
düşünürüz. Her değişen, bizden bir şeyler alırmış gibi hissederiz.

Hayatımıza girdiğinden beri COVID-19 bizim dış dünyadaki
odağımız oldu. Bu odağın temas ettiği yer de çoğunlukla farkında
olmadan devam ettirdiğimiz rutinlerimiz ve bunlara inen sert
darbedir. Bu yüzden böylesi toplumsal olaylar karşısında verilen
tepki, sıklıkla kaygıya, korkuya, endişeye ve türevlerine işaret eder.
Bu gibi durumlar karşısındaki “kabul ediş” tarzımız psikolojik iyi
oluşumuzu etkiler. Durumlara verdiğimiz “kabul ediş” tepkilerimiz
de psikolojik olarak ne düzeyde sağlıklı olduğumuzu, yani psikolojik
olarak ne derece sağlamlığa sahip olduğumuzun belirleyicisidir.
Haliyle de bedensel ve ruhsal olarak iyi değilsek doğru karar
vermemiz ve düşünmemiz pek olası değildir.
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Peki, ne yapmalıyız?
Yapılması gerekenler pek tabii törensel bir metin gibi sıralanamaz
ancak bilmemiz ve yapmamız gereken en önemli üç şey şudur:
» Öz-yeterlilik; kendine yetme kapasitesi,
» İyimserlik; motivasyon,
» İç denetim; kendi çabasına inanç.

Basitçe söylemek gerekirse, diyebiliriz ki “Herhangi bir durum
ile karşılaştığında neler yapabileceğinin farkında olmalısın. Bu
farkındalık çabalayabilmen için senin iyi hissetmeni sağlamalı ki
enerjini yoğunlaştırdığın iş üzerinde başarılı olabilesin.” Bu üç
muhteşem karışım kendimize saygıyı inşa eder, buna da psikoloji
biliminde “Benlik saygısı” denir. Bir anlamda, “Ben” olmaya saygı
diyebiliriz. Bu saygı, yaşadığımız olaylar karşısında psikolojik olarak
sağlam kalmamıza yardımcı olur.

Pandemi sürecinden bu yana alışık olduğumuz birçok şey ya değişti
ya da bilinmeyen bir süreliğine rafa kaldırıldı. Bu durum ile baş başa
kaldığımızdan beri “kabul ediş” tarzımıza göre türlü türlü düşüncelere
daldık. Bu düşünceler gerçeği yansıtmayan bağlantılar kurmamıza
ve iyi oluşumuzun olumsuz etkilenmesine sebep olmuştur. İyi olma
halinden kastedilen ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı olmaktır.
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Pandemi sürecinde
alışkanlıklarımızın
değişmesi bizler için bir
tabuya işarettir. Korunmaya yönelik
göstermemiz gereken davranışları
yapmaktan uzağız. Bu, alışkanlıklarımızın
değişmesine olan tepkimizdir. Peki, alışkanlıklarımızın
değişmesine, yeniden düzenlenmesine nasıl sağlıklı uyum
sağlayabiliriz?

Bunun için bir pratik yapabiliriz:
Boş bir kâğıdı yatay hale getirip, bir kalem yardımıyla ortadan iki
bölüme ayırın. Sol tarafa üzerine yoğunlaştığınız herhangi bir
durum hakkındaki kanıtlarınızı, güçlü inançlarınızı, dayanaklarınızı
sıralayın. Sağ tarafa ise bu düşünceyi yıkacak ya da öyle olmadığını
kanıtlayabilecek gerekçeleri sıralayın. Artık elinizde hâkimin
terazisi bulunmakta. O halde bir hâkim edasıyla yazdıklarınızı
yorumlayın. Burada hâkim diye belirtmemizin sebebi, bir başka
göz ile bakabilmektir. Çünkü insan kendine dışardan bir göz ile
bakabilirse daha objektif sonuçlara erişebilir. (Bunu kendi kendinize
yapamayacağınızı düşünüyorsanız, görüşlerine önem verdiğiniz birkaç
arkadaşınıza da danışabilirsiniz.)
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Kendimize sormamız gereken hazine sorular şunlardır:
» Olabilecek en iyi şey nedir?
» Olabilecek en kötü şey nedir?
» Olabilecek en muhtemel/beklenen şey nedir?

Bu üç soruya yanıt verdiğinizi düşünerek bir zarar analizi yapın ve
bu analiz esnasında aklınıza gelenleri maddeleyerek yazın. Tüm
aşamaları sırayla tamamladıktan sonra artık tüm argümanlarınızı
kullanarak gerçeklikten uzak düşünceyi keşfetmiş ve yerine
yenisini ve işlevsel olanı koyabilecek seviyeye ulaşmış olacaksınız.

Sonuç olarak, kendi kaynaklarımızı doğru tanımlayıp, doğru alana
yönlendirir ve de doğru yönetirsek, ruhsal iyi oluşa erişebiliriz. Bu
iyi oluş bizi güçlendirir, böylelikle psikolojik olarak sağlam bir birey
oluruz. Psikolojik sağlamlık, ele aldığımız tüm durumları olgun
ve bilge bir tavırla kabul etmemizi, onların üstesinden gelmemizi
sağlayan becerimizdir.
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Ruhunuzun ve bedeninizin sağlıklı olduğu,
psikolojik sağlamlığınızı yükselttiğiniz
esenlik dolu zamanlar dilerim.

Yusuf Ahmet KAYA
Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı
Kilis Toplum Destekleme Merkezi Koruma Sorumlusu
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Kilis Toplum Merkezi’nde
Çocuklar için iyileştirici aktiviteler
devam ediyor…
Öykülerin iyileştirici gücünden
yararlanarak çocukların iç
dünyalarını zenginleştirmek ve
onlara kitap okuma alışkanlığı
kazandırmak amacıyla IBC Kilis
Toplum Merkezi’nde kitap okuma
ve terapötik öykü aktivitesi
gerçekleştirdik.

İnteraktif olarak gerçekleşen
etkinlikte, çocukların bilgiye ve
öğrenmeye daha açık olmaları
amaçlanarak problem çözme
becerilerinin güçlendirilmesi ve
sosyal becerilerinin geliştirilmesi
hedeflendi.
Katılan tüm çocuklarımıza
teşekkürlerimizle…

Kilis Toplum Merkezi’nde
çevrimiçi oyun ve öğrenme maratonu
Uluslararası Mavi Hilal İnsani

oynama şansı yakalarken; hayal

Yardım ve Kalkınma Vakfı (IBC)

güçlerini ve analitik düşünme

pandemi sürecinin getirdiği

becerilerini de kuvvetlendirdiler.

zorluklara rağmen çocukların sosyal
gelişimlerine ve eğitimlerine katkı

Öğrenme Tasarımları ekibinden

sağlamaya devam ediyor.

Tuğba Çansalı, Nurşah Yılmaz
yönetiminde ve alanında uzman

Geçtiğimiz günlerde IBC Kilis

eğitmenler eşliğinde gerçekleşen

Toplum Merkezi’nde, 7-14 yaş

“Dikkat Oyunu”, “Bil Bakalım”,

grubu çocukların bilgi, beceri ve

”Oyun Hareketi” ve “Eşleşme”

yetkinliklerini desteklerken keyifli

atölyelerine çocukların yeni tip

zaman geçirmelerini sağlamak

koronavirüse karşı, fiziksel mesafe

için Gameathon Çocuk Atölyeleri

kurallarına dikkat ederek aktif

düzenlendi.

katılımı sağlandı.

Etkileyici bir interaktif oyun ve

Yenilikçi eğitimin önemli bir parçası

öğrenme deneyimi olan Gameathon

olan Gameathon, tüm katılımcı

ile onlarca çocuk üç saat boyunca

çocuklara eğlenceli olduğu kadar

uzaktan da olsa arkadaşlarıyla

yaşam becerilerini sağlamlaştıran,

internet üzerinden çevrimiçi oyun

eğitici anlar da yaşatmış oldu.

Röportaj

Uluslararası Mavi Hilal Vakfı Kilis Toplum Merkezi olarak, küresel
salgın koronavirüs hastalığına karşı verilen topyekûn mücadelede halk
sağlığını önemsiyoruz ve toplum olarak bilinçlenmemizin hastalığa
ve virüsün yayılımına karşı verilen mücadelede en kıymetli aşama
olduğunu düşünüyoruz.
Bu anlamda, özellikle temel ihtiyaçlara erişim zorluğu yaşayan ve psikososyal anlamda desteklenme gereksinimi duyan mülteci toplulukların,
alınan karar ve önlemleri yakından takip etmesi oldukça önem arz
etmektedir.
Tedbirlerin aktarılmasında yaşanabilecek dil bariyerinden kaynaklı
iletişim eksikliğinin giderilmesine yardımcı olmak amacıyla,
T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak Suriye’nin Azez bölgesinde bir
hastanede görevli Acil Hekimi Dr. Faris Nabhan ile, bölgede yayın
yapan yerel bir radyo kanalında çevirmenimiz ve psikoloğumuz
eşliğinde bir araya geldik. Virüs hakkında merak edilenlere dair
doktorumuzdan aldığımız yanıtlar...
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2020’nin en önemli
konusu olan küresel salgın
koronavirüs hastalığını
genel olarak nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Dr. Faris Nabhan: Vaka sayılarının hızla yayıldığı
salgın başlangıcında gösterilen hassasiyetin, şu
anki zamanda gösterilmediğini söyleyebiliriz.
Bunun sebepleri, sosyal hayata geri dönüş ya
da insanların bu belirsiz sürece tepki olarak
gösterilebilir. En nihayetinde, dikkat edilmesi
gereken kuralların göz ardı edilmesi, çemberin
giderek daralmasına ve ölüm oranlarının
artmasına neden olabilir.

Sizce Kilis’te koronavirüs
vakalarının yayılmasında en
önemli etkenler nelerdir?

Dr. Faris Nabhan: Vakaların yayılması, sosyal
hayatın hızlı bir şekilde devam etmesi, maske –
mesafe – temizlik kuralına uyulmaması ve ‘Bana
bulaşmaz’ mantığı ile kişinin öz disiplinden
uzak bir şekilde kendini korumamasından
kaynaklıdır. Bireylerin hastalığı saklayarak kendini
karantina sürecine almaması da bulaşma riskini
artırmaktadır.

Kilis dahilinde vakaların
önlenmesi için ne gibi
tedbirler önerirsiniz? Nasıl
çalışmalar yapılabilir?

Dr. Faris Nabhan: Sosyal hayatın kısıtlanması
en önemli koruyucu tedbirlerdendir. Maskesiz
yüz yüze görüşmelerin yapılmaması da iyi
olacaktır. Belediyelerin, iş birliği yapacak kurum
ve kuruluşlar ile birlikte bilinçlendirme çalışmaları
yapmaları; ayrıca mahalle muhtarlarının bireylerin
karantina sürecini evde geçirmesini takip edecek
sistematik bir altyapıya sahip olmaları faydalı
olabilir. Maskesiz sosyal hayatın olmayacağının
altı çizilmeli, kurala uymayanlar için ise ciddi
yaptırımların olması gerekmektedir.
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Sivil toplum kuruluşları önlem Dr. Faris Nabhan: Kamu spotları yapılması, virüse
amaçlı ne tür çalışmalar
yakalanmış hastaların video çekerek yaşadıkları
yapabilir?
süreci anlatması, radyo ve TV programlarında
bilinçlendirme programlarının daha fazla olması
etkili olacaktır.

En çok hangi yaş grubunda
vakalarda artış var? Son
günlerdeki vakalardaki artışı
nelere bağlıyorsunuz?

Dr. Faris Nabhan: 50-60 yaş arası bireylerde daha

Sağlık çalışanı olarak ne gibi
zorluklarla karşılaşıyorsunuz?

Dr. Faris Nabhan: Hastaların tedavi bitmeden

fazla görülmektedir. Gençler az semptomla biraz
daha kolay atlatabilmektedir. Son zamanlarda
sağlık personellerinde daha fazla görülmektedir.

hastaneden çıkmak istemeleri, ilaç kullanımına
ve solunum cihazının takılmasına ciddi
direnç gösteren hastaların olması sürecin
zorluklarındandır.

Çalıştığınız bölgede
teşhis-tedavi süreci nasıl
işliyor? Hastalar bu süreçte
neler yaşıyorlar? Sizin
deneyimleriniz nelerdir?

Dr. Faris Nabhan: Hasta geldiğinde ilk önce
antikor testi yapılıyor. Bahsettiği semptomlara
göre sürüntü testi yapılıyor ve tomografi çekiliyor.
Kişinin pozitif çıkması halinde 10-14 gün boyunca
hastanede tedavi görüyor. Çalıştığım bölgede, ev
tedavisinin verilmesi oldukça sıkıntılı. Çadır kentte
yaşanıyor olmasından dolayı bulaş riski artıyor.
Kişiler kendilerini korumaları gerektiğini bilseler
dahi çadır kentte bunu yapacak imkânlar oldukça
yetersiz. Fiziksel şartların kötü olması, kişilerin
hijyen kurallarına uymasını da engelliyor.
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Dünya Okuma Günü’nde Kilis Toplum
Merkezi’nden anlamlı etkinlik...
Uluslararası Mavi Hilal İnsani
Yardım ve Kalkınma Vakfı (IBC);
Kilis’te, yıllardır hem bireylerin
hem de toplumun gelişimine
katkı sağlamak için okuma-yazma
bilmeyen öğrencilere bu yetkinliği
kazandırmak amacıyla projeler
gerçekleştirmektedir.

yararlanıcısı çocuklar, Nihat Ferah
Kültür ve Sanat Merkezi’nde, fiziksel
mesafe kurallarına uyarak bir
kütüphane ziyareti gerçekleştirdiler.

Bu çerçevede IBC Kilis Toplum
Merkezi, Birleşmiş Milletler Eğitim,
Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO)
tarafından ilan edilen ve bu yıl 53.yıl
dönümü kutlanan Dünya Okuma
Yazma Günü’nde anlamlı bir etkinlik
düzenledi.
Temel bir hak aynı zamanda yaşam
boyu öğrenmenin ilk basamağı olan
okuma yazmanın değerini kavramak
için, Kilis Toplum Merkezi

Okuma-yazmanın önemine dair
farkındalık kazanmanın üzerinde
durulan ziyarette, çocuklara
yararlanabilecekleri hizmetler
hakkında bilgi verilirken, kütüphane
ve serbest aktivite salonları
gezdirildi. Daha önce IBC Kilis
Toplum Merkezi Kütüphanesi
dışında bir kütüphaneye gitme
fırsatı bulamadıkları için bu
ziyaretten dolayı heyecanlı
olduklarını ifade eden çocuklar, bu
keyifli etkinliği satranç oynayarak
noktaladılar.
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Psikososyal destek çalışması:

Güvenli Yastık
Çocukların virüse karşı geliştirdikleri korku,
endişe ve kaygı duyguları, gelişimlerini olumsuz
yönde etkilemektedir. “Güvenli Yastık”
çalışmasını, çocukların kendilerini daha güvende
hissetmelerini sağlamak için evlerinizde rahatlıkla
uygulayabilirsiniz. Ebeveynler, aşağıdaki yönergeleri
uygulayarak “Güvenli Yastık” çalışmasını
çocuklarıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirler.
» Gözlerinizi kapatın ve rahat bir şekilde oturduğunuz yere bedeninizi yerleştirin.
» Nefesinize odaklanın, her nefeste daha da rahatladığınızı fark edeceksiniz.
» Vücudunuzdaki tüm kasların rahatladığını ve gerginliğin yavaşça bedeninizi terk
ettiğini hissedeceksiniz.
» Bu gerginliğinizin buharlaştığını ve vücudunuzun hafiflediğini hissedin.
» Yavaşça etrafınızdaki sesleri fark edin.
» Tüm bu rahatlamayı hissederken, kendinizi rahat hissedebileceğiniz güvenli ve mutlu
bir yeri hayal edin.
» Burası kendiniz olabileceğiniz, sakin ve rahat kalabileceğiniz bir yer… Daha önce
gittiğiniz veya hayalinizde canlandırdığınız bir yer de olabilir.
» Şimdi bu yeri bulduğunuza göre, kendinizi burada hayal edin. Etrafınızda gördüğünüz,
duyduğunuz, kokusunu aldığınız şeyleri fark edin. Yavaşça uzanıp, etrafınızdakilere
dokunun. Nasıl hissediyorsunuz?
» Şimdi bu yere bir ipucu isim verebilirsiniz. Bu ipucu ismi söylediğinizde, güvenli
yerinizde fark ettiğiniz tüm duyuları ve duyguları yeniden hatırlayabileceksiniz.
» Derin bir nefes alın ve verin.
» Hazır olduğunuz zaman yavaşça gözlerinizi açın ve burayı güvenli yastığınıza çizin.
Bu yastık her gece yatağınıza yatarken güvende olduğunuzu size hatırlatacak ve sabah
uyandığınızda gördüğünüz ilk şey olacak. Böylece kendinizi daha huzurlu, daha rahat ve
daha sakin hissederek güne başlamış olacaksınız.
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Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı tarafından
Kilis Toplum Merkezi bünyesinde dağıtılmak üzere kurum içi yayın olarak
hazırlanmıştır.
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