
Strese karşı psikolojik tedavi 
Utangaçlık, bir yönetici için 
herhalde en kötü özelliklerden 
biri. Çözüm oyunlarda. 
Doktor, bir animasyonun 
içinde toplantıda başarılı bir 
konuşma yapmanızı sağlıyor. 



         

Strese karşı 
psikolojik tedavi 

Ps!koloJlk tedavi g.lııınleıin ·ddr d;;., 
domgalood,ğ, y,lla, ""'geride kol,;!, . 
Fransı,'d., yaııınlanan Mıınogemeı,t 

d<rgi,inde yer oloıı •~ gör< bu 011<.ede 
beş milyon kisi bugün, _,. en o, bir dela 
~n kopı,ım çabı,~. 011<, nüfu,,mun 
yı,kloı,k 50 mi~rm bwd~ d0$0nüld~ndo 
rakomın ne kodor yOksek oklU!Jıı ortada. 

Ayru ara,tmnada göruılen,,. ~ vınuL>n 
dokt<ır Benjamln wbı,:ynski ilginç bir benzetme 
,µıpıyor. 'Bugün bir yörıelic;iniıı lrıgiliw! 
~nmes! nosıl bir ııere]ılllik,e, ps!kolo]lk yardım 

olmo,ıdooııle 
bir gerekElilıtir.' 

O,,e!k 
bu yardım 
icinesWdeıı 
old<$ g,bl 
bOyılJc paralar 
ödemeye, yolla, 
sOıen tedaviler 
gö,meyede 
gerek yok. Ayn, 
Öflldı;jen devam 
edelim: NMıl. 
lngiliz<e kuı,lon 
ço,ıal,pfıy,>tlon 

do,wy,e, oynı ,eyler psikolojik yardım komısımda 
da oklu. Artık t<davile, daha kosa sın-,, ve daha, 
hesaplı , 

Önce iyi şeyler düşünün 
Bu ledavilerln lçm,iode Avrupa ve ABffde 

en gö,de olo,,loıdan bin neurolingui5tic 
ıwo,ıı,,mmlng INLPI. Tüdıçey, 'Sinir om 
Programlaması oloıok' geçm~. 1970·1 y,l!ardo 
Amen'lca'da orlava, çıkmı$ obn bu y6rıtl:!'me 
göre hayottalıi can ~kıntılarımız. burıalmlarımız, 
içimize a~ız duvgıılarımızın bir tezahürü. 

Tedavi gllrerek bunlardon kurtulmok. dahıı 
do)uw bunlann yeriflt;! ~ni alış.k.;ınlıklar ~ 
da pekol.o mOmkOn. 

Luboı;mski , bu yöntemi koboco ,.., ~kı~e 
onlatıyoc "Gevıemenlz için hoııınıızzı g;dım , 
sizi ~ren i!mlaRı kom.iııntre olun. Bu bir 
koku do olabilir, orodo olmolııon k,yif alı=!lın~ 
bir'"1Mı do ... Ya do hoııınu:ra giden herhangi 
bir şey" . Bıı ho,unuza giden şeyi düsOneıek 
ge,,şe,l<en doktor sladen bir harekııt yaıımonızı 
isten\ı<)r. Ba, parmııgın.ıa işaret pannogJm21 
iımekgjbi . 

Burodo hedef, a,bk bo, ~nolo i,.,-et 
~Rı ne uıınan iterseniı, olınak lst~lnlz. 
howmw giden duygu..ı duıumda ~.nıı. 
Yııldıoıık 15....., ,on,a hM!o iyilı,sm<yo bosl,y,,r. 
\V-ılıipediodo yer oloıı bir makaleye gOre ise NLP 
taiavi yöntı:m'linin ~~nle:r dıi! var, k&$I 
<>l<ıınlar d.,, Merak edenler için ,6yleyelim, t..ı 

yönt,m, illık!n pek «>k bilgi in"""'™ il&'. 

Kötü anılar siliniyor 
'G6t H""'ı..leri ile Ouy.m.ıaıt,mıa ve 

Yeniden işleme' ya do lngiliZ<e,iyle 'Eı,,, 
Mcı.oı!ment ~traliııı.tion :ınd ~ng' 
IEMDRI 1987 yiındo Amertlıalı dokıor Fnını:lne 
$hapiro laraindan uygulanmaya başlannuş bi, 
dl!)er yönlem. Tedavi ~ne geline, .. , _,n 
önce yabnlarok g,v,<mes! ~')/Of- Somodan 
kurtulmak istecUil,i tınısını hatularnası ~eniyor. 
Bu a,.,-ııoda, doktorun odoısı yan,,ttıg, ış,s, 
g6deriyte izlemesi w düıöncelerini bir ıekilde 
formUle etmesi talep edülyor. Doktor, bir seansta, 
•~n ye,ini 20 ya do 30 kez~-HA<tanın 
ıç;,..ı, bufund<$ ve kurtulmalı is1edi,li ııo,jıın 
duyusol halden yavo, yavo, uz,kla,I~. kölü 
anıların yav .. y.,.... sili~ g<lnll(lyor. Genelde 
10 suru kaıclllr ha.stiıının iyileşmesi için yeterli. 
Bu y&,ı.mln Sigmuod Freoo OOnya Psikoterapi 
Denıeg; ödülünü okl,ıJını do kayd<,;lelim, 

Bu y6ntemln FraMl!ı'dlıkl uygulayJolatından 
olan dolıtorThimy llffloıı, Manogement 
dergi~ne bi, örnek olay onlat,y0rc "Bir il<! 
dQzey yönetici ,iıl<et biıle,mesl sonucunda 
~ ~nmış ve yıprablm1$tı . Adam, eski 
çalışma arl<odo.şlannın kendisine ihaııet ettilılertni 
dU$iliıuyo,-du . Dep,e,,,ıona gimıiıti . Kimseye 
g(lwnlnln kolmod~nı ,.ıylüyordu. ı., ük önce 
1honet' -~ bo,lodık. Birkoı; ,ean, 
sonundo mmıımen lylle,ınl,ıi: 

Oç boyutlu animasyonla tedavi 
Vıdeo oyurılanru sever misiniz? Belki pek çok 

yooetlcl gibi slı de vakii kaybına ~ ~ i~n 
onlan gOrmek bile: istemiyorsunuz. Ama aslında 
pek (<llc ıedavlde kultııııiıyor ,~ ,on derece de iyi 
sonuı;lor Wriyor. 

Ulongoçtık. bir ıı,lnetkl için herhalde en k6!Q 
0zemklerden biri. Çözüm oyunlarda. Doktor. 
durum2l uygun ol.!ııak twırlanırııs olan mi 
daı!}ımı oyu.m.ıyta. biı animasyonunun içerisinde. 
"'nol olemd<!, ,izi yokla giderken tanım&dıı},~ 
insanlarla ioki kııımanızı. patroowı yer oklı,l, bir 
toplanbd> boşonl, bi, koouım:, y>pm>nm ...ıi')IOf. 

ôreUilıle Qç bo\ıutfu aniınası,oolar ,aye:;inde 
mesole kat etm<k mümkün. Om<9in daha 
&ıceden uı:alı lo:ıılrusu ledavlsl olmayan bir 
psikı,lojik ..ı,.ı,,,J,k olarak bmniyı,,du . Şimdi 

ise boll uı:alı ıiılı<tleıi. sizi ve pslkol<$Jnuru 
UM Sİl1\\İia,yonu J>'O!P>fTIITTO alıp bıı koıkııdon 

kurtıılmanm '°"""'· Amll f,yatıo,- bittız pahzıh . 
~ Nr Franı:e bu tQr bir iıiı,net ign ,ean, 
lJaı,na 600 euro talep edlyo,. Amo so, konu,u 
olan uı:alı koıkusunu yenmekse bu paraya ~ 
gibi gorüniiyı;ır. YöntemJırrçeşrtli . En iyisi bir 
psikı,IO!Ja görilnOp ...ın için en iyi olanı bl:llkt, 
betırlemeniı. 
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