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Hepimiz aynı dertten muzdaripiz. Her şeyin nasıl hızla aktığını, zamanın nasıl geçtiğini konuşuyor, bir gün 36 saat ol-
saydı neler yapabileceğimizi hayal ediyoruz. Kendimizi klonlasaydık, her şeye daha kolay yetişebileceğimizi düşünüyo-
ruz. Biz bunları düşünürken zaman yine geçiyor... 
Hızlı akan hayatlarımız, gözlerimizi yorgun, kafamızı dolu, zihnimizi meşgul yaparken ebeveynliğimizi de etkiliyor. “Ben 
nasıl böyle öfkeli bir ebeveyn oldum” “Tamam, bir dahaki sefere sesimi bu kadar yükseltmeyeceğim”, “Ama artık da-
yanamıyorum” , “Bir uzmana mı gitsek acaba”ların içinden geçerken döngü ara ara kırılsa da sıklıkla onarıp tekrarlıyor 
kendini. Biz yine çocuklarımızla olan ilişkimizi yıpratmaya, kendimizi yeterince iyi anne baba olamamakla suçlamaya 
başlıyoruz. Ama gelin görün ki, tam da bu noktada devam etmek gerekirken (kendimizi affetmek, kendimize iyi dav-
ranmak ve yola devam etmek), suçluluk duygusu yetersizlikle el ele verip bizi öfkenin buzdağına bir kez daha çarptırı-
yor. 
Her anne babanın ve her çocuğun kişiliği, çatışmaları, dinamikleri kendilerine özgü de olsa bildiğimiz bir gerçek var ki, 
“AN”da  ve “FARKINDA” olduğumuz zaman dilimleri kısala kısala yok oldukça bizim de sabrımız, dayanıklılığımız, ta-
hammülümüz, idare etme kapasitemiz bitiyor. Depolar boşalıyor, boş depo ile ebeveynlik yapmak şöyle dursun, kendi-
mizle bile bir araya gelmek zorlaşıyor. 
Yukarıda bahsettiklerimiz size yakınsa yazının bundan sonraki bölümünde karşılaşacağınız kavramlar ve teknikleri ha-

yatınızda tutmanızı tavsiye edeceğiz. Çünkü ebeveynliği Bilinçli Farkındalık yöntemleri ile yürütmenin önem ve faydası-

nı anlatacağız şimdi size. 

Bilinçli Farkındalık zihni anda tutabilmek böylelikle, geçmişin kaygıları ve geleceğin endişelerinden uzak, sadece an’da 
olmaya odaklayarak günlük hayatın stresine karşı daha dayanıklı kılabilmektir. Başka bir dille, otomatik pilottan çıka-
bilmektir. Yaşanılan anın içinde ve farkında olmaktır. Bu yolla stresi azaltmak, daha sağlıklı olmaya adım atmak, kendi-
mizle baş başa kaldığımız dakikalar sayesinde hayatımızı daha yönetilir kılmaktır. 
 
Bilinçli farkındalık teknikleri ilk kez,  1979 yılında 
Massachusetts Üniversitesi Tıp Merkezinde Dr Jon 
Kabat-Zinn tarafından uygulanmıştır. Özünde Budist 
felsefenin öğretilerini taşımakla birlikte herhangi bir 
dini akımdan bağımsızdır. 
Bilinçli Farkındalık tekniklerinin işe yararlılığı konusun-
da akla gelen soru işaretlerinin cevabı ise açıktır. Bi-
linçli Farkındalık tekniklerini düzenli uygulamanın bey-
nin farklı bölgelerinin yapısını değiştirdiğini, böylelikle 
de sakinleşme, anda olma, dikkatini toplama gibi be-
cerilerin bir süre sonra ilk zamanlara göre çok daha 
kolaylıkla uygulandığını araştırmalar gösteriyor. 
 
Bu nedenle Bilinçli Farkındalık tekniklerinin düzenli 

uygulanması büyük önem taşıyor. 

Bilinçli Farkındalık Nedir? 
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Peki Bilinçli Farkındalık Ebeveynlikte Nasıl İşe Yarıyor? 

Hayatlarımız yoğunlaştıkça dikkatimizi bölen, bizi yoran uyaranların da sayısı artıyor. Dolayısı ile stresimiz yükseliyor. 
Stres yükseldiğinde ise fiziksel semptomlar da dahil olmak üzere, hepimiz zor zamanlar yaşıyoruz. Stres bizi öfkeli, 
gergin, tahammülsüz, yorgun ebeveynlere dönüştürüyor. 
Öte yandan, zihnimizin doluluğu çocuklarımıza odaklanmamızı, onları dinlemeyi, gerçek anlamda neye ihtiyaçları ol-
duğunu fark etmeyi zorlaştırıyor. Onlardan çok yavaş ama tutarlı bir şekilde uzaklaşıyoruz farkında olmadan. Çocukla-
rımızdan zihnen uzak olduğumuzda ise zaten zor olan ebeveynlik daha da zorlayıcı bir hal alıyor. 
 Bir ebeveynin çocuğuna vereceği en büyük hediyenin çocuğu ile olabilmek (Sadece çocuğuna ilgi ve dikkatini vere-
rek, zihni çocuğunda olarak) olduğunu düşünürsek Bilinçli Farkındalık tekniklerini ebeveynlik yolculuğunda kullanmak 
tüm aile için en temel işlevi koruyacaktır: bir arada olabilmek. 
Ebeveyn olunca kendinizi günlük yüklerden arındırabileceğiniz bir odanız, gidebileceğiniz bir haftalık tatiliniz, kendini-

zi kapatıp saklanacağınız bir kuleniz olmayabilir. İşte tam da bu yüzden, olduğunuz yerde, belki seslere rağmen, belki 

arabanızda yapabileceğiniz alıştırmalarla yola çıkmak, yolu keyifli bir alışkanlığa dönüştürebilir. 

1-Her gün kendinize sadece “var olmak” için zaman ve alan 
tanıyın. 
Günde 5 dakika sadece oturarak ve gözlerinizi kapatıp et-
rafı dinleyerek başlayın. Zihninize bir çok düşünce üşüşe-
cektir. Olsun, onları kovalamayın. Yine defalarca an’da ol-
mayı deneyin. Giderek daha da kolaylaşacağını göreceksi-
niz (asıl amaç kolaylaştırmak olmasa da...) 
 

2- Stresinizi farkında olarak yönetin. 
Öyle yorgunuz ve yoğunuz ki çocuklarımız bizden “arta kalan” ebeveynlik halimizle idare etmek zorunda kalıyorlar 
bazen. Stresinizi yönetirken nefesi kullanın. Nefes alın, nefesinizi duyun. Bizim sevdiğimiz bir deyişle “Tüm bedeniniz-
le nefes alın” (Selmin Erk’e teşekkürler). 
 
3- Mükemmel ebeveyne gerek yok, yeterince iyi ebeveynlik sağlıklıdır. 
Aksaklıklar, çatışmalar, aksilikler olmasa çocuklarımıza “insan” olmak konusunda nasıl bir fikir verirdik dersiniz? Unut-
mayın sizin mükemmel olmadığınız her an şefkat, anlayış, hoşgörü için yaratılmış fırsatlardır. Kendinize verdiğiniz söz-
leri tutmakta zorlanabilir, aynı hataları tekrarlayabilirsiniz. Mükemmel ebeveyn yoktur. Siz varsınız, siz yetersiniz. 
 
4- Çocuklarınızın sizden ayrı, başka bir birey olduğunu görün. 
Onlar bizim çocuklarımız ama biz gibi değiller. Başkalar. Ayrılar. Özgünler. Tam da bu yüzden biz her şey için kendimizi 
feda eder hale gelirsek, onların bireyselliğini besleyemeyiz. Bilinçli Farkındalıkla yol aldığınızda davranışları kişisel al-
mak yerine, dışarıdan da gözleyebilir hale gelebilirsiniz. Onlar öyle güzeller, siz de böyle. 
 
5- Kendinize şefkatli olun. 
Ebeveynlik bir kez başladı mı biz bu dünyadan ayrılana kadar sürer. Mola, ara, bitiş çizgisi yoktur. Zaten bu kadar zor 
olan bir yolculuğu daha da zorlaştırmak neden? Kendinize şefkat, ilgi, bakım vermeden yola devam etmek zor. Kendi-
nizle “an” larda baş başa kalır ve kendinize şefkat duyarsanız çocuklarınız da aynı akışta sizinle yol alacaklardır. Belki 
klişe ama her zaman geçerli: içinizdeki çocuğu sakın ihmal etmeyin... 

Hazır mısınız? Hadi başlayalım... 
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Günce’L Bülten’in bu sayısında iki önerimiz var.  
 
 İlk önerimiz  Bilinçli Farkındalık Atölye Çalışması: 
                      “Yaşamı Farkındalıkla Yönet” 
Bilinçli Farkındalık tekniklerini deneyimleyebileceğiniz ve hayatınıza 
kalıcı olarak dahil edebileceğiniz  atölye çalışması 6 hafta sürecek. 
 
Bu çalışma stres ve kaygıyla daha kolay başa çıkmak, odaklanma gü-
cünü geliştirerek yaşam kalitesini ve iş verimliliğini arttırmak isteyen 
herkese açıktır.  
 
Günde 10 dakika kendinize ayırarak, anda kalabilir ve günlük hayatın 
getirdiği stres ile baş edebilirsiniz. 
 
12 Mayıs tarihinde başlayacak olan çalışma ile ilgili ayrıntılı bilgi için: 
 
Web sitemiz:www.sdoakademi.com   
E mail: bilgi@sdoakademi.com 
Tel: 0216 3845922 
 
 

 
 
İkinci önerimiz ise Bilinçli Farkındalık ve Sosyal 
Duygusal Öğrenme alanındaki   yazılarımızın ve 
çalışmalarımızın yer aldığı web sitemiz ve 
facebook sayfamız. 
 www.sdoakademi.com    
https://www.facebook.com/sosyalduygusalogrenme/ 
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