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One Smile Effect, dünyanın dört bir yanından toplanmış lise ve üniversite öğrencileri 
tarafından yönetilen bir gençlik organizasyonudur. Ayrıca Türkiye’nin bu alanda çalışma 
yapan ilk ve tek öğrenci girişimidir. One Smile Effect’in farklı etnik kökenlere, kültürlere 
ve dinlere sahip bir çok gönüllüsü ve temsilcisi vardır. Ancak bizler, farklılıklarımızı  
önemsemeden ortak bir amaç doğrultusunda çalışıyoruz. Amacımız mental sağlık 
farkındalığı ve eğitimini yayarak her gencin hak ettiği duygusal desteği almasını 
sağlamaktır. 

Hedeflerimizden bazıları:

Gençlerin psikolojik refahını arttırmak,
Gençlere duygusal destek sağlamak,
Bireylerin mental sağlık okuryazarlığını arttırmak,
Mental sağlığa karşı tabuyu azaltmak ve ruhsal hastalığı olan kişilere yönelik önyargıyı 
ortadan kaldırmak,
Gençler için erişilebilir ve kolay anlaşılabilen mental sağlık kaynakları oluşturmak. 

Nisan 2020’den bugüne, hedeflerimiz doğrultusunda, 6 farklı proje üzerinde çalıştık .Bu 
süreç boyunca yoğun gayretlerimiz  sayesinde 53 farklı ülkeden 2 binden fazla gencin 
hayatına dokunmayı başardık. Ve her gün, “Bir tebessüm, diğer bir tebessümü de 
beraberinde getirir’’ sloganıyla tebessümleri dünyaya yaymak için çabalıyoruz.
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COVİD-19 Uyarısı

COVİD-19 sürecinde, pandeminin sonuçlarından etkilenen herkesin yanındayız. Bu eşi 
benzeri görülmemiş ve zorlu süreçte hepinize sağlık ve zihinsel güç diliyoruz.

Tüm aksiliklere rağmen, One Smile Effect hepimizin tebessüme ihtiyaç duyduğu bu 
dönemde, mental sağlık farkındalığını aktif olarak yaymaktadır. Dünyanın dört bir 
yanındaki devletler kısıtlamaları gevşetirken, bizler de One Smile Effect olarak bu yolu 
takip etmek istedik ve daha kapsamlı bir mental sağlık bilincini yayma sistemine 
odaklanmaya karar verdik. 

One Smile Effect tarafından uygulanan önlemlerden bazıları:

● Yerel sağlık yetkilileri ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından sunulan 
yönergeleri takip etmek

● Tüm etkinlik ve toplantıların dijital platformlarda yapılmasına öncelik vermek ve 
kimsenin toplumun genelinde yanlış bilgi yaymasına izin vermemek 

COVID-19'un sosyal engelleriyle mücadelede kaydedilen ilerlemeye bağlı olarak, 
gönüllülerimizi ve temsilcilerimizi bu tür zamanlarda eylemleri konusunda dikkatli 
olmaya teşvik ediyoruz. COVID-19 salgınını hızla atlatacağımızı tüm içtenliğimizle ümit 
ediyoruz.
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Neden Bu Modüllere İhtiyacımız 
Var?
Mental sağlık, gençlerin yüzde 17'sini etkileyen, dünya çapında yaygın bir sorundur. ABD 
sağlık ve insani hizmetler bakanlığı, "İntihar, 15 ila 24 yaş arasındaki kişiler için önde 
gelen ikinci ölüm nedenidir" diyor. Her ne kadar endişe verici bir durum olsa da, mental 
sağlık genellikle arka plana atılır ve toplumda bir tabu olur. Maalesef, bu durum 
gençlerin ihtiyaç duydukları yardımı almalarını zorlaştırıyor. Yardım alamamanın yanı 
sıra, okulların, mental sağlık eğitimi vermemesi, farkındalığı arttırmak veya öğrencileri 
teşvik etmek için çok az şey yapması nedeniyle gençler mental sağlık hakkında 
neredeyse hiçbir şey bilmiyor.

UNICEF Verilerine göre;

● "Mental sağlık vakaları, 10-19 yaş arası gençlerde küresel hastalık oranının % 16'sını 
oluşturuyor."

● "Tüm mental sağlık rahatsızlıklarının yarısı 14 yaşında başlar ancak çoğu vaka 
tespit edilmez ve tedavi edilmez."

● "Depresyon, küresel boyutta gençler arasında önde gelen mental sağlık 
sorunlarından biridir."

● "İntihar, 15-19 yaşlarındaki çocuklar için önde gelen üçüncü ölüm nedenidir."
● "Ergenlikteki mental sağlık problemlerini ele almamanın sonuçları yetişkinliğe 

kadar uzanarak hem fiziksel hem de mental sağlığa zarar veriri ve bireyin iyi bir 
yaşam sürmesini engeller. 
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Mental Sağlık: Giriş  
Mental sağlık, çeşitli stereotiplerle çevrili geniş bir terimdir, bu da anlamı hakkında 

birçok yanlış anlaşılmaya neden olur. Mental sağlık (başka bir deyişle ruh sağlığı) 

duygularımızı, sosyal ve psikolojik sağlığımızı kapsar. Ruh halimizi, hislerimizi, 

davranışlarımızı etkiler. Bir bireyin mental sağlığının durumu, günlük streslerle nasıl 

başa çıktığını ve nasıl karar verdiğini etkileyebilir.

Mental sağlık genellikle ruh hastalığı ile karıştırılır. Ruh hastalığı bireyin duygularını, 

düşünce sürecini ve/ veya davranışını değiştiren, sıkıntıya ve işleyiş zorluğuna sebep 

olan bir sağlık durumudur. Pek çok ruh hastalığı vardır ancak mental sağlığınızı 

etkileyecek tek faktör bunlar değildir. Araştırmalar mental sağlığımızı tetikleyen 

birçok şeyin olduğunu gösteriyor.

Ailevi 
Durumlar

Travma 

Fiziksel Sağlık

Yoksulluk
Başkalaştırma/

Ayrımcılık

İlişkilerMENTAL SAĞLIĞI 
ETKİLEYEN BAZI 

FAKTÖRLERAilemizin hayatımız ve kişiliğimiz üzerinde 

büyük etkisi vardır. Maalesef ev hayatımız 

her zaman kusursuz değildir. Saygı 

eksikliği, ihmal, maddi sorunlar, iletişim 

eksikliği ve güven gibi sorunlar meydana 

gelebilir. Evdeki sorunlarla başa çıkmadaki 

zorluk, genellikle yaşamın ilerleyen 

dönemlerinde sorunlara yol açabilir.
Travma kaçınılmaz bir şekilde zihinsel 

durumunuza zarar verir. Bir olaydan sonra 

tam anlamıyla duygularınıza yenik 

düşmüş olabilir ve nasıl başa çıkılacağının 

farkında olmayabilirsiniz. Travma sizde, 

öfke, üzüntü, suçluluk, düşük özsaygı, 

hayal kırıklığı vb. hisler bırakabilir. 

Güvendiğiniz birisiyle konuşmak , bu 

duyguların üstesinden gelmenize 

yardımcı olabilir ve mental sağlığınızın 

ciddi şekilde zarar görmesini önleyebilir.

Ayrımcılık; cinsel yönelim, ırk, etnik köken gibi faktörlere 

dayanan önyargılı ve gerekçesiz kararlar vermektir. Bir 

araştırma, "zaman içinde biriken ayrımcılığa uğrama 

deneyimlerinin artan ruh sağlığı sorunları riskiyle ilişkili 

olduğunu" öne sürüyor. (Williams)

Fiziksel sağlığın zayıf olması mental 

sağlık sorunlarının riskinin artmasına da 

neden olabilir. Benzer şekilde, fiziksel 

sağlık, zayıf mental sağlıktan olumsuz 

etkilenebilir ve bu da diğer durumlar 

için artan bir riske yol açar.

Uyku Problemleri
○ Ruhsal, fiziksel sağlığımız için yeterli ve 

dinlendirici bir gece uykusu önemlidir. Uyku 

eksikliğinin; ruh halimiz, dikkatimiz, ve yaşam 

kalitemize büyük etkileri vardır. İyi uyku kalitesi 

kişinin aldığı 'derin uyku' miktarı ile ilgilidir, uyku 

süresi ile değil. Herkesin zaman zaman uyku 

problemleri vardır. Bu, uyumakta zorluk çekmek 

veya sürekli uyanmak ve tekrar uyuyamamak 

anlamına gelebilir. Çeşitli faktörler nedeniyle 

uyku düzensizliği yaşanabilir ancak bu uyku 

sorunları haftalarca veya aylarca sürerse, bir 

uzmanla konuşmak gereklidir.

○ Yoksulluk ve eşitsizlik artışı , en zenginle en fakir 

nüfus arasındaki hızla artan fark olarak 

tanımlanmaktadır. Bu artışın marjinalleşmiş 

nufüsun mental sağlığı üzerinde büyük etkileri 

vardır. Ergenler yoksulluktan etkilenirler. Bu 

yoksulluk hem onlar hem de aileleri için hem fırsat 

hem de engeller oluşturmaktadır.

○ Ergenlik, bir değişim çağı olarak ergenlerin 

yoksulluğun etkisine tepki vermeleri için hem 

fırstalar hem de engeller ortaya koyar.

○
○
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Mental Sağlığa Neden Önem 
Vermeliyiz?

Nasıl fiziksel aktivite vücudumuzun formda ve güçlü kalmasını sağlıyorsa,  zihinsel 
iyilik de iyi bir zihinsel sağlık durumuna ulaşmamıza ve sürdürmemize yardımcı olur. 
Vücudumuzu işgal eden ve bizi ele geçirmeye çalışan, bizi kötü hissettiren ve hatta 
çevremizdeki insanlara bulaşan bir virüs veya patojen yüzünden fiziksel olarak 
hastalanabiliriz. Buna benzer şekilde, travma, olumsuz düşünceler veya akıl sağlığını 
etkileyen diğer faktörler kişinin zihnini ele geçirebilir ve kötü sonuçlar doğurabilir. Bu 
nedenle, kişi için mental sağlığına özen göstermek, fiziksel sağlık kadar, hatta belki 
daha bile fazla, önemlidir. 

HealthyPeople.gov'a göre, "nöropsikiyatrik bozukluklar, ABD'de engelliliğin önde 
gelen nedenidir".  Tedavi edilmediğinde mental hastalıklar yaygın hastalıklar yaratır. 
Yeni bir güne başlamamızı engeller, motivasyonumuzu ve enerjimizi düşürür. Mental 
sağlığın zayıf olması, kişinin bilişsel yeteneğini ve düzgün işleyişini de etkileyebilir. 
Bu, erteleme veya motivasyon kaybından, bağımsız olarak yaşayamamaya ve kişinin 
temel ihtiyaçlarını karşılayamamasına kadar değişebilir, ancak bunlarla sınırlı 
değildir. Mental sağlık, aynı zamanda davranışı ve başkalarına, özellikle kendimize, 
nasıl davrandığımızı etkiler. Mental olarak sağlıklı insanlar, daha düşük stres 
seviyeleri ile daha yüksek özsaygıya sahip olma eğilimindedir ve sağlıklı ilişkiler 
kurmakta, öğrenmekte, duygularını ifade etmekte,  olumsuzluk ve değişimle daha iyi 
başa çıkabilmektedir. Mental sağlığımızı korumak ve iyileştirmek, mental sağlık 
sorunlarıyla mücadele etmemize veya bunları önlememize yardımcı olabilir. 

Kısaca mental sağlığımızı korumak...
● En az bedensel sağlığımızı korumak kadar önemlidir.

● Günlük aktivitelerde üretkenliği artırır.
● Kendinizle ve başkalarıyla olan ilişkilerinizde rol oynar.

● Yaşamdaki değişikliklere kolay adapte olmanıza ve değişimi 
kucaklamanıza yardımcı olur.

● Zorluklar ve aksiliklerle daha iyi başa çıkmanıza yardımcı olur.
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COVİD-19 Sürecinde Mental Sağlık

Korku, endişe ve özellikle de stres bu tarz belirsiz durumlara vücudun verdiği doğal 
tepkilerdir, bu nedenle Covid-19 salgını sürecinde bireyin bu durumları yaşaması 
normaldir (Ruh Sağlığı & Covid-19). Covid-19’ un ruh sağlığına etkilerini çözümlemek ve 
bu etkilerin üstesinden gelmenin yollarını bilmek, toplumdaki herkesin zihinsel sağlığını 
sağlamak için son derece önemlidir. 

COVİD-19’un Mental Sağlığa Etkileri

Bir salgının ruh sağlığı üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkileri göz ardı edilmemelidir. 
Salgın ; ölüm riski, sevilen birinin kaybedilmesi, maddi sorunlar vb. sıkıntılara sebep 
olabilir. Ayrıca, sosyal mesafe gibi kamusal davranışlar kişiyi yalnız ve izole edilmiş gibi 
hissettirebilir, bu da kaygı ve stresi arttırır. (COVID-19 ve Ruh Sağlığı Üzerine Eylem 
İhtiyacı)

Birey, Covid-19’un ruh sağlığı üzerinde sonuçlarından doğrudan etkilenmeyebilse de 
virüsle ilgili endişe verici haberlere sürekli maruz kalma, virüs hakkında yanlış bilgiler ve 
geleceğe dair belirsizlik gibi o kadar açık olmayan faktörler de ek kaygı ve stres 
kaynağıdır. Buradan hareketle, ruh sağlığının kötüye gitmesini önlemek için Covid-19 
sırasında stres belirtilerini anlamak ve kabul etmek gerekir. Bunlar: (COVID-19 Sırasında 
Ruh Sağlığı ve Başa Çıkma)

● Kişinin sağlığı ve sevdiklerinin sağlığı hakkında korku ve endişe duyması.
● Uyku ve yeme düzenindeki değişiklikler.
● Konsantre olma ve uyuma güçlüğü.
● Kronik sağlık sorunlarının kötüleşmesi.
● Ruh sağlığı koşullarının kötüleşmesi.
● Tütün, alkol veya diğer maddelerin artan kullanımı.

Ergenlerin ve gençlerin Covid 19’un sebep olduğu mental sağlık sorunlarıyla karşılaşma 
riskleri daha fazladır, çünkü “çoğu ruh sağlığı sorunu yaşamın bu döneminde gelişir.’’ 
Bu gruptaki kişilerin çoğunun gelecekleri etkilenmiştir. Okullar kapatılmış , sınavlar 
iptal edilmiş ve ekonomik beklentileri azaltılmıştır. Bu gruptakiler için temel stres 
kaynağı ailelerinin sağlık durumları, okul ve üniversite kapanışları ve sosyal bağlarının 
kopmasıdır.
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Önerilen Davranışlar

Pandeminin ruh sağlığı üzerindeki etkisi çok önemlidir, bu nedenle aşağıda önerilen 
eylemlerin ulusal karar vericiler tarafından uygulanması, spandeminin onuçlarının ele 
alınmasına ve en aza indirilmesine yardımcı olacaktır: (COVID-19 ve Ruh Sağlığı Üzerine 
Eylem İhtiyacı)

1. Toplumdaki insanları ruh sağlığına zarar verdiği bilinen pandemiyle ilgili 
zorluklardan koruyarak , akıl sağlığını ve sosyal refahı geliştirmenin yolları 
hakkında iletişim kurarak, ruh sağlığını geliştirmek, korumak ve bakımını 
sağlamak için kapsamlı bir yaklaşım uygulamış oluruz.

2. Acilen ruh sağlığı ve psikososyal desteğin yaygın ve erişilebilir olmasını sağlamalı 
ve ağır zihinsel sorunları ve psikososyal engelleri olan kişilerin zihinsel 
sağlıklarını geliştirmeye öncelik vermek gerekir. 

3. Gelecek için ruh sağlığı hizmetleri oluşturarak, ruhsal bakımın sağlık yardım 
paketlerine ve sigorta programlarına dahil edilmesini sağlayarak ve yatırımları 
kurumsallaşmadan tüm toplum için uygun fiyatlı, kaliteli ruh sağlığı hizmetlerine 
kaydırarak pandemiden kurtulmayı desteklemek.

-
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Kriz zamanlarında ruh sağlığını ve refahını sağlamak büyük önem taşır, bu nedenle 
Covid-19 pandemisinin neden olduğu stresle nasıl başa çıkılacağını bilmek son derece 
yararlıdır. Covid-19 salgını sırasında stresle başa çıkmanın yolları arasında: (COVID-19 
Sırasında Ruh Sağlığı ve Başa Çıkma)

- Hastaysanız ve COVID-19 enfeksiyonu olasılığı konusunda endişeliyseniz ne 
yapmanız gerektiğini öğrenmek.

- Nerede ve nasıl muayene olacağınızı öğrenmek
- Endişeli ve sıkıntılı hissetmeyi önlemek için COVID-19 ile ilgili haberlere, 

videolara ve metinlere maruz kalmayı en aza indirgemek.
- Pandemi hakkında yalnızca güvenilir kaynaklardan bilgi almak.
- Kendinizi ve başkalarını korumak için salgın hakkında söylentilerin yayılmasını 

durdurmak.
- Meditasyon yaparak, sağlıklı ve dengeli beslenerek, düzenli egzersiz yaparak, 

yeterince uyuyarak ve aşırı alkol, tütün ve diğer maddelerden kaçınarak 
vücudunuza iyi bakmaya özen göstermek.

Sosyal mesafe önlemlerini göz önünde bulundurarak duygularınızı, endişelerinizi ve 
fikirlerinizi paylaşmak , başkalarıyla bağlantı kurmak ve konuşmak için telefon, posta 
veya sosyal medya gibi uzaktan iletişim yöntemlerini kullanmalıyız. Korku, endişe ve 
özellikle stres, belirsiz durumlarda insan vücudunun verdiği doğal tepkilerdir, bu 
nedenle Covid-19 pandemisi (Ruh sağlığı ve COVID-19) sırasında bu duyguları yaşamak 
normaldir. COVID-19'un ruh sağlığı üzerindeki etkilerini anlamak ve bu etkilerin 
üstesinden gelmenin yollarını bilmek, toplumdaki herkesin zihinsel sağlığını korumak 
için son derece önemlidir.
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What to do to maintain a good mental health during COVID-19 
in a nutshell:

● Take a break and give time for yourself.
○ You can take this time to do mindful activities such as reflecting on your 

thoughts and emotions, meditating, taking deep breaths or doing a 
simple exercise. These small breaks and mindful activities can help you 
calm down and feel relieved.

● Stop watching the news!
○ “News gives us information, but it also continually reminds us of the 

threat we are under.” Constantly watching the news and getting exposed 
to information about COVID-19 increases our anxiety and stress levels, 
which not only affects our mood but also our physical well-being. 
Therefore we have to be mindful of how we consume the news.

● Create physical distance, not social distance
○ During challenging times, interpersonal support and connection is vital. 

Try connecting with your loved ones (family members, friends, relatives 
etc) through online video chat platforms.

● Contact your healthcare provider, if you need further help
○ Seeking help from a trusted healthcare provider and talking to them 

about your problems can help you cope with these challenging times 
more effectively.
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Ruh Sağlığınızı Güvence Altına Alın

a. Bir kişinin ruh sağlığını destekleyebileceği ve güvence altına alabileceği çok 
sayıda farklı yol vardır (Zihinsel Olarak Sağlıklı Kalmak İçin İpuçları).

i. Bunun bir yolu, arkadaşlarınızla, ailenizle ve sizi destekleyen insanlarla 
güçlü ilişkiler geliştirmek ve zaman bulduğunuzda veya neşelenmeye 
ihtiyaç duyduğunuzda yapmaktan zevk aldığınız etkinlikleri bulmaktır.

ii. Yardıma veya tavsiyeye ihtiyacınız olduğunda kime güveneceğinizi bilmek 
önemlidir. Nasıl ilerleyeceğiniz konusunda emin olmadığınızda bir 
öğretmen, bir yetişkin veya bir arkadaşa danışabilirsiniz.

iii. Kendinize zaman ayırdığınızdan emin olun. Ne zaman aşırı çalıştığınızın 
farkında olun ve hayatınızda stresli bir dönemden geçerken kendinize iyi 
bakın.

iv. Uyumadan önce dinlenmek için zaman ayırın. Uyumakta sorun 
çekiyorsanız, tüm elektronik cihazları kapatmak ve kitap okumak, yıldızları 
izlemek veya evcil hayvanlarınızla takılmak gibi aktivitelerle kendinize 
zaman ayırın .(yaklaşık yarım saat) 

v. Sizi tetikleyebilecek veya daha fazla strese sokabilecek şeylere ve bu stresi 
nasıl azaltabileceğinize dikkat edin. Yoga, meditasyon ve nefes egzersizleri 
gibi yöntemler, gerginliği gidermeye ve zihninizi sakinleştirmeye yardımcı 
olmak için kullanılabilir.

vi. Bir sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olabilir veya topluluğa 
katılabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlara yardım etmek, kendinizi daha olumlu 
hissetmenize ve kendiniz hakkında daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir.

vii. Uyuşturucu ve alkol kullanmak kişinin ruh sağlığını kötüleştirebilir ve 
bunları kötüye kullanmaya daha yatkın hale getirebilir, bu nedenle alkol 
kullanımından kaçınmaya çalışmak ve katılacak farklı hobiler ve aktiviteler 
bulmak çok önemlidir.
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Ruh sağlığını iyileştirmenin pek çok yolu vardır ve hangisinin daha etkili olacağı kişiye 

göre değişir. Bununla birlikte, birçok yönden çok verimli olabilecek bazı önemli olanları 

şunlardır :

● İnsanlarla Bağlantı Kurmak

İnternette çok sayıda insanla konuşuyor veya çok sayıda arkadaşınızla tanışıyor 

olabilirsiniz, ancak bunların gerçek insan etkileşimleri olduğu anlamına gelmez. 

Hâlâ yalnız hissedebilir ve bağlantı ihtiyacınızı karşılama konusunda başarısız 

olabilirsiniz. Önemli olan miktar değil, niteliktir. Bu yüzden kendinizi rahat ve 

etrafında daha iyi ifade ettiğiniz insanlarla zaman geçirin.

●

● Anlamak ve Önemsemek

○ İlk başta akla gelmeyebilir ama hepimizin bir amaç uğruna çalışmaya 

ihtiyacımız vardır. Sevdiklerimizin yanı sıra yaşadığımız hayatı sevmemizi 

sağlayan ,sabahları bize uyanma gücü ve enerjisi veren başka amaçlarımız 

da var. Pek çok amacınız olabilir ve bunlar büyük veya küçük olabilir. 

Sonunda amacınız, istediğiniz kitabı satın almak ve okumak olabilir veya 

kendi kitabınızı yazmak, yeni bir şarkı söylemeyi öğrenmek, yeni bir tarif 

denemek, sınavınızdan yüksek not almak olabilir. İstediğiniz herhangi bir 

şey olabilir.
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● Sağlıklı beslenmek

○ Sağlıklı bir diyet sadece ruh sağlığınızı değil aynı zamanda fiziksel sağlığınızı 

da iyileştirecektir! Tek yapmanız gereken ne yediğinize ve üzerinizde ne gibi 

etkileri olacağına dikkat edin.

○

● Düşüncelerinizi ve duygularınızı gözlemleyin

○ Düşüncelerinizi ve duygularınızı dinleyin ve onları bastırmayın veya 

yargılamayın. Onların arkasındaki sebebi anlayın. Her duygu size kendiniz 

hakkında bir şeyler gösterir. Kızgın mı hissediyorsunuz? Bu şekilde 

hissetmenize ne sebep oldu? Hangi düşünceleriniz bu duygulara yol açtı? 

Normalde saklamaya veya bastırmaya çalıştığınız bu duyguları ifade etme 

yollarına başvurun. Başkalarına zarar vermeden kendinizi etkili bir şekilde 

ifade edebileceğinizden emin olun. Bazı duygular olumsuz duygular olarak 

görülebilir, ancak bunlar ifade edilmeye en çok ihtiyaç duyan duygulardan 

bazılarıdır.

○

● Aktif olmak

○ Yine, bu da tamamen kişiye bağlıdır. Herkesin kendine uygun miktarda sosyal 

etkileşim ve fiziksel aktivite kapasitesi vardır. Belki günde sadece 10 dakikalık 

yürüyüş veya 30 dakikalık koşu, sizin için doğru miktarda fiziksel olabilir! 

Oldukça görecelidir. Küçük başlayın ve sizin için en iyi olanı görün.
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● Rutinler

○ Sık okuduğunuz, izlediğiniz ve dinlediğiniz şeyler, gittiğiniz yerler ve sık sık 

şahit olduğunuz durumlar rutininizi büyük ölçüde oluşturur. Bir rutin, birçok 

küçük parçadan oluşan bir şey olduğu için, ne kadar etkili ve önemli 

olduğunu fark etmek zor olabilir. Normal bir günü nasıl geçirdiğinizi yeniden 

düşünün. Her gün ne yaparsınız? Bunlar düşüncelerinizi ve hayata bakışınızı 

yavaşça şekillendirmeye başlar, bu yüzden bir şey yapmadan önce, günlük 

aktivite ve alışkanlıklarınızın zihniniz üzerindeki olası etkilerini düşünmeye 

çalışın. Özellikle rutininizin bir parçasıysa.

● Gerçekçi ve anlaşılır olun

○ Her şeyden önemli bir şey var: kendinizle anlayışlı olun. Ne olursa olsun 

kendinizi anlamaya ve kendinize yardım etmeye çalışın. Kendinize elinizden 

gelen en iyi şekilde davranın. Kendinizin en iyi arkadaşı olun. Herhangi bir şey 

için "ulaşmanız gereken" standart bir zaman aralığı yoktur. Bir şeyler 

yapıyorsanız, önemli olan budur

Bugün çok fazla bir şey yapmadım ama sorun 
değil.
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Anlamak
Gerçekten mutlu olmaktır, içsel 

huzurdur, duygularını anlamaktır,  
İçsel tatminliktir, Sükunettir, 

engelsizliktir, Fixiksel sağlıktır

Bilmek
Gerçektir, önemlidir, herkesin sahıp 
olduğu bir şeydir, zamana değer, bir 
önceliktır, ihtiyaç duyduğumuz bir 

şeydir,  Komplekstir, Pozitif ve 
negatiftir

FARKINA VARMAK
Utanmam gereken bir zayıflık değil, 

bir hayal ürünü değil, her zaman 
kötü hissetmek değil, Her zaman iyi 

hissetmek değil. 

Mental refah...

Mental refah...

Mental hastalık...


