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A÷Õr/akut zihinsel stres yaúayan ve kendisi ya da baúkalarÕ için tehlike
oluúturan kiúi ile iletiúim kurma zor, sinir bozucu ve ürkütücü bir durum olabilir.
Bu kiúinin anlama, de÷erlendirme ve bilgilere mantÕklÕ, akÕlcÕl ve sosyal anlamda kabul
edilebilir biçimde tepki verme kapasitesinin az olaca÷ÕnÕn unutulmamasÕ önemlidir.
A÷Õr zihinsel/duygusal stres yaúayan kiúi, ço÷unlukla korku, zihinsel karmaúa ve kontrol dÕúÕ
duygular taúÕr.
Bu nedenle:
¾Kiúinin zihinsel karmaúa duygularÕnÕ azaltma ve yeniden katÕlÕmcÕ olmasÕnÕ sa÷lamada
yardÕmcÕ olabilmek için güven oluúturmanÕz çok önemlidir. Böylece, kendisine ve
baúkalarÕna fiziksel zarar verme riskini azaltabilirsiniz.
KENDøNøZE HAKøM olmadan DURUMA HAKøM olamazsÕnÕz.

Bu tür bir davranÕú tehlikeli davranÕú ve tutumlara yol açan daha yo÷un strese neden olabilir.
Kendinize hakim olmadan duruma hakim olamazsÕnÕz.
Kendine Hakim Olma
Tehlikeli bir durumu baúarÕlÕ bir úekilde kontrol etmede en önemli faktör kendine hakim olmadÕr.
Tehlikeli durumlarda nefesiniz daralÕr, kaslarÕnÕz gerilir, sesiniz titrer ve tonu de÷iúir. Bu
de÷iúikliklerin bilincinde olunuz ve tepkinizi azaltmaya çalÕúÕnÕz.
- KarnÕnÕzdan nefes alarak düzenli ve derin nefes alÕp vermeye çalÕúÕnÕz
- Ellerinizi, kollarÕnÕzÕ, omuzlarÕnÕzÕ ve boynunuzu, kaslarÕnÕzÕn daha fazla
gevúedi÷ini hissedene kadar tekrar tekrar geriniz ve gevúetiniz.
- Sesinizin nasÕl çÕktÕ÷ÕnÕn bilincinde olunuz; ses tonunuzun sakin ve telkin edici
olmasÕna özen gösteriniz.
- Kendinizi izlemede yardÕmcÕ olmasÕ amacÕyla kendi-kendine konuúma yöntemini
uygulayÕnÕz: …ne kadar sakinim? … sesim nasÕl çÕkÕyor? … beden dilim/duruúum
rahat mÕ?
Beden Dili
Sözsüz iletiúiminiz çok önemlidir. Fiziksel olarak gevúemeyi deneyiniz – kendinizi sÕkmayÕnÕz ve
belirgin bir biçimde gergin durmayÕnÕz. AyaklarÕnÕzÕ rahat ve kontrollü úekilde hafifçe ayrÕk
tutarak, stresli kiúiyi, hafifçe yan durarak karúÕnÕza alÕnÕz. E÷er mümkünse, bir duvara, kapÕya
ya da sandalyeye yaslanÕnÕz. Bu daha sÕcak ve rahat bir görünüm sa÷layabilir. HÕzlÕ
hareketlerden ya da ellerinizi sallamaktan kaçÕnÕnÕz. Elleriniz belirgin bir biçimde titriyorsa,
cebinize sokunuz ya da bir havlu veya giysi tutunuz. OlasÕ bir silah gibi görünebilecek herhangi
bir nesneyi asla tutmayÕnÕz.
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¾SaldÕrgan, gözda÷Õ verici ya da yüksek beklentili olarak yorumlanabilecek bir úekilde
konuúmanÕz veya davranmanÕz durumunda, güven sa÷layamazsÕnÕz.
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Kiúisel Alan
Zihinsel stres yaúayan bir kiúi normalden dört katÕ daha fazla kiúisel alana ihtiyaç duyabilir.
AyrÕca, yanÕndan hÕzla ayrÕlmanÕzÕn gerekti÷i durumlarda, stresli kiúiden kendinizi uzak tutmak
için sizin de daha fazla kiúisel alana ihtiyacÕnÕz olabilir. Hareketlerinizin tehdit edici olarak
yorumlanmayaca÷Õndan emin olmadÕkça, zihinsel stres yaúayan ve ajite olmuú bir kiúinin
yanÕna asla yaklaúmayÕnÕz. Bu kiúinin karúÕsÕnda hÕzlÕ hareketlerde bulunmayÕnÕz.
Bu kiúinin sizin kendisine daha fazla yaklaúmanÕza karúÕ gösterece÷i tepkiden emin de÷ilseniz,
mesafeli durunuz ve çevresinde ihtiyaç duydu÷u kiúisel alana saygÕ gösteriniz. Siz ileri bir
hamle yaptÕ÷ÕnÕzda kiúi geri adÕm atÕyorsa, durunuz ve ihtiyacÕ olan alana girmeyiniz. E÷er
girerseniz, sizin bu hareketinizden kaçmak için úiddet içeren bir tepki verebilir.
Bir Durumun De÷erlendirilmesi
Zihinsel stres yaúayan ve ajite olmuú bir kiúinin durumu yanlÕú yorumlama
ve niyetinizi yanlÕú anlama olasÕlÕ÷Õ vardÕr. Bu nedenle, çevrede silah olarak
kullanÕlabilecek herhangi bir nesneyi ortadan kaldÕrmak akÕlcÕl bir davranÕú
olacaktÕr.

Bu kiúinin davranÕúÕna, kontrol dÕúÕ hareketlerindeki artÕúÕn her türlü belirtisine ve saldÕrgan
davranÕú riskine karúÕ uyanÕk olunuz. Sözgelimi; yürüyüú hÕzÕnda veya fiziksel ajitasyonda
artma; parmakla iúaret etme ve kaba el hareketleri yapma; yumruk sÕkma; ses tonunun
yüklelmesi ve konuúma hÕzÕnÕn artmasÕ; size ya da orada bulunan veya bulunmayan kiúilere
karúÕ sözlü tehditler savurma.
RahatsÕz olan kiúi korku, zihinsel karmaúa ve paranoyak düúünceler nedeniyle kendisini size
karúÕ savunma ihtiyacÕ duyabilir. Stresli kiúinin elinde silah olarak kullanabilece÷i herhangi bir
nesnenin olmasÕ durumunda, kendisine YAKLAùMAYINIZ veya elindeki nesneyi almaya
çalÕúmayÕnÕz. Elindeki nesneyi bÕrakmasÕnÕ isteyiniz. (‘…elindeki beni endiúelendiriyor lütfen
onu bÕrak.’) Reddetmesi durumunda, Õsrar etmeyiniz. Güvenli bir yere çekiliniz, polisi arayÕnÕz
ve daha sonra yardÕm için CATT ile iliúkiye geçiniz.
*Bu kiúinin herhangi bir aúamada silah olarak kullanabilece÷i herhangi bir nesne ile size
karúÕ tehdit edici hareketlerde bulunmasÕ durumunda, derhal oradan ayrÕlÕnÕz ve polisi
arayÕnÕz.
Pratik øletiúim Stratejileri
Nazik olunuz, sakin olmaya çalÕúÕnÕz; telaúsÕz bir úekilde konuúup hareket ediniz. Sizden
kendisine bir zarar gelmeyece÷i konusunda onu temin ediniz.
Korku veya endiúelerinizin tehdit edici davranÕúlara dönüúmesine izin vermeyiniz. Sözlü taciz ya
da tehditler bu kiúinin sadece daha da fazla korkmasÕna ve kendisini savunmak amacÕyla
saldÕrganlaúmasÕna yol açacaktÕr.
østek, talimat ve sorularÕnÕzÕ basit bir dille ifade ediniz. Stresli bir kiúi ço÷unlukla karmaúÕk
ifadeleri anlayamaz ya da bunlarla baúa çÕkamaz.
Onun stresini kabul ediniz (‘…üzgün oldu÷unu anlayabiliyorum.’) Dinleme konusunda istekli
oldu÷unuzu belirtiniz; kendisine nasÕl yardÕmcÕ olabilece÷inizi sorunuz (‘…yardÕmcÕ olmak için
yapabilece÷im herhangi birúey var mÕ?’)
Kiúi size karúÕ sözlü tacizde bulundu÷unda, bu durumu kiúisel olarak algÕlamayÕnÕz ya da
sözlü karúÕlÕkta bulunmayÕnÕz veya konuyu tartÕúmayÕnÕz. Bu taciz kiúiden de÷il,
hastalÕktan kaynaklanmaktadÕr.
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KapalÕ bir mekanda olmanÕz halinde, acil olarak terketmeniz gereken durumlar için en yakÕn
çÕkÕú yolunu belirleyiniz.
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BaúkalarÕyla dolaylÕ tartÕúmadan kaçÕnÕnÕz. Stresli kiúiyle do÷rudan iletiúim kurunuz. Kiúi orada
de÷ilmiú gibi, baúkalarÕyla kiúi hakkÕnda konuúmayÕnÕz (‘…o çok sinirli.’)
Kiúinin fiziksel olarak tehditte bulunmasÕ durumunda, davranÕúlarÕna katÕ ve net sÕnÕrlar
koyunuz: kendisinin güvenli÷ini sa÷layaca÷ÕnÕzÕ, ancak kendisine ya da baúkalarÕna zarar
vermesine izin vermeyece÷inizi belirtiniz. Tehditin artmasÕ ya da tehditi fiziksel bir eyleme
dönüútürecek bir hareketin olmasÕ halinde, bu durumdan kaçmaya daima hazÕrlÕklÕ olunuz.
Dürüst, açÕk ve net olunuz. Aldatmaya ya da kandÕrmaya çalÕúmayÕnÕz. Kiúinin gerçekte
olmayan úeyleri görme veya duymasÕ ve “ sen de görüyor ya da duyuyor musun? diye sormasÕ
halinde, onun gerçe÷ini kabul ediniz, ancak kendi gerçe÷inizi de belirtiniz. Sözgelimi; kiúi
kendisinin güvende olmadÕ÷ÕnÕ söyleyen sesler duyabilir: kendisinin gerçekte güvenli oldu÷u
konusunda güvence vererek bu duruma karúÕ çÕkabilirsiniz.
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Etrafta dolaúsa ya da size bakmasa bile, konuúmayan ya da tepki vermeyen kiúinin sizi
dinlemedi÷ini hiçbir zaman varsaymayÕnÕz. Muhtemelen söyledi÷iniz her sözcü÷ü çok
dikkatli bir úekilde dinliyordur. Stresli kiúiye, yardÕm istedi÷inizi (CATTS, polis, arkadaúlar,
ya da doktordan) söylemeniz durumunda, herhangi bir gecikme oldu÷unda, kiúiye her
zaman gerekçesini de belirterek açÕklama yapÕnÕz. YardÕmÕn geldi÷i konusunda onu
temin ediniz.
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