
 1 

Psikoanaliz Praxis‘i  

Dipl. Psych. Esther Schulz-Goldstein 

Psikoanalizterapisti 

Paul-Lincke-Ufer 30 

10999 Berlin 

Tel.: 0049/30/6123486 

 

 

Not for comercial use 

Para kazanmak amacýyla kullanýlamaz 

Bu yöntem beraberinde verilen mektub (kullanma klavuzu) olmadan verilemez ve kullanýlamaz 

 

Depremzedelere psikolojik yardým metodu  

 

Sevgili deprem-yardýmcýlarý,  

 

elinizde tuttuðunuz bu metodu traumatize olmuþ depremzedelere uygulamanýz için sizlere 

verilmiþtir. Bu yöntem 70‘li yýllarda Silver Mind grubuna üye olan psikolog  ve psikotrapistler 

tarafýndan geliþtirilip bazý faciayaya uðramýþ bölgelerde denenmiþtir. Mesela 1985 yýlýnda 

Mexika depreminde,Çile de iþkenceye uðramýþ insanlarda, eski Yugoslavya‘da savaþ esnasýnda ve 

sonrasýnda çok iyi baþarý ile uygulanmýþtýr. Bu yöntem terapi yapamanýn ancak çok zor þartlar 

altýnda mümkün olan ortamlarda, traumatize olmuþ insanlara yardým edebilmek için 

geliþtirilmiþtir.  

 

Traumatize olmuþ insanlar facia durumun da psikolojik kendini koruma mekanizmeleri, yani 

gerçekleri yoksayma, bastýrmak, duygulardan yoksun olmak gibi savunmalarý faaliyete geçirirler. 

Faciaya uðramýþ þahýs yaþamýþ olduklarýndan dolayý hem vücuden hem ruhen çok büyük ve 

derin bir sarsýntýya maruz kalmýþtýr. Ayrýca yaþantýsýndan ve dünyasýndan tamamiyle savrulmuþ 

hisseder. Yaþanýlan gerçekler þahsýn duygularýnda bir fakirleþme, yoksunlaþma yaratmamasý için 

bir nevi yaþamýþ olduklarýnýn hüznünü bir proses halinde yaþayabilmesi gerekir. Bu anti-trauma 

metodu savunma mekanizmelerini ortadan kalkmalarý ve faciazedelerin kendilerine bulabilmeleri, 

vücutlarýnýn ve ruhlarýnýn tekrar baðdaþmalarý içindir. Tabii ki traumatize olamamýþ kiþiler de bu 

metodu deneyebilirler. 

 

Yöntem hem gruplarda hem tek kiþilerde uygulanabilinir. Hem yetiþkinler de hem de çocuklarýn 

anlayabilecekleri bir dilde uygulandýðý zaman 6 yaþ itibaren çocuklarda da uygulayabilirsiniz.  

Þizofreni, psikozlarý olan þahýslarda bu yöntem uygulanmamalýdýr.  

 

Bu metod hafta 4 kere okunup 1 yýl süreyle uygulanmalýdýr. Bir çok facialar da olduðu gibi, 

uzmanlarýn sayýsý yok denecek kadar az olduðu için, metod çok hassas ve dikkatli olan kiþiler 

tarafýndan da uygulanabilinecek kadar emin. Ancak bu yardýmcýlar ilkkez uyguladýklarýn da ruhi 
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durumlarýný karþýsýndakine yansýtmamalarý için bu yöntemi kendi üzerlerinde en azýndan 5 kere 

baþka bir yardýmcý tarafýndan denemiþ olmalarý gerekmektedir.  

 

Yöntemi uygulama esnasýnda sevgi dolu bir mesafenin faciazedeler için en saðlýklý olduðunu 

kendi deneyimlerimizde öðrendik. Uygulamaya baþlamadan önce faciazedeye þimdi ne ile 

karþýlaþacaðýný ve ne olacaðýný söylemeniz çok önemli. Yöntemin süreci 20 dakika kadar.  

Bu tekstlerinde bir deðiþtirme katiyyen yapýlamaz.  

 

Sizlere iþinizde çok kuvvet diliyorum. 

 

Sevgi ve saygýlarýmla 

Dipl.Psikolog Esther Schulz-Goldstein 

Psikoanalizterapisti 
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Depremzedelere psikolojik yardým metodu  

 

(Parantez içinde olan cümleler konuþan içindir ve uygulananlara okunmaz. Bu 

çalýþmayý baþkalarýna tatbik eden þahsýn, yani konuþan þahýs bu yöntemi en 

azýndan 5 defa bir meslektaþý ile birlikte kendi üzerinde denemiþ olmasý gerekir. 

Uygulananlara yansýmamasý için, bu yöntemi uygulayanýn moralmen sakin ve 

kendisinin rahat hissetmesi ve özellikle huzurlu olmasý gerekmektedir.  

Konuþan þahýs, 1‘den 20‘ye kadar olan molalarý karþýsýndan beklediðini kendi 

vücudunda da hissedeyince dek uzatýyor. Tecrübeye göre bu süreç 6 ila 8 

saniyelik bir süre. ) 

 

Bu metoda üç‘ten bir‘e geriye saymakla baþlýyoruz. 

 

Rahat bir þekilde yerine otur, gözlerini kapat, derin nefes al ve nefes 

verirken düþüncende üç defa üç sayýsýný kendine söyle. 

 

Rahat bir þekilde yerine otur, gözlerini kapat, derin nefes al ve nefes 

verirken düþüncende üç defa iki sayýsýný kendine söyle. 

 

Tekrar derin nefes al ve nefes verirken düþüncen de üç defa bir 

sayýsýný kendine söyle 

 

Derinleþmek 

 

Daha derin ve daha saðlýklý bilinç seviyesine eriþmene yardým 
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edebilmem için, on'dan bir'e kadar geriye doðru sayacaðým. 

Saydýðým her sayýda sen derinlemeyi hissedeceksin ve sen  

daha derin ve daha saðlýklý bilinç seviyesine eriþeceksin. 

 

(çok yavaþ konuþuluyor bu sayým süresince)  

on 

dokuz Derinlemeyi hisset 

sekiz 

yedi 

alti daha derin, daha derin 

bes 

dört 

üç daha derin, daha derin 

iki 

bir 

  

Sen þimdi daha derin ve daha sýhhatli bir bilinç seviyesindesin – 

 öncesinden daha derin. 

 

Senin bu seviyede rahatlamana yardýmcý olabilmem için, dik- 

katini vüçudunun çeþitli kesimlerine çekeceðim . 

 

Tüm dikkatini kafana ver, kafaný saran tenine. Hafif bir titreme 

hissedeceksin, bir sýcaklýk. Bu sýcaklýk kann dolaþýmýndan 

kaynaklanýyor. ( mola ) 

 

Þimdi kafanýn bu kýsmýnýn tüm kaslarýný, adalelerini ve  sinirlerini  

tamamýyla sökülünceye kadar rahatlat ve onlarý derin bir ra- 
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hatlama seviyesine getir. Bu derin rahatlama giderek daha  

derin bir seviyeye eriþiyor. 

 

Tüm dikkatini alnýna ver, alnýný saran tenine. Hafif bir titreme 

hissedeceksin, bir sýcaklýk. Bu sýcaklýk kan dolaþýmýndan kay- 

naklanýyor. ( mola) 

 

Þimdi kafanýn bu kýsmýnýn tüm kaslarýný, adalelerini ve sinirlerini 

tamamýyla sökülünceye kadar rahatlat ve onlarý derin bir ra- 

hatlama seviyesine getir. Bu derin rahatlama giderek daha  

derin bir seviyeye eriþiyor. 

 

Tüm dikkatini göz kapaklarýna ver ve gözlerini saran dokuma- 

ya. Hafif bir titreme hissedeceksin, bir sýcaklýk. Bu sýcaklýk kan                                                                                           

dolaþýmýndan kaynaklanýyor. ( mola) 

 

Þimdi kafanýn bu kýsmýnýn tüm kaslarýný, adalelerini ve sinirlerini 

tamamýyla sökülünceye kadar rahatlat ve onlarý derin bir ra- 

hatlama seviyesine getir. Bu derin rahatlama giderek daha 

derin bir seviyeye eriþiyor. 

 

Tüm dikkatini yüzüne ve yanaklarýný saran cildine ver. Hafif bir 

titreme hissedeceksin, bir sýcaklýk. Bu sýcaklýk kann dolaþýmýn- 

dan kaynaklanýyor. ( mola) 

 

Þimdi kafanýn bu kýsmýnýn tüm kaslarýný, adalelerini ve sinirlerini 

tamamýyla sökülünceye kadar rahatlat ve onlarý derin bir ra- 

hatlama seviyesine getir. Bu derin rahatlama giderek daha 

derin bir seviyeye eriþiyor. 
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Tüm dikkatini boynunun dýþ kýsmýna ver, boynunu saran teni – 

ne. Hafif bir titreme hissedeceksin, bir sýcaklýk. Bu sýcaklýk kan 

dolaþýmýndan kaynaklanýyor. (mola) 

 

Þimdi vücudunun bu kýsmýnýn tüm kaslarýný, adalelerini ve sinir- 

lerini tamamýyla sökülünceye kadar rahatlat ve onlarý derin  

bir rahatlama seviyesine getir. Bu derin rahatlama giderek  

daha derin bir seviyeye eriþiyor. 

 

Tüm dikkatini boynunu iç kýsmýna ver.( mola) 

 

Þimdi vücudunun bu kýsmýnýn tüm kaslarýný, adalelerini ve sinir- 

lerini tamamýyla sökülünceye kadar rahatlat ve onlarý derin 

bir rahatlama seviyesine getir. Bu derin rahatlama giderek 

daha derin bir seviyeye eriþiyor. 

 

Tüm dikkatini omuzlarýna ve vücudunun bu kýsmýný örten ku- 

maþa ver . ( mola) 

 

Tenini hisset. Vücudunun bu kýsmýný saran teninin hafif  

titremesini hisset. ( mola) 

         

Þimdi vücudunun bu kýsmýnýn tüm kaslarýný, adalelerini ve sinir- 

lerini tamamýyla sökülünceye kadar rahatlat ve onlarý derin 

bir rahatlama seviyesine getir. Bu derin rahatlama giderek 

daha derin bir seviyeye eriþiyor. 

 



 7 

Tüm dikkatini göðsüne ver ve vücudunun bu kýsmýný örten kumaþý 

hisset. (mola) 

 

Tenini hisset. Vücudunun bu kýsmýný saran teninin hafif titremesini 

hisset. (mola) 

 

Þimdi vücudunun bu kýsmýnýn tüm kaslarýný, adalelerini ve sinir- 

lerini tamamýyla sökülünceye kadar rahatlat ve onlarý derin 

bir rahatlama seviyesine getir. Bu derin rahatlama giderek 

daha derin bir seviyeye eriþiyor. 

 

Tüm dikkatini göðsünün içine ver. Tüm organlarýný, tüm bezleri, 

tüm dokularý, hatta hücreleri rahatlat. Taa ki, hepsi saðlýklý ve  

dengeli bir halde çalýþýncaya dek. 

Tüm dikkatini karnýnýn alt kýsmýna ver. Vücudunun bu kýsmýný örten 

kumaþý hisset. ( mola) 

 

Tenini hisset. Vücudunun bu kýsmýný saran teninin hafif titremesini 

hisset. (mola) 

 

Þimdi karnýnýn alt kýsmýnýn tüm kaslarýný, adalelerini ve sinirlerini 

tamamýyla sökülünceye kadar rahatlat ve onlarý derin bir ra- 

hatlama seviyesine getir. Bu derin rahatlama giderek daha 

derin bir seviyeye eriþiyor. 

 

Tüm dikkatini karnýnýn alt kýsmýnýn içine ver. Tüm organlarýný, 

tüm bezlerini, tüm dokularý, hatta hücreleri rahatlat. Ta ki, hep- 

si saðlýklý ve dengeli bir halde çalýþýncaya dek.    
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Tüm dikkatini üst bacaðýna ver. Vücudunun bu kýsmýný örten 

kumaþý hisset. Tenini hisset. Vücudunun bu kýsmýný saran teni- 

nin hafif titremesini hisset. (mola) 

 

Þimdi vücudunun bu kýsmýnýn tüm kaslarýný, adalelerini ve sinir- 

lerini tamamýyla sökülünceye kadar rahatlat ve onlarý derin bir 

rahatlama seviyesine getir. Bu rahatlama giderek daha derin 

bir seviyeye eriþiyor. 

 

Üst bacaðýnýn kemiklerindeki hafif titremeyi hisset. Tam þimdi 

çok iyi hissediyorsun. 

 

Tüm dikkatini dizlerine ver. Tenini hisset. Dizlerini saran teninin 

hafif titremesini hisset. ( mola) 

 

Þimdi vücudunun bu kýsmýnýn tüm kaslarýný, adalelerini ve sinir- 

lerini tamamýyla sökülünceye kadar rahatlat ve onlarý derin bir 

rahatlama seviyesine getir. Bu rahatlama giderek daha derin 

bir seviyeye eriþiyor. 

 

Tüm dikkatini baldýrlarýna ver. Tenini hisset. Baldýrlarýný saran te- 

ninin hafif titremesini hisset. ( mola) 

 

Þimdi vücudunun bu kýsmýnýn tüm kaslarýný, adalelerini ve sinir- 

lerini tamamýyla sökülünceye kadar rahatlat ve onlarý derin bir 

rahatlama seviyesine getir. Bu rahatlama giderek daha derin 

bir seviyeye eriþiyor. 

Daha derin ve daha saðlýklý bir bilinç seviyesine eriþmek için, 

tüm dikkatini ayak parmaklarýna ver. ( mola) 
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Þimdi daha derin ve daha saðlýklý bilinç seviyesindesin. 

 

Daha derin ve daha saðlýklý bir bilinç seviyesine eriþmek için, 

tüm dikkatini ayak tabanýna ver. ( mola) 

Þimdi daha derin ve daha saðlýklý bilinç seviyesindesin. 

 

Daha derin ve daha saðlýklý bir bilinç seviyesine eriþmek için, 

tüm dikkatini ayak topuðuna ver. ( mola) 

 

Þimdi daha derin ve daha saðlýklý bilinç seviyesindesin. 

 

Daha derin ve daha saðlýklý bilinç seviyesine eriþmene yardým 

edebilmem için, birden üç‘ e kadar sayacaðým ve fiskeleyece- 

ðim. O anda sen ruhunun çok rahatlayacaðýn bir yere gide- 

ceksin. Ben o zaman susacagým ve sen benim sesimi tekrar 

duyunca bir saat zaman geçmiþ olacak. Sesim seni korkutma- 

yacak. Derin nefes alacaksýn ve çok rahatlayacaksýn.   

 

 

bir-( mola) 

iki-(mola)  

üç Ruhunun çok rahatlayacaðý yere git. (mola– 60 saniye 

sayýlarak zaman geçecek ) 

 

 

Gayet iyi rahatla. (mola) Derin nefes al ve rahatlamaný 

derinlet. 
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R A P O R 

 

Sesimi dinlemeye devam ediyorsun. Benim tavsiyelerimi bu  

bilinç seviyesinde ve her ayrý seviyede dinleyeceksin. Hatta 

kendine geldiðinde de benim tavsiyelerimi dinleyeceksin. 

Bu senin iyiliðin için. Senin bunu arzu ediyorsun. Ve bu bir ger- 

çek. 

 

"Rahatla" dediðim her defada, vücudunun, beyninin ve ruhunun 

gereksiz olan tüm hareketleri anýnda duracak. Sen tamamýyla passif 

ve bedenen ve ruhen rahatlayacaksýn.(mola) 

 

"Rahatla" kelimesini düþündüðün her defa da, vücudunun,  

beyninin ve ruhunun gereksiz olan tüm hareketleri anýnda du- 

racak. Sen tamamýyla pasif ve bedenen ve ruhen rahatla- 

yacaksýn. (mola) 

 

Kendini, kafaný ananýn dizine yasladýðýn zamanlardaki gibi  

rahat hissedeceksin. 

 

Ben bir den beþ' e kadar sayarak, seni bu ve bundan daha  

derin bir seviyeden geri getirebilirim. bes' de gözlerini açacak 

sýn, uyanmýþ, çok memnun ve sýhhatli olacaksýn. 

 

Ben senin sol omzuna üç defa dokunarak, seni bu ve bundan daha 

  derin bir seviyeden geri getirebilirim. Elimi omzunda üçüncü defa 

hissedince, gözlerini açacaksýn, uyanmýþ, çok memnun ve sýhhatli 

olacaksýn. Ve bu bir gerçek. 
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 Faydalý olan tavsiye 

 

Þimdi faydalý bir tavsiyem geliyor. Bunu derin bilinç seviyesinde 

kendi kendine tekrarlaman gerekiyor. içinden sana söyleye- 

ceklerimi tekrarla. ( mola– 3 saniye ) 

 

Ben bilincime tamamýyla hükmediyorum. Beynimin ve duygu- 

larýmin tüm konrolü bu seviyede kendi elimde. Hatta kendime  

geldiðimde bile. Ve bu bir gerçek. ( mola– 3 saniye ) 

Var olmam çok iyi. Çünkü insanlara faydam olur. ( mola) 

 

Bu bilinç seviyesine her eriþtiðimde, bedenen ve ruhen rahat 

olacaðým. 

 

Uyandýrmak 

 

Þimdi birden bese kadar sayacaðým ve fiskeleyeceðim. Bu an- 

da sen gözlerini açacaksýn , uyanmýþ , çok memnun ve sýh- 

hatli olacaksýn. Gözlerinde ve gördüklerinde rahatsýz edici 

hiç bir þey hissetmeyeceksin. Kulaklarýn çýnlamayacak. Tam 

tersine. Gözlerin, kulaklarýn, tüm duyarlýðýn bu egzersisi her 

tekrarlayýþýnda defadan defaya düzelecek. Ve bu bir gerçek. 

 

(kuvvetli sesle okuyun) 

bir, iki  Yavaþ yavaþ uyan.  

 

üç Hafifden kýpýrdan. Derin nefes al. "bes" dediðimde gözlerini 
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açacaksýn, uyanmýþ, çok memnun  ve sýhhatli olacaksýn. 

Öncesinden daha rahat olacaksýn. Sanki dinlendirici, ra 

hatlatýcý ve sýhhatli bir uykudan uyanmýþ gibi hissedecek- 

sin kendini. 

  

dört (fiske) Gözler açýk, uyanýk, memnun sýhhatli ve öncesinden 

çok daha iyi hissediyorsun kendini. 

 

Beþ, Kalk, geril, ve kendini iyi hisset. 
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