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ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Patojenik 18 3 5 2 0 0 27,00

Nevrotik 18 3 2 3 0 2 36,00

Terapötik 18 2 3 3 3 1 36,00

Karizmatik 18 2 1 5 4 1 34,00

NEVROTİK (GERİLİMLİ) BENLİK ALGISI
Günlük yaşamınızda genellikle sıkılgan ve de utangaç sayılırsınız. Kalbiniz çok kolay kırılabilmekte ve bu da sizi doğal olarak kırılgan birisi
olarak etiketlemektedir. Hayata toslamamak için ve arkadaş ortamlarında mahcup olmamak için genellikle içe kapanık tavırlar
takınmakta ve bu çerçevede korunmacı ve mesafeci bir davranış repertuarı geliştirmektesiniz.  

Ayrıca kaygılı iç dünyanız ile tetikte beklemekte olan beden diliniz dikkatlerden kaçmamaktadır. Bazen sinirli-gelirimli ve kontrolsüz öfke
patlamaları veya ağlama nöbetleri hâlinde bir takım kıyıcı duygusal boşalımlar da yaşayabilmektesiniz. Varoluşsal aidiyetlerinizin zayıf
olması nedeniyle başarı, ölüm, mücâdele, kendini ispatlama gibi nosyonlar (kavramlar), çoğu zaman size itici gelmekte ve de doğal olarak
bu konular anksiyete (gerilimli endişe) kaynağınız olabilmektedir.  

Reaktif (tepkisel) kişiliğiniz, kronik edilgenliğiniz, çabucak etki ve tesir altında kalmanız, bedeninizle kavgalı oluşunuz, aynada kendinizle
gözgöze gelmek istemeyişiniz, çoğu zaman sevilmediğiniz kanaatine kapılmanız, örseleyici ve öğütücü bir değersizlik duygusu
yaşamanız, size önerilen tüm yardım davranışlarını da baskı olarak nitelemeniz, bir de önemsizlik ve hiçlik sarmalında tükenmişliğe ve
patinaja düşmeniz gibi olumsuz pekiştireçleriniz, maalesef devamlı olarak size ‘zaman-ve-enerji’ kaybettirmektedir.  

Öte yandan, karşı cinsle arkadaşlık kurma konusunda güçlükler yaşamanız, hayatınızın bir anlam çatısına sahip olmaması, zaman zaman
kendinize, çevrenize ve ajandanıza yabancılaşmanız gibi pessimist (karamsar) duygularla örülü bir iç dünyanız bulunmaktadır.  

Tüm bunlara karşın yine de adapte olabilmek adına, karşılaştığınız tüm problem durumlarında aşırı derecede alttan alma yöneliminiz de
sizi, silik bir kişilik olarak etiketleyebilmektedir. Güç ve otorite karşısında hemen pes etmeniz, yoğun bir tedirginlik yaşamanız ve tüm
denetim mekanizmalarına ya da otorite figürlerine antipati duymanız gibi stresörler de sizi mutsuzluğa itekleyebilmekte ve kendinize
özgü bir başarı kültürü yaratabilmenizi sabote edebilmektedir.  

Hakkınızı arayamamak, arkasında duracağınız kararlar ver(e)memek, mücâdeleden kaçınmak, çoğu zaman hüzünlü ve bitkin (bıkkın)
olmak, bu ibrişim sarmalında boşluk ve gayesizlik anaforuna kapılarak kendinize veya problem durumunuza odaklanamamak, size rafine
yol haritaları sunabilecek bir takım değerler sistemine veya kurtuluş reçetelerine de kuşkuyla bakmak; dahası, tüm bu olumsuz
pekiştireçlerle öğrenilmiş başarısızlığı ve çaresizliği yazgınıza dönüştürmek gibi bir dizi bilişsel ve davranışsal çarpıtmalarınız
bulunmaktadır.  

Üzerinize gelindiğinde alevlenen isyan duygularınız ise geriliminizi daha da artırmakta, size yoksunluklarınızı hatırlatan kişi ya da yer ve
mekânlardan özellikle kaçmakta, hatta bazen yolunuzu dahi değiştirerek kendiliğinizi içe kapanarak korumaya çalışmaktasınız.  

Özellikle savunma mekanizmalarını (Bastırma, Yansıtma, İnkâr, Aklileştirme, Yücaltme, Yön Değiştirme, Özdeşleşme, Yerine Koyma,
Düşleme, Ödünleme vb.) yoğun bir şekilde kullanmakta; mutsuzluğunuzu seçimlerinizin doğal bir sonucu olan kişisel başarısızlık ya da
tasarım değil de; size dışarıdan dayatılan ve kontrolü sizde olmayan bir yazgıymış gibi kavramsallaştırmakta; dahası, iç konuşmalarınızda
ya da dışarıya karşı ürettiğiniz savunmalarınızda tüm bu bilişsel çarpıtmaları da yoğunluklu bir şekilde kullanmaktasınız.  

Bu konuda, aşağıdaki gelişim önerilerinin size son derece fayda sağlayacağı inancındayız. Gelişim manifestonuza dâir alternatif
önerilerimiz aşağıdaki gibidir:  

1. Psikolojik tahlilleri içeren romanlar okuyabilirsiniz.
2. Çok beğendiğiniz 3-4 fıkrayı, şiiri ve de şarkıyı ezberleyin ve fırsat buldukça sevdiklerinizle paylaşın.
3. Kendinize mutlaka sanatsal bi uğraşı edinin. Tiyatro bu konuda tam olarak sizi açabilir ve de gölge kişiliğinizi olabildiğince

eğitebilir. Sevdiğiniz bir enstrumanı çalmayı öğrenmek te size çok şey katabilecektir.
4. Sinema zevkinin tadını çıkarın ve filmlerde size yakın karakterleri daha iyi tahlil edin. Böylece kendinize dışardan bakabilme

fırsatını değerlendirip kişisel farkındalığınızı artırın.
5. Etkin iletişim eğitimi, İnovasyon eğitimi, Psikodrama vb. eğitimleri alın hatta bu eğitimlerde co-terapist veya asistan olarak görev

alın.
6. Şiir yazmayı deneyin. Eğer şiirde çok iyi olmadığınızı düşünüyorsanız mutlaka günlük tutmaya ya da anılarınızı biriktirdikçe

yazmaya çalışın.
7. Güneşli havaları asla kaçırmayın ve mutlaka küçük yürüyüşler yapın ve mümkünse çokcuklarla veya bebeklerle gözgöze gelin.
8. Kendinize hediye alın. Kendinize özelmiş gibi davranın.
9. Kıyafetlerinize dikkat edin. Çok klasik takılmayın. Güncel tasarımları ve canlı renkleri de arasıra tercih edin.

10. Resim yapmak, ebrû yapmak, maket yapmak, tenis oynamak, golf oynamak, carting yapmak, rafting yapmak, yüzmek, futbol
veya basketbol oynamak, fuarları gezmek, evinizin mutfak alışverişini üstlenmek ve yemek yapmak gibi meşguliyetler de her
bakımdan size faydalı olabilecektir.

11. Eleştirmeden önce iki kez düşünmeyi, “Hayır ya da Evet” demeden önce de, bir kez daha düşünmeyi tercih edin. Olgular ve
olaylar karşısında, nedenleri ve sonuçları olduğu kadar, alternatif bakış açılarını ve fırsatları da düşünün.

12. Esnek olabileceğiniz bir davranış kümesi/repertuarı oluşturun (geliştirin). Bu küme içersinde yer olan bir davranışla veya olguyla
karşılaştığınız zaman da mutlaka esnek davramaya özen gösterin ve başkalarının katılımına açık olun.

13. Konuşurken gözlerinizi muhatabınızdan kaçırmayın. Kelimelerin gücüne inanın. Göz teması kurarak iletişim kurmaya çalışın.
Kelime dağarcığınızı geliştirin.

14. Tatil kültürünüz olsun. Kendi kendinize, örneğin piknik yapmak veya kır gezilerine çıkmak gibi fırsatlar yaratın.
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15. Düzenli takip ettiğiniz haftalık veya aylık bir süreli yayın ya da derginiz olsun. (Atlas, Psikeart, National Geographic, Bilim &
Teknik, Varlık, Türk Edebiyatı, Yeni Aktüel, News Week, Eğitim-Bilim, Doğu-Batı vb.)

16. Affedici olmayı öğrenin. Daha anlayışlı, toleranslı, alçak gönüllü ve kendinizle olduğu gibi çevrenizle de barışık bir insan olmaya
gayret edin.

17. Dünya edebiyatı veya değişik kültürler konusunda meraklı ya da amatör bir araştırmacı olur. Kültürlerarası okumalara ve sanatın
evrenselliğinden ya da insanları olgunlaştıran şifacılığından her fırsatta faydalanın.

18. Ailenizdekilere hakettikleri değeri verin. Onlarla daha çok vakit geçirmeye özen gösterin. Tüm kararlarınız ve seçimleriniz diyoloğa
ve ailenizin alternatif bakış açılarına açık olsun. Unutmayın! Başkalarının da sizin kadar özgür ve özgün olma hakları vardır.
Dolaysıyla; eleştirilere, önerilere, katkılara ve yardım tekliflerine mutlaka açık olun.

19. Unutmayın! Kendimizi sevmek başkasını sevmenin alternatifi olmadığı gibi, başkasını sevmek de kendimizi sevmemizin alternatifi
değildir. Bu dengeyi kurmak için, yukarıdaki meşguliyetleri veya fırsatları yaşantıya dönüştürmeli ve bu izlekteki psikososyal
gelişim fırsatlarının, imkânlarının ve bu önerilerin her bakımdan kariyerinizi desteklemesine fırsat vermelisiniz.
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TERAPÖTİK (İYİLEŞTİRİCİ) BENLİK ALGISI
Günlük yaşamınızı genellikle zevk alarak dolu dolu yaşamaktasınız. Çoğu zaman her birim davranışa ve yaşam karesine, yaşamınızı ve
sizi zenginleştirdiği düşüncesiyle odaklanmaktasınız. Bunu gerçekleştirmeyi bâzen başaramazsanız da, çoğu zaman olumlu bakış açınız,
sizi kuşatan fırsatları görmenizi sağladığından, çevrenizce çoğukez talihli birisi olarak algılanabilirsiniz. Bu bağlamda, ‘okumak’,
‘araştırmak’ ve ‘sürekli yeni şeyler öğrenmek’ çoğu zaman size kendinizi iyi hissettirmektedir.  

Bilinçli bir bireysel farkındalığınızın olduğu söylenebilir. Bu anlamda çevrenizi içtenlikle sevmekte, tüm insanlığa sempati ile bakmakta ve
özellikle farklı kültürleri tanımak konusunda da oldukça istekli davranabilmektesiniz. Bireysel, ailevi, toplumsal veya ulusal tüm sorunların
zamanı geldiğinde rahatlıkla çözüleceğini öngördüğünüz için de çevrenizce “iyimser bir kişi” olarak tanınmaktasınız. Bu anlamda ‘gelecek’
sizin için ‘umut etmek’ ve ‘daha iyisini beklemek’ anlamına gelmektedir.  

Genellikle sorumluluk almaktan hoşlanan, problemleriyle başa çıkma konusunda istekli ve mücadeleci, kendinden emin, ayrıca akıcı ve
didaktik konuşabilen, canlı ve enerjik yapısıyla hemen her konuda başarılı olmaya azimli yönelimleriyle takdîr edilen, sosyal ilişkilerinde
samimi, çevresince de ‘iyi bir insan’ olarak tanınan bir profiliniz bulunmaktadır.  

İşbirliğine açık, genel olarak hayatından memnun, özenli, yaptıklarından ve başarılı olmaktan kıvanç duyan, deneyimlerinin rehberliğine
inanan, bazen günlük çatışmalarına rağmen duygu ve bilişlerindeki uyumunu ve toleranslı olabilme esnekliğini kaybetmeyen, haksızlıklar
karşısında bazen yılgın, bazen savaşçı ve güçsüzlerin yardımcısı, ilâveten diğer insanlara saygı ve sevgi duyabilen bir kişilik kumaşınız
vardır.  

Gerektiğinde gerçekçi bir şekilde, yanlışlar ve hatâlar karşısında durabilen ve tutarlı savunmalarla insanlara “Hayır” diyebilen, yakın
çevresindeki sosyal desteği rahatlıkla motivasyon enerjisine dönüştürüp yakın hedeflerine zaman kaybetmeden yönelebilen, kendi başına
ya da arkadaşlarıyla çoğunlukla iyi vakit geçirebilen ve bazen durağanlaşsa da sosyal yönü güçlü olan bir davranış repertuarınız
bulunmaktadır.  

Kişisel saydamlık olarak tanımlayabileceğimiz bir üslüpla duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebilen, bazen şüpheci olsanızda genelde
iyi niyetli olabilen, yaşam alanlarınız (çalışma masası, yatak odası, kütüphane, mutfak vb.) konularında genellikle düzenli ve özenli
olmanız ise bir başka dikkat çeken yönünüzdür.  

Bazen alınganlık gösterebilseniz de, genellikle size yapılan şakaları anlayışla karşılayabilmeniz, yalnız kaldığınızda ise kendi kendinize
yetebilmeniz, kendinizi hemen her yerde ve ortamda ‘yeterli’ hissetmeniz, konuşurken beden dilinizi de kullanarak ne demek istediğinizi
anlatmaya çalışmanız, sonuç olarak sizi öne çıkaran diğer yönelimlerinizdir.  

Ayrıca, imkânlar ölçüsünde giyimine dikkat etmek gibi ego temsil stratejileriniz ve iletişime açık olmak gibi psikososyal becerileriniz,
genel olarak hayatınızda iyileştiririci (terapötik) bir işlev görmekte; dahası bu potansiyel beceriler total olarak sizi daima derleyen-ve-
toparlayan artılarınız olarak göze çarpmaktadır.  

Bu konuda, aşağıdaki gelişim önerilerinin size son derece fayda sağlayacağı inancındayız. Gelişim manifestonuza dâir alternatif
önerilerimiz aşağıdaki gibidir:  

1. Psikolojik tahlilleri içeren romanlar okuyabilirsiniz.
2. Çok beğendiğiniz 3-4 fıkrayı, şiiri ve de şarkıyı ezberleyin ve fırsat buldukça sevdiklerinizle paylaşın.
3. Kendinize mutlaka sanatsal bi uğraşı edinin. Tiyatro bu konuda tam olarak sizi açabilir ve de gölge kişiliğinizi olabildiğince

eğitebilir. Sevdiğiniz bir enstrumanı çalmayı öğrenmek te size çok şey katabilecektir.
4. Sinema zevkinin tadını çıkarın ve filmlerde size yakın karakterleri daha iyi tahlil edin. Böylece kendinize dışardan bakabilme

fırsatını değerlendirip kişisel farkındalığınızı artırın.
5. Etkin iletişim eğitimi, İnovasyon eğitimi, Psikodrama vb. eğitimleri alın hatta bu eğitimlerde co-terapist veya asistan olarak görev

alın.
6. Şiir yazmayı deneyin. Eğer şiirde çok iyi olmadığınızı düşünüyorsanız mutlaka günlük tutmaya ya da anılarınızı biriktirdikçe

yazmaya çalışın.
7. Güneşli havaları asla kaçırmayın ve mutlaka küçük yürüyüşler yapın ve mümkünse çokcuklarla veya bebeklerle gözgöze gelin.
8. Kendinize hediye alın. Kendinize özelmiş gibi davranın.
9. Kıyafetlerinize dikkat edin. Çok klasik takılmayın. Güncel tasarımları ve canlı renkleri de arasıra tercih edin.

10. Resim yapmak, ebrû yapmak, maket yapmak, tenis oynamak, golf oynamak, carting yapmak, rafting yapmak, yüzmek, futbol
veya basketbol oynamak, fuarları gezmek, evinizin mutfak alışverişini üstlenmek ve yemek yapmak gibi meşguliyetler de her
bakımdan size faydalı olabilecektir.

11. Eleştirmeden önce iki kez düşünmeyi, “Hayır ya da Evet” demeden önce de, bir kez daha düşünmeyi tercih edin. Olgular ve
olaylar karşısında, nedenleri ve sonuçları olduğu kadar, alternatif bakış açılarını ve fırsatları da düşünün.

12. Esnek olabileceğiniz bir davranış kümesi/repertuarı oluşturun (geliştirin). Bu küme içersinde yer olan bir davranışla veya olguyla
karşılaştığınız zaman da mutlaka esnek davramaya özen gösterin ve başkalarının katılımına açık olun.

13. Konuşurken gözlerinizi muhatabınızdan kaçırmayın. Kelimelerin gücüne inanın. Göz teması kurarak iletişim kurmaya çalışın.
Kelime dağarcığınızı geliştirin.

14. Tatil kültürünüz olsun. Kendi kendinize, örneğin piknik yapmak veya kır gezilerine çıkmak gibi fırsatlar yaratın.
15. Düzenli takip ettiğiniz haftalık veya aylık bir süreli yayın ya da derginiz olsun. (Atlas, Psikeart, National Geographic, Bilim &

Teknik, Varlık, Türk Edebiyatı, Yeni Aktüel, News Week, Eğitim-Bilim, Doğu-Batı vb.)
16. Affedici olmayı öğrenin. Daha anlayışlı, toleranslı, alçak gönüllü ve kendinizle olduğu gibi çevrenizle de barışık bir insan olmaya

gayret edin.
17. Dünya edebiyatı veya değişik kültürler konusunda meraklı ya da amatör bir araştırmacı olur. Kültürlerarası okumalara ve sanatın

evrenselliğinden ya da insanları olgunlaştıran şifacılığından her fırsatta faydalanın.
18. Ailenizdekilere hakettikleri değeri verin. Onlarla daha çok vakit geçirmeye özen gösterin. Tüm kararlarınız ve seçimleriniz diyoloğa

ve ailenizin alternatif bakış açılarına açık olsun. Unutmayın! Başkalarının da sizin kadar özgür ve özgün olma hakları vardır.
Dolaysıyla; eleştirilere, önerilere, katkılara ve yardım tekliflerine mutlaka açık olun.
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19. Unutmayın! Kendimizi sevmek başkasını sevmenin alternatifi olmadığı gibi, başkasını sevmek de kendimizi sevmemizin alternatifi
değildir. Bu dengeyi kurmak için, yukarıdaki meşguliyetleri veya fırsatları yaşantıya dönüştürmeli ve bu izlekteki psikososyal
gelişim fırsatlarının, imkânlarının ve bu önerilerin her bakımdan kariyerinizi desteklemesine fırsat vermelisiniz.
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ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Patojenik 18 4 2 2 1 1 33,00

Nevrotik 18 1 1 3 2 4 40,00

Terapötik 18 1 2 2 4 2 33,00

Karizmatik 18 3 1 3 2 2 40,00

NEVROTİK (GERİLİMLİ) BENLİK ALGISI
Günlük yaşamınızda genellikle sıkılgan ve de utangaç sayılırsınız. Kalbiniz çok kolay kırılabilmekte ve bu da sizi doğal olarak kırılgan birisi
olarak etiketlemektedir. Hayata toslamamak için ve arkadaş ortamlarında mahcup olmamak için genellikle içe kapanık tavırlar
takınmakta ve bu çerçevede korunmacı ve mesafeci bir davranış repertuarı geliştirmektesiniz.  

Ayrıca kaygılı iç dünyanız ile tetikte beklemekte olan beden diliniz dikkatlerden kaçmamaktadır. Bazen sinirli-gelirimli ve kontrolsüz öfke
patlamaları veya ağlama nöbetleri hâlinde bir takım kıyıcı duygusal boşalımlar da yaşayabilmektesiniz. Varoluşsal aidiyetlerinizin zayıf
olması nedeniyle başarı, ölüm, mücâdele, kendini ispatlama gibi nosyonlar (kavramlar), çoğu zaman size itici gelmekte ve de doğal olarak
bu konular anksiyete (gerilimli endişe) kaynağınız olabilmektedir.  

Reaktif (tepkisel) kişiliğiniz, kronik edilgenliğiniz, çabucak etki ve tesir altında kalmanız, bedeninizle kavgalı oluşunuz, aynada kendinizle
gözgöze gelmek istemeyişiniz, çoğu zaman sevilmediğiniz kanaatine kapılmanız, örseleyici ve öğütücü bir değersizlik duygusu
yaşamanız, size önerilen tüm yardım davranışlarını da baskı olarak nitelemeniz, bir de önemsizlik ve hiçlik sarmalında tükenmişliğe ve
patinaja düşmeniz gibi olumsuz pekiştireçleriniz, maalesef devamlı olarak size ‘zaman-ve-enerji’ kaybettirmektedir.  

Öte yandan, karşı cinsle arkadaşlık kurma konusunda güçlükler yaşamanız, hayatınızın bir anlam çatısına sahip olmaması, zaman zaman
kendinize, çevrenize ve ajandanıza yabancılaşmanız gibi pessimist (karamsar) duygularla örülü bir iç dünyanız bulunmaktadır.  

Tüm bunlara karşın yine de adapte olabilmek adına, karşılaştığınız tüm problem durumlarında aşırı derecede alttan alma yöneliminiz de
sizi, silik bir kişilik olarak etiketleyebilmektedir. Güç ve otorite karşısında hemen pes etmeniz, yoğun bir tedirginlik yaşamanız ve tüm
denetim mekanizmalarına ya da otorite figürlerine antipati duymanız gibi stresörler de sizi mutsuzluğa itekleyebilmekte ve kendinize
özgü bir başarı kültürü yaratabilmenizi sabote edebilmektedir.  

Hakkınızı arayamamak, arkasında duracağınız kararlar ver(e)memek, mücâdeleden kaçınmak, çoğu zaman hüzünlü ve bitkin (bıkkın)
olmak, bu ibrişim sarmalında boşluk ve gayesizlik anaforuna kapılarak kendinize veya problem durumunuza odaklanamamak, size rafine
yol haritaları sunabilecek bir takım değerler sistemine veya kurtuluş reçetelerine de kuşkuyla bakmak; dahası, tüm bu olumsuz
pekiştireçlerle öğrenilmiş başarısızlığı ve çaresizliği yazgınıza dönüştürmek gibi bir dizi bilişsel ve davranışsal çarpıtmalarınız
bulunmaktadır.  

Üzerinize gelindiğinde alevlenen isyan duygularınız ise geriliminizi daha da artırmakta, size yoksunluklarınızı hatırlatan kişi ya da yer ve
mekânlardan özellikle kaçmakta, hatta bazen yolunuzu dahi değiştirerek kendiliğinizi içe kapanarak korumaya çalışmaktasınız.  

Özellikle savunma mekanizmalarını (Bastırma, Yansıtma, İnkâr, Aklileştirme, Yücaltme, Yön Değiştirme, Özdeşleşme, Yerine Koyma,
Düşleme, Ödünleme vb.) yoğun bir şekilde kullanmakta; mutsuzluğunuzu seçimlerinizin doğal bir sonucu olan kişisel başarısızlık ya da
tasarım değil de; size dışarıdan dayatılan ve kontrolü sizde olmayan bir yazgıymış gibi kavramsallaştırmakta; dahası, iç konuşmalarınızda
ya da dışarıya karşı ürettiğiniz savunmalarınızda tüm bu bilişsel çarpıtmaları da yoğunluklu bir şekilde kullanmaktasınız.  

Bu konuda, aşağıdaki gelişim önerilerinin size son derece fayda sağlayacağı inancındayız. Gelişim manifestonuza dâir alternatif
önerilerimiz aşağıdaki gibidir:  

1. Psikolojik tahlilleri içeren romanlar okuyabilirsiniz.
2. Çok beğendiğiniz 3-4 fıkrayı, şiiri ve de şarkıyı ezberleyin ve fırsat buldukça sevdiklerinizle paylaşın.
3. Kendinize mutlaka sanatsal bi uğraşı edinin. Tiyatro bu konuda tam olarak sizi açabilir ve de gölge kişiliğinizi olabildiğince

eğitebilir. Sevdiğiniz bir enstrumanı çalmayı öğrenmek te size çok şey katabilecektir.
4. Sinema zevkinin tadını çıkarın ve filmlerde size yakın karakterleri daha iyi tahlil edin. Böylece kendinize dışardan bakabilme

fırsatını değerlendirip kişisel farkındalığınızı artırın.
5. Etkin iletişim eğitimi, İnovasyon eğitimi, Psikodrama vb. eğitimleri alın hatta bu eğitimlerde co-terapist veya asistan olarak görev

alın.
6. Şiir yazmayı deneyin. Eğer şiirde çok iyi olmadığınızı düşünüyorsanız mutlaka günlük tutmaya ya da anılarınızı biriktirdikçe

yazmaya çalışın.
7. Güneşli havaları asla kaçırmayın ve mutlaka küçük yürüyüşler yapın ve mümkünse çokcuklarla veya bebeklerle gözgöze gelin.
8. Kendinize hediye alın. Kendinize özelmiş gibi davranın.
9. Kıyafetlerinize dikkat edin. Çok klasik takılmayın. Güncel tasarımları ve canlı renkleri de arasıra tercih edin.

10. Resim yapmak, ebrû yapmak, maket yapmak, tenis oynamak, golf oynamak, carting yapmak, rafting yapmak, yüzmek, futbol
veya basketbol oynamak, fuarları gezmek, evinizin mutfak alışverişini üstlenmek ve yemek yapmak gibi meşguliyetler de her
bakımdan size faydalı olabilecektir.

11. Eleştirmeden önce iki kez düşünmeyi, “Hayır ya da Evet” demeden önce de, bir kez daha düşünmeyi tercih edin. Olgular ve
olaylar karşısında, nedenleri ve sonuçları olduğu kadar, alternatif bakış açılarını ve fırsatları da düşünün.

12. Esnek olabileceğiniz bir davranış kümesi/repertuarı oluşturun (geliştirin). Bu küme içersinde yer olan bir davranışla veya olguyla
karşılaştığınız zaman da mutlaka esnek davramaya özen gösterin ve başkalarının katılımına açık olun.

13. Konuşurken gözlerinizi muhatabınızdan kaçırmayın. Kelimelerin gücüne inanın. Göz teması kurarak iletişim kurmaya çalışın.
Kelime dağarcığınızı geliştirin.

14. Tatil kültürünüz olsun. Kendi kendinize, örneğin piknik yapmak veya kır gezilerine çıkmak gibi fırsatlar yaratın.
                                                1 / 4



ÖĞRENCİ KARNESİ
BENLİK SAYGISI-1

Numara 393 Adı, Soyadı ASLI ŞİRİN KUŞDİL Sınıf 12H

15. Düzenli takip ettiğiniz haftalık veya aylık bir süreli yayın ya da derginiz olsun. (Atlas, Psikeart, National Geographic, Bilim &
Teknik, Varlık, Türk Edebiyatı, Yeni Aktüel, News Week, Eğitim-Bilim, Doğu-Batı vb.)

16. Affedici olmayı öğrenin. Daha anlayışlı, toleranslı, alçak gönüllü ve kendinizle olduğu gibi çevrenizle de barışık bir insan olmaya
gayret edin.

17. Dünya edebiyatı veya değişik kültürler konusunda meraklı ya da amatör bir araştırmacı olur. Kültürlerarası okumalara ve sanatın
evrenselliğinden ya da insanları olgunlaştıran şifacılığından her fırsatta faydalanın.

18. Ailenizdekilere hakettikleri değeri verin. Onlarla daha çok vakit geçirmeye özen gösterin. Tüm kararlarınız ve seçimleriniz diyoloğa
ve ailenizin alternatif bakış açılarına açık olsun. Unutmayın! Başkalarının da sizin kadar özgür ve özgün olma hakları vardır.
Dolaysıyla; eleştirilere, önerilere, katkılara ve yardım tekliflerine mutlaka açık olun.

19. Unutmayın! Kendimizi sevmek başkasını sevmenin alternatifi olmadığı gibi, başkasını sevmek de kendimizi sevmemizin alternatifi
değildir. Bu dengeyi kurmak için, yukarıdaki meşguliyetleri veya fırsatları yaşantıya dönüştürmeli ve bu izlekteki psikososyal
gelişim fırsatlarının, imkânlarının ve bu önerilerin her bakımdan kariyerinizi desteklemesine fırsat vermelisiniz.
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KARİZMATİK (ETKİLEYİCİ) BENLİK ALGISI
Günlük yaşamınızı zevk alarak dolu dolu yaşamaktasınız. Her birim davranışa ve yaşam karesine, yaşamınızı ve sizi zenginleştirdiği
kanısıyla bakmaktasınız. Bu olumlu bakış açısı, ayrıca fırsatları rahatlıkla görmenizi sağladığından çevrenizce şanslı birisi olarak ta
tanınmaktasınız. Okumak, araştırmak ve sürekli yeni şeyler öğrenmek adeta yaşam ilkenizdir.  

Ayrıca olumlu bir vatandaşlık farkındalığınız ve de bilinciniz vardır. Bu anlamda ülkenizi içtenlikle sevmekte, tüm düya ülkelerine sempati
ile bakmakta ve farklı kültürleri tanımak konusunda da oldukça isteklisinizdir. Bireysel, âilevi, toplumsal veya ulusal tüm problemlerin,
zaman içersinde rahatlıkla çözüleceğine inandığınız için de çevrenize ‘olumlu bir enerji’ yayan bir profiliniz bulunmaktadır. Bu anlamda
‘gelecek’, sizin için tam anlamıyla ‘umut’ ve ‘yeni fırsatlar’ demektir.  

Sorumluluk almaktan hoşlanan, güçlükleriyle başa çıkma konusunda istekli ve mücadeleci, rahat, akıcı ve didaktik konuşabilen, canlı ve
enerjik yapısıyla ve de başarı kültürüyle çevrenize rol model olabilen, kişiler arası ilikilerinde samimi, çevresince ‘nitelikli ve derin bir
insan’ olarak tanınan bir profiliniz vardır.  

İşbirliğine açık, genel olarak hayatından memnun, özenli, yaptıklarından ve başarılarından kıvanç duyan, tecrübelerin rehberliğine inanan,
bütün günlük çatışmalara ragmen davranışlarındaki ve söylemlerindeki ahengi ve de anlamsal derinliğini (oryantasyonunu) kaybetmeyen,
haksızlıklar karşısında yılmaz bir savaşçı, güçsüzlerin savunucusu, daha da önemlisi tümleşik olarak tüm insanlara saygı ve sevgi duyan
bir kişilik kumaşınız ve de davranış repertuarınız bulunmaktadır.  

Gerektiğinde realist bir şekilde yanlışlar karşısında durabilerek, mantıklı ve de kendini dinletebilen argümanlarla insanlara “Hayır”
diyebilen, yakın çevresindeki onaylanmışlığı ve sosyal desteği rahatlıkla bir motivasyon unsuru hâline getirebilip yakıt tankı gibi
kullanabilen, tüm deneyimlerini yaşamsal ve motivasyonel bir enerjiye dönüştürebilen, kendi başına veya arkadaşlarıyla rahatlıkla iyi
vakit geçirebilen ve oldukça güçlü bir sosyal yönü olan düşünce kalıplarınız ve de paradigmalarınız vardır.  

Kişisel saydamlık olarak tanımlayabileceğimiz bir üslüpla, duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ve içten pazarlıksız ifade edebilen, niyet
okuyuculuk yapmayan, yaşam alanları ve özgürlük (çalışma masası, yatak odası, kütüphane, mutfak & bireysellik vb.) konularında hassas
ve düzenli olmanız ise diğer dikkat çeken yönleriniz arasındadır.  

Öte yandan size yapılan şakaları rahatlıkla karşılayabilmeniz, yalnız kaldığınızda asla canınızın sıkılmaması, kendinizi hemen her yerde ve
ortamda özel hissetmeniz, konuşurken muhatabınızlsa göz teması kurmayı özellikle tercih etmeniz de sizi her koşulda öne çıkaran
yönelimlerinizdir.  

Ayrıca, şık giyinme, kelimeleri vurgulu, yerinde ve ahenkli kullanma becerisine de sahip olmanız, sizi güçlü bir iletişimci yapabilmekte,
dahası total olarak sizi her zeminde karizmatik ve de örnek alınan bir kişilik olarak konumlandırmaktadır.  

Bu konuda, aşağıdaki gelişim önerilerinin size son derece fayda sağlayacağı inancındayız. Gelişim manifestonuza dâir alternatif
önerilerimiz aşağıdaki gibidir:  

1. Psikolojik tahlilleri içeren romanlar okuyabilirsiniz.
2. Çok beğendiğiniz 3-4 fıkrayı, şiiri ve de şarkıyı ezberleyin ve fırsat buldukça sevdiklerinizle paylaşın.
3. Kendinize mutlaka sanatsal bi uğraşı edinin. Tiyatro bu konuda tam olarak sizi açabilir ve de gölge kişiliğinizi olabildiğince

eğitebilir. Sevdiğiniz bir enstrumanı çalmayı öğrenmek te size çok şey katabilecektir.
4. Sinema zevkinin tadını çıkarın ve filmlerde size yakın karakterleri daha iyi tahlil edin. Böylece kendinize dışardan bakabilme

fırsatını değerlendirip kişisel farkındalığınızı artırın.
5. Etkin iletişim eğitimi, İnovasyon eğitimi, Psikodrama vb. eğitimleri alın hatta bu eğitimlerde co-terapist veya asistan olarak görev

alın.
6. Şiir yazmayı deneyin. Eğer şiirde çok iyi olmadığınızı düşünüyorsanız mutlaka günlük tutmaya ya da anılarınızı biriktirdikçe

yazmaya çalışın.
7. Güneşli havaları asla kaçırmayın ve mutlaka küçük yürüyüşler yapın ve mümkünse çokcuklarla veya bebeklerle gözgöze gelin.
8. Kendinize hediye alın. Kendinize özelmiş gibi davranın.
9. Kıyafetlerinize dikkat edin. Çok klasik takılmayın. Güncel tasarımları ve canlı renkleri de arasıra tercih edin.

10. Resim yapmak, ebrû yapmak, maket yapmak, tenis oynamak, golf oynamak, carting yapmak, rafting yapmak, yüzmek, futbol
veya basketbol oynamak, fuarları gezmek, evinizin mutfak alışverişini üstlenmek ve yemek yapmak gibi meşguliyetler de her
bakımdan size faydalı olabilecektir.

11. Eleştirmeden önce iki kez düşünmeyi, “Hayır ya da Evet” demeden önce de, bir kez daha düşünmeyi tercih edin. Olgular ve
olaylar karşısında, nedenleri ve sonuçları olduğu kadar, alternatif bakış açılarını ve fırsatları da düşünün.

12. Esnek olabileceğiniz bir davranış kümesi/repertuarı oluşturun (geliştirin). Bu küme içersinde yer olan bir davranışla veya olguyla
karşılaştığınız zaman da mutlaka esnek davramaya özen gösterin ve başkalarının katılımına açık olun.

13. Konuşurken gözlerinizi muhatabınızdan kaçırmayın. Kelimelerin gücüne inanın. Göz teması kurarak iletişim kurmaya çalışın.
Kelime dağarcığınızı geliştirin.

14. Tatil kültürünüz olsun. Kendi kendinize, örneğin piknik yapmak veya kır gezilerine çıkmak gibi fırsatlar yaratın.
15. Düzenli takip ettiğiniz haftalık veya aylık bir süreli yayın ya da derginiz olsun. (Atlas, Psikeart, National Geographic, Bilim &

Teknik, Varlık, Türk Edebiyatı, Yeni Aktüel, News Week, Eğitim-Bilim, Doğu-Batı vb.)
16. Affedici olmayı öğrenin. Daha anlayışlı, toleranslı, alçak gönüllü ve kendinizle olduğu gibi çevrenizle de barışık bir insan olmaya

gayret edin.
17. Dünya edebiyatı veya değişik kültürler konusunda meraklı ya da amatör bir araştırmacı olur. Kültürlerarası okumalara ve sanatın

evrenselliğinden ya da insanları olgunlaştıran şifacılığından her fırsatta faydalanın.
18. Ailenizdekilere hakettikleri değeri verin. Onlarla daha çok vakit geçirmeye özen gösterin. Tüm kararlarınız ve seçimleriniz diyoloğa

ve ailenizin alternatif bakış açılarına açık olsun. Unutmayın! Başkalarının da sizin kadar özgür ve özgün olma hakları vardır.
Dolaysıyla; eleştirilere, önerilere, katkılara ve yardım tekliflerine mutlaka açık olun.

19. Unutmayın! Kendimizi sevmek başkasını sevmenin alternatifi olmadığı gibi, başkasını sevmek de kendimizi sevmemizin alternatifi
değildir. Bu dengeyi kurmak için, yukarıdaki meşguliyetleri veya fırsatları yaşantıya dönüştürmeli ve bu izlekteki psikososyal
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gelişim fırsatlarının, imkânlarının ve bu önerilerin, her bakımdan kariyerinizi desteklemesine fırsat vermelisiniz.

                                                4 / 4



ÖĞRENCİ KARNESİ
BENLİK SAYGISI-1

Numara 1496 Adı, Soyadı AYDIN ÇİFTCİ Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Patojenik 18 2 1 0 0 2 12,00

Nevrotik 18 2 0 2 1 2 26,00

Terapötik 18 1 2 0 1 0 7,00

Karizmatik 18 3 2 1 3 0 24,00

NEVROTİK (GERİLİMLİ) BENLİK ALGISI
Günlük yaşamınızda genellikle sıkılgan ve de utangaç sayılırsınız. Kalbiniz çok kolay kırılabilmekte ve bu da sizi doğal olarak kırılgan birisi
olarak etiketlemektedir. Hayata toslamamak için ve arkadaş ortamlarında mahcup olmamak için genellikle içe kapanık tavırlar
takınmakta ve bu çerçevede korunmacı ve mesafeci bir davranış repertuarı geliştirmektesiniz.  

Ayrıca kaygılı iç dünyanız ile tetikte beklemekte olan beden diliniz dikkatlerden kaçmamaktadır. Bazen sinirli-gelirimli ve kontrolsüz öfke
patlamaları veya ağlama nöbetleri hâlinde bir takım kıyıcı duygusal boşalımlar da yaşayabilmektesiniz. Varoluşsal aidiyetlerinizin zayıf
olması nedeniyle başarı, ölüm, mücâdele, kendini ispatlama gibi nosyonlar (kavramlar), çoğu zaman size itici gelmekte ve de doğal olarak
bu konular anksiyete (gerilimli endişe) kaynağınız olabilmektedir.  

Reaktif (tepkisel) kişiliğiniz, kronik edilgenliğiniz, çabucak etki ve tesir altında kalmanız, bedeninizle kavgalı oluşunuz, aynada kendinizle
gözgöze gelmek istemeyişiniz, çoğu zaman sevilmediğiniz kanaatine kapılmanız, örseleyici ve öğütücü bir değersizlik duygusu
yaşamanız, size önerilen tüm yardım davranışlarını da baskı olarak nitelemeniz, bir de önemsizlik ve hiçlik sarmalında tükenmişliğe ve
patinaja düşmeniz gibi olumsuz pekiştireçleriniz, maalesef devamlı olarak size ‘zaman-ve-enerji’ kaybettirmektedir.  

Öte yandan, karşı cinsle arkadaşlık kurma konusunda güçlükler yaşamanız, hayatınızın bir anlam çatısına sahip olmaması, zaman zaman
kendinize, çevrenize ve ajandanıza yabancılaşmanız gibi pessimist (karamsar) duygularla örülü bir iç dünyanız bulunmaktadır.  

Tüm bunlara karşın yine de adapte olabilmek adına, karşılaştığınız tüm problem durumlarında aşırı derecede alttan alma yöneliminiz de
sizi, silik bir kişilik olarak etiketleyebilmektedir. Güç ve otorite karşısında hemen pes etmeniz, yoğun bir tedirginlik yaşamanız ve tüm
denetim mekanizmalarına ya da otorite figürlerine antipati duymanız gibi stresörler de sizi mutsuzluğa itekleyebilmekte ve kendinize
özgü bir başarı kültürü yaratabilmenizi sabote edebilmektedir.  

Hakkınızı arayamamak, arkasında duracağınız kararlar ver(e)memek, mücâdeleden kaçınmak, çoğu zaman hüzünlü ve bitkin (bıkkın)
olmak, bu ibrişim sarmalında boşluk ve gayesizlik anaforuna kapılarak kendinize veya problem durumunuza odaklanamamak, size rafine
yol haritaları sunabilecek bir takım değerler sistemine veya kurtuluş reçetelerine de kuşkuyla bakmak; dahası, tüm bu olumsuz
pekiştireçlerle öğrenilmiş başarısızlığı ve çaresizliği yazgınıza dönüştürmek gibi bir dizi bilişsel ve davranışsal çarpıtmalarınız
bulunmaktadır.  

Üzerinize gelindiğinde alevlenen isyan duygularınız ise geriliminizi daha da artırmakta, size yoksunluklarınızı hatırlatan kişi ya da yer ve
mekânlardan özellikle kaçmakta, hatta bazen yolunuzu dahi değiştirerek kendiliğinizi içe kapanarak korumaya çalışmaktasınız.  

Özellikle savunma mekanizmalarını (Bastırma, Yansıtma, İnkâr, Aklileştirme, Yücaltme, Yön Değiştirme, Özdeşleşme, Yerine Koyma,
Düşleme, Ödünleme vb.) yoğun bir şekilde kullanmakta; mutsuzluğunuzu seçimlerinizin doğal bir sonucu olan kişisel başarısızlık ya da
tasarım değil de; size dışarıdan dayatılan ve kontrolü sizde olmayan bir yazgıymış gibi kavramsallaştırmakta; dahası, iç konuşmalarınızda
ya da dışarıya karşı ürettiğiniz savunmalarınızda tüm bu bilişsel çarpıtmaları da yoğunluklu bir şekilde kullanmaktasınız.  

Bu konuda, aşağıdaki gelişim önerilerinin size son derece fayda sağlayacağı inancındayız. Gelişim manifestonuza dâir alternatif
önerilerimiz aşağıdaki gibidir:  

1. Psikolojik tahlilleri içeren romanlar okuyabilirsiniz.
2. Çok beğendiğiniz 3-4 fıkrayı, şiiri ve de şarkıyı ezberleyin ve fırsat buldukça sevdiklerinizle paylaşın.
3. Kendinize mutlaka sanatsal bi uğraşı edinin. Tiyatro bu konuda tam olarak sizi açabilir ve de gölge kişiliğinizi olabildiğince

eğitebilir. Sevdiğiniz bir enstrumanı çalmayı öğrenmek te size çok şey katabilecektir.
4. Sinema zevkinin tadını çıkarın ve filmlerde size yakın karakterleri daha iyi tahlil edin. Böylece kendinize dışardan bakabilme

fırsatını değerlendirip kişisel farkındalığınızı artırın.
5. Etkin iletişim eğitimi, İnovasyon eğitimi, Psikodrama vb. eğitimleri alın hatta bu eğitimlerde co-terapist veya asistan olarak görev

alın.
6. Şiir yazmayı deneyin. Eğer şiirde çok iyi olmadığınızı düşünüyorsanız mutlaka günlük tutmaya ya da anılarınızı biriktirdikçe

yazmaya çalışın.
7. Güneşli havaları asla kaçırmayın ve mutlaka küçük yürüyüşler yapın ve mümkünse çokcuklarla veya bebeklerle gözgöze gelin.
8. Kendinize hediye alın. Kendinize özelmiş gibi davranın.
9. Kıyafetlerinize dikkat edin. Çok klasik takılmayın. Güncel tasarımları ve canlı renkleri de arasıra tercih edin.

10. Resim yapmak, ebrû yapmak, maket yapmak, tenis oynamak, golf oynamak, carting yapmak, rafting yapmak, yüzmek, futbol
veya basketbol oynamak, fuarları gezmek, evinizin mutfak alışverişini üstlenmek ve yemek yapmak gibi meşguliyetler de her
bakımdan size faydalı olabilecektir.

11. Eleştirmeden önce iki kez düşünmeyi, “Hayır ya da Evet” demeden önce de, bir kez daha düşünmeyi tercih edin. Olgular ve
olaylar karşısında, nedenleri ve sonuçları olduğu kadar, alternatif bakış açılarını ve fırsatları da düşünün.

12. Esnek olabileceğiniz bir davranış kümesi/repertuarı oluşturun (geliştirin). Bu küme içersinde yer olan bir davranışla veya olguyla
karşılaştığınız zaman da mutlaka esnek davramaya özen gösterin ve başkalarının katılımına açık olun.

13. Konuşurken gözlerinizi muhatabınızdan kaçırmayın. Kelimelerin gücüne inanın. Göz teması kurarak iletişim kurmaya çalışın.
Kelime dağarcığınızı geliştirin.

14. Tatil kültürünüz olsun. Kendi kendinize, örneğin piknik yapmak veya kır gezilerine çıkmak gibi fırsatlar yaratın.
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15. Düzenli takip ettiğiniz haftalık veya aylık bir süreli yayın ya da derginiz olsun. (Atlas, Psikeart, National Geographic, Bilim &
Teknik, Varlık, Türk Edebiyatı, Yeni Aktüel, News Week, Eğitim-Bilim, Doğu-Batı vb.)

16. Affedici olmayı öğrenin. Daha anlayışlı, toleranslı, alçak gönüllü ve kendinizle olduğu gibi çevrenizle de barışık bir insan olmaya
gayret edin.

17. Dünya edebiyatı veya değişik kültürler konusunda meraklı ya da amatör bir araştırmacı olur. Kültürlerarası okumalara ve sanatın
evrenselliğinden ya da insanları olgunlaştıran şifacılığından her fırsatta faydalanın.

18. Ailenizdekilere hakettikleri değeri verin. Onlarla daha çok vakit geçirmeye özen gösterin. Tüm kararlarınız ve seçimleriniz diyoloğa
ve ailenizin alternatif bakış açılarına açık olsun. Unutmayın! Başkalarının da sizin kadar özgür ve özgün olma hakları vardır.
Dolaysıyla; eleştirilere, önerilere, katkılara ve yardım tekliflerine mutlaka açık olun.

19. Unutmayın! Kendimizi sevmek başkasını sevmenin alternatifi olmadığı gibi, başkasını sevmek de kendimizi sevmemizin alternatifi
değildir. Bu dengeyi kurmak için, yukarıdaki meşguliyetleri veya fırsatları yaşantıya dönüştürmeli ve bu izlekteki psikososyal
gelişim fırsatlarının, imkânlarının ve bu önerilerin her bakımdan kariyerinizi desteklemesine fırsat vermelisiniz.
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ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Patojenik 18 2 1 2 1 3 29,00

Nevrotik 18 2 7 1 0 3 46,00

Terapötik 18 2 2 3 2 1 34,00

Karizmatik 18 2 1 3 5 1 36,00

NEVROTİK (GERİLİMLİ) BENLİK ALGISI
Günlük yaşamınızda genellikle sıkılgan ve de utangaç sayılırsınız. Kalbiniz çok kolay kırılabilmekte ve bu da sizi doğal olarak kırılgan birisi
olarak etiketlemektedir. Hayata toslamamak için ve arkadaş ortamlarında mahcup olmamak için genellikle içe kapanık tavırlar
takınmakta ve bu çerçevede korunmacı ve mesafeci bir davranış repertuarı geliştirmektesiniz.  

Ayrıca kaygılı iç dünyanız ile tetikte beklemekte olan beden diliniz dikkatlerden kaçmamaktadır. Bazen sinirli-gelirimli ve kontrolsüz öfke
patlamaları veya ağlama nöbetleri hâlinde bir takım kıyıcı duygusal boşalımlar da yaşayabilmektesiniz. Varoluşsal aidiyetlerinizin zayıf
olması nedeniyle başarı, ölüm, mücâdele, kendini ispatlama gibi nosyonlar (kavramlar), çoğu zaman size itici gelmekte ve de doğal olarak
bu konular anksiyete (gerilimli endişe) kaynağınız olabilmektedir.  

Reaktif (tepkisel) kişiliğiniz, kronik edilgenliğiniz, çabucak etki ve tesir altında kalmanız, bedeninizle kavgalı oluşunuz, aynada kendinizle
gözgöze gelmek istemeyişiniz, çoğu zaman sevilmediğiniz kanaatine kapılmanız, örseleyici ve öğütücü bir değersizlik duygusu
yaşamanız, size önerilen tüm yardım davranışlarını da baskı olarak nitelemeniz, bir de önemsizlik ve hiçlik sarmalında tükenmişliğe ve
patinaja düşmeniz gibi olumsuz pekiştireçleriniz, maalesef devamlı olarak size ‘zaman-ve-enerji’ kaybettirmektedir.  

Öte yandan, karşı cinsle arkadaşlık kurma konusunda güçlükler yaşamanız, hayatınızın bir anlam çatısına sahip olmaması, zaman zaman
kendinize, çevrenize ve ajandanıza yabancılaşmanız gibi pessimist (karamsar) duygularla örülü bir iç dünyanız bulunmaktadır.  

Tüm bunlara karşın yine de adapte olabilmek adına, karşılaştığınız tüm problem durumlarında aşırı derecede alttan alma yöneliminiz de
sizi, silik bir kişilik olarak etiketleyebilmektedir. Güç ve otorite karşısında hemen pes etmeniz, yoğun bir tedirginlik yaşamanız ve tüm
denetim mekanizmalarına ya da otorite figürlerine antipati duymanız gibi stresörler de sizi mutsuzluğa itekleyebilmekte ve kendinize
özgü bir başarı kültürü yaratabilmenizi sabote edebilmektedir.  

Hakkınızı arayamamak, arkasında duracağınız kararlar ver(e)memek, mücâdeleden kaçınmak, çoğu zaman hüzünlü ve bitkin (bıkkın)
olmak, bu ibrişim sarmalında boşluk ve gayesizlik anaforuna kapılarak kendinize veya problem durumunuza odaklanamamak, size rafine
yol haritaları sunabilecek bir takım değerler sistemine veya kurtuluş reçetelerine de kuşkuyla bakmak; dahası, tüm bu olumsuz
pekiştireçlerle öğrenilmiş başarısızlığı ve çaresizliği yazgınıza dönüştürmek gibi bir dizi bilişsel ve davranışsal çarpıtmalarınız
bulunmaktadır.  

Üzerinize gelindiğinde alevlenen isyan duygularınız ise geriliminizi daha da artırmakta, size yoksunluklarınızı hatırlatan kişi ya da yer ve
mekânlardan özellikle kaçmakta, hatta bazen yolunuzu dahi değiştirerek kendiliğinizi içe kapanarak korumaya çalışmaktasınız.  

Özellikle savunma mekanizmalarını (Bastırma, Yansıtma, İnkâr, Aklileştirme, Yücaltme, Yön Değiştirme, Özdeşleşme, Yerine Koyma,
Düşleme, Ödünleme vb.) yoğun bir şekilde kullanmakta; mutsuzluğunuzu seçimlerinizin doğal bir sonucu olan kişisel başarısızlık ya da
tasarım değil de; size dışarıdan dayatılan ve kontrolü sizde olmayan bir yazgıymış gibi kavramsallaştırmakta; dahası, iç konuşmalarınızda
ya da dışarıya karşı ürettiğiniz savunmalarınızda tüm bu bilişsel çarpıtmaları da yoğunluklu bir şekilde kullanmaktasınız.  

Bu konuda, aşağıdaki gelişim önerilerinin size son derece fayda sağlayacağı inancındayız. Gelişim manifestonuza dâir alternatif
önerilerimiz aşağıdaki gibidir:  

1. Psikolojik tahlilleri içeren romanlar okuyabilirsiniz.
2. Çok beğendiğiniz 3-4 fıkrayı, şiiri ve de şarkıyı ezberleyin ve fırsat buldukça sevdiklerinizle paylaşın.
3. Kendinize mutlaka sanatsal bi uğraşı edinin. Tiyatro bu konuda tam olarak sizi açabilir ve de gölge kişiliğinizi olabildiğince

eğitebilir. Sevdiğiniz bir enstrumanı çalmayı öğrenmek te size çok şey katabilecektir.
4. Sinema zevkinin tadını çıkarın ve filmlerde size yakın karakterleri daha iyi tahlil edin. Böylece kendinize dışardan bakabilme

fırsatını değerlendirip kişisel farkındalığınızı artırın.
5. Etkin iletişim eğitimi, İnovasyon eğitimi, Psikodrama vb. eğitimleri alın hatta bu eğitimlerde co-terapist veya asistan olarak görev

alın.
6. Şiir yazmayı deneyin. Eğer şiirde çok iyi olmadığınızı düşünüyorsanız mutlaka günlük tutmaya ya da anılarınızı biriktirdikçe

yazmaya çalışın.
7. Güneşli havaları asla kaçırmayın ve mutlaka küçük yürüyüşler yapın ve mümkünse çokcuklarla veya bebeklerle gözgöze gelin.
8. Kendinize hediye alın. Kendinize özelmiş gibi davranın.
9. Kıyafetlerinize dikkat edin. Çok klasik takılmayın. Güncel tasarımları ve canlı renkleri de arasıra tercih edin.

10. Resim yapmak, ebrû yapmak, maket yapmak, tenis oynamak, golf oynamak, carting yapmak, rafting yapmak, yüzmek, futbol
veya basketbol oynamak, fuarları gezmek, evinizin mutfak alışverişini üstlenmek ve yemek yapmak gibi meşguliyetler de her
bakımdan size faydalı olabilecektir.

11. Eleştirmeden önce iki kez düşünmeyi, “Hayır ya da Evet” demeden önce de, bir kez daha düşünmeyi tercih edin. Olgular ve
olaylar karşısında, nedenleri ve sonuçları olduğu kadar, alternatif bakış açılarını ve fırsatları da düşünün.

12. Esnek olabileceğiniz bir davranış kümesi/repertuarı oluşturun (geliştirin). Bu küme içersinde yer olan bir davranışla veya olguyla
karşılaştığınız zaman da mutlaka esnek davramaya özen gösterin ve başkalarının katılımına açık olun.

13. Konuşurken gözlerinizi muhatabınızdan kaçırmayın. Kelimelerin gücüne inanın. Göz teması kurarak iletişim kurmaya çalışın.
Kelime dağarcığınızı geliştirin.

14. Tatil kültürünüz olsun. Kendi kendinize, örneğin piknik yapmak veya kır gezilerine çıkmak gibi fırsatlar yaratın.
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15. Düzenli takip ettiğiniz haftalık veya aylık bir süreli yayın ya da derginiz olsun. (Atlas, Psikeart, National Geographic, Bilim &
Teknik, Varlık, Türk Edebiyatı, Yeni Aktüel, News Week, Eğitim-Bilim, Doğu-Batı vb.)

16. Affedici olmayı öğrenin. Daha anlayışlı, toleranslı, alçak gönüllü ve kendinizle olduğu gibi çevrenizle de barışık bir insan olmaya
gayret edin.

17. Dünya edebiyatı veya değişik kültürler konusunda meraklı ya da amatör bir araştırmacı olur. Kültürlerarası okumalara ve sanatın
evrenselliğinden ya da insanları olgunlaştıran şifacılığından her fırsatta faydalanın.

18. Ailenizdekilere hakettikleri değeri verin. Onlarla daha çok vakit geçirmeye özen gösterin. Tüm kararlarınız ve seçimleriniz diyoloğa
ve ailenizin alternatif bakış açılarına açık olsun. Unutmayın! Başkalarının da sizin kadar özgür ve özgün olma hakları vardır.
Dolaysıyla; eleştirilere, önerilere, katkılara ve yardım tekliflerine mutlaka açık olun.

19. Unutmayın! Kendimizi sevmek başkasını sevmenin alternatifi olmadığı gibi, başkasını sevmek de kendimizi sevmemizin alternatifi
değildir. Bu dengeyi kurmak için, yukarıdaki meşguliyetleri veya fırsatları yaşantıya dönüştürmeli ve bu izlekteki psikososyal
gelişim fırsatlarının, imkânlarının ve bu önerilerin her bakımdan kariyerinizi desteklemesine fırsat vermelisiniz.
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ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Patojenik 18 3 6 1 2 1 37,00

Nevrotik 18 2 3 3 4 3 48,00

Terapötik 18 4 6 2 1 3 49,00

Karizmatik 18 2 5 4 1 1 39,00

TERAPÖTİK (İYİLEŞTİRİCİ) BENLİK ALGISI
Günlük yaşamınızı genellikle zevk alarak dolu dolu yaşamaktasınız. Çoğu zaman her birim davranışa ve yaşam karesine, yaşamınızı ve
sizi zenginleştirdiği düşüncesiyle odaklanmaktasınız. Bunu gerçekleştirmeyi bâzen başaramazsanız da, çoğu zaman olumlu bakış açınız,
sizi kuşatan fırsatları görmenizi sağladığından, çevrenizce çoğukez talihli birisi olarak algılanabilirsiniz. Bu bağlamda, ‘okumak’,
‘araştırmak’ ve ‘sürekli yeni şeyler öğrenmek’ çoğu zaman size kendinizi iyi hissettirmektedir.  

Bilinçli bir bireysel farkındalığınızın olduğu söylenebilir. Bu anlamda çevrenizi içtenlikle sevmekte, tüm insanlığa sempati ile bakmakta ve
özellikle farklı kültürleri tanımak konusunda da oldukça istekli davranabilmektesiniz. Bireysel, ailevi, toplumsal veya ulusal tüm sorunların
zamanı geldiğinde rahatlıkla çözüleceğini öngördüğünüz için de çevrenizce “iyimser bir kişi” olarak tanınmaktasınız. Bu anlamda ‘gelecek’
sizin için ‘umut etmek’ ve ‘daha iyisini beklemek’ anlamına gelmektedir.  

Genellikle sorumluluk almaktan hoşlanan, problemleriyle başa çıkma konusunda istekli ve mücadeleci, kendinden emin, ayrıca akıcı ve
didaktik konuşabilen, canlı ve enerjik yapısıyla hemen her konuda başarılı olmaya azimli yönelimleriyle takdîr edilen, sosyal ilişkilerinde
samimi, çevresince de ‘iyi bir insan’ olarak tanınan bir profiliniz bulunmaktadır.  

İşbirliğine açık, genel olarak hayatından memnun, özenli, yaptıklarından ve başarılı olmaktan kıvanç duyan, deneyimlerinin rehberliğine
inanan, bazen günlük çatışmalarına rağmen duygu ve bilişlerindeki uyumunu ve toleranslı olabilme esnekliğini kaybetmeyen, haksızlıklar
karşısında bazen yılgın, bazen savaşçı ve güçsüzlerin yardımcısı, ilâveten diğer insanlara saygı ve sevgi duyabilen bir kişilik kumaşınız
vardır.  

Gerektiğinde gerçekçi bir şekilde, yanlışlar ve hatâlar karşısında durabilen ve tutarlı savunmalarla insanlara “Hayır” diyebilen, yakın
çevresindeki sosyal desteği rahatlıkla motivasyon enerjisine dönüştürüp yakın hedeflerine zaman kaybetmeden yönelebilen, kendi başına
ya da arkadaşlarıyla çoğunlukla iyi vakit geçirebilen ve bazen durağanlaşsa da sosyal yönü güçlü olan bir davranış repertuarınız
bulunmaktadır.  

Kişisel saydamlık olarak tanımlayabileceğimiz bir üslüpla duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebilen, bazen şüpheci olsanızda genelde
iyi niyetli olabilen, yaşam alanlarınız (çalışma masası, yatak odası, kütüphane, mutfak vb.) konularında genellikle düzenli ve özenli
olmanız ise bir başka dikkat çeken yönünüzdür.  

Bazen alınganlık gösterebilseniz de, genellikle size yapılan şakaları anlayışla karşılayabilmeniz, yalnız kaldığınızda ise kendi kendinize
yetebilmeniz, kendinizi hemen her yerde ve ortamda ‘yeterli’ hissetmeniz, konuşurken beden dilinizi de kullanarak ne demek istediğinizi
anlatmaya çalışmanız, sonuç olarak sizi öne çıkaran diğer yönelimlerinizdir.  

Ayrıca, imkânlar ölçüsünde giyimine dikkat etmek gibi ego temsil stratejileriniz ve iletişime açık olmak gibi psikososyal becerileriniz,
genel olarak hayatınızda iyileştiririci (terapötik) bir işlev görmekte; dahası bu potansiyel beceriler total olarak sizi daima derleyen-ve-
toparlayan artılarınız olarak göze çarpmaktadır.  

Bu konuda, aşağıdaki gelişim önerilerinin size son derece fayda sağlayacağı inancındayız. Gelişim manifestonuza dâir alternatif
önerilerimiz aşağıdaki gibidir:  

1. Psikolojik tahlilleri içeren romanlar okuyabilirsiniz.
2. Çok beğendiğiniz 3-4 fıkrayı, şiiri ve de şarkıyı ezberleyin ve fırsat buldukça sevdiklerinizle paylaşın.
3. Kendinize mutlaka sanatsal bi uğraşı edinin. Tiyatro bu konuda tam olarak sizi açabilir ve de gölge kişiliğinizi olabildiğince

eğitebilir. Sevdiğiniz bir enstrumanı çalmayı öğrenmek te size çok şey katabilecektir.
4. Sinema zevkinin tadını çıkarın ve filmlerde size yakın karakterleri daha iyi tahlil edin. Böylece kendinize dışardan bakabilme

fırsatını değerlendirip kişisel farkındalığınızı artırın.
5. Etkin iletişim eğitimi, İnovasyon eğitimi, Psikodrama vb. eğitimleri alın hatta bu eğitimlerde co-terapist veya asistan olarak görev

alın.
6. Şiir yazmayı deneyin. Eğer şiirde çok iyi olmadığınızı düşünüyorsanız mutlaka günlük tutmaya ya da anılarınızı biriktirdikçe

yazmaya çalışın.
7. Güneşli havaları asla kaçırmayın ve mutlaka küçük yürüyüşler yapın ve mümkünse çokcuklarla veya bebeklerle gözgöze gelin.
8. Kendinize hediye alın. Kendinize özelmiş gibi davranın.
9. Kıyafetlerinize dikkat edin. Çok klasik takılmayın. Güncel tasarımları ve canlı renkleri de arasıra tercih edin.

10. Resim yapmak, ebrû yapmak, maket yapmak, tenis oynamak, golf oynamak, carting yapmak, rafting yapmak, yüzmek, futbol
veya basketbol oynamak, fuarları gezmek, evinizin mutfak alışverişini üstlenmek ve yemek yapmak gibi meşguliyetler de her
bakımdan size faydalı olabilecektir.

11. Eleştirmeden önce iki kez düşünmeyi, “Hayır ya da Evet” demeden önce de, bir kez daha düşünmeyi tercih edin. Olgular ve
olaylar karşısında, nedenleri ve sonuçları olduğu kadar, alternatif bakış açılarını ve fırsatları da düşünün.

12. Esnek olabileceğiniz bir davranış kümesi/repertuarı oluşturun (geliştirin). Bu küme içersinde yer olan bir davranışla veya olguyla
karşılaştığınız zaman da mutlaka esnek davramaya özen gösterin ve başkalarının katılımına açık olun.

13. Konuşurken gözlerinizi muhatabınızdan kaçırmayın. Kelimelerin gücüne inanın. Göz teması kurarak iletişim kurmaya çalışın.
Kelime dağarcığınızı geliştirin.

14. Tatil kültürünüz olsun. Kendi kendinize, örneğin piknik yapmak veya kır gezilerine çıkmak gibi fırsatlar yaratın.
                                                1 / 2



ÖĞRENCİ KARNESİ
BENLİK SAYGISI-1

Numara 1711 Adı, Soyadı BURAKHAN GÖGCE Sınıf 12H

15. Düzenli takip ettiğiniz haftalık veya aylık bir süreli yayın ya da derginiz olsun. (Atlas, Psikeart, National Geographic, Bilim &
Teknik, Varlık, Türk Edebiyatı, Yeni Aktüel, News Week, Eğitim-Bilim, Doğu-Batı vb.)

16. Affedici olmayı öğrenin. Daha anlayışlı, toleranslı, alçak gönüllü ve kendinizle olduğu gibi çevrenizle de barışık bir insan olmaya
gayret edin.

17. Dünya edebiyatı veya değişik kültürler konusunda meraklı ya da amatör bir araştırmacı olur. Kültürlerarası okumalara ve sanatın
evrenselliğinden ya da insanları olgunlaştıran şifacılığından her fırsatta faydalanın.

18. Ailenizdekilere hakettikleri değeri verin. Onlarla daha çok vakit geçirmeye özen gösterin. Tüm kararlarınız ve seçimleriniz diyoloğa
ve ailenizin alternatif bakış açılarına açık olsun. Unutmayın! Başkalarının da sizin kadar özgür ve özgün olma hakları vardır.
Dolaysıyla; eleştirilere, önerilere, katkılara ve yardım tekliflerine mutlaka açık olun.

19. Unutmayın! Kendimizi sevmek başkasını sevmenin alternatifi olmadığı gibi, başkasını sevmek de kendimizi sevmemizin alternatifi
değildir. Bu dengeyi kurmak için, yukarıdaki meşguliyetleri veya fırsatları yaşantıya dönüştürmeli ve bu izlekteki psikososyal
gelişim fırsatlarının, imkânlarının ve bu önerilerin her bakımdan kariyerinizi desteklemesine fırsat vermelisiniz.
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ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Patojenik 18 3 2 1 2 2 28,00

Nevrotik 18 2 3 1 1 2 29,00

Terapötik 18 3 2 3 2 0 30,00

Karizmatik 18 3 2 2 3 2 29,00

TERAPÖTİK (İYİLEŞTİRİCİ) BENLİK ALGISI
Günlük yaşamınızı genellikle zevk alarak dolu dolu yaşamaktasınız. Çoğu zaman her birim davranışa ve yaşam karesine, yaşamınızı ve
sizi zenginleştirdiği düşüncesiyle odaklanmaktasınız. Bunu gerçekleştirmeyi bâzen başaramazsanız da, çoğu zaman olumlu bakış açınız,
sizi kuşatan fırsatları görmenizi sağladığından, çevrenizce çoğukez talihli birisi olarak algılanabilirsiniz. Bu bağlamda, ‘okumak’,
‘araştırmak’ ve ‘sürekli yeni şeyler öğrenmek’ çoğu zaman size kendinizi iyi hissettirmektedir.  

Bilinçli bir bireysel farkındalığınızın olduğu söylenebilir. Bu anlamda çevrenizi içtenlikle sevmekte, tüm insanlığa sempati ile bakmakta ve
özellikle farklı kültürleri tanımak konusunda da oldukça istekli davranabilmektesiniz. Bireysel, ailevi, toplumsal veya ulusal tüm sorunların
zamanı geldiğinde rahatlıkla çözüleceğini öngördüğünüz için de çevrenizce “iyimser bir kişi” olarak tanınmaktasınız. Bu anlamda ‘gelecek’
sizin için ‘umut etmek’ ve ‘daha iyisini beklemek’ anlamına gelmektedir.  

Genellikle sorumluluk almaktan hoşlanan, problemleriyle başa çıkma konusunda istekli ve mücadeleci, kendinden emin, ayrıca akıcı ve
didaktik konuşabilen, canlı ve enerjik yapısıyla hemen her konuda başarılı olmaya azimli yönelimleriyle takdîr edilen, sosyal ilişkilerinde
samimi, çevresince de ‘iyi bir insan’ olarak tanınan bir profiliniz bulunmaktadır.  

İşbirliğine açık, genel olarak hayatından memnun, özenli, yaptıklarından ve başarılı olmaktan kıvanç duyan, deneyimlerinin rehberliğine
inanan, bazen günlük çatışmalarına rağmen duygu ve bilişlerindeki uyumunu ve toleranslı olabilme esnekliğini kaybetmeyen, haksızlıklar
karşısında bazen yılgın, bazen savaşçı ve güçsüzlerin yardımcısı, ilâveten diğer insanlara saygı ve sevgi duyabilen bir kişilik kumaşınız
vardır.  

Gerektiğinde gerçekçi bir şekilde, yanlışlar ve hatâlar karşısında durabilen ve tutarlı savunmalarla insanlara “Hayır” diyebilen, yakın
çevresindeki sosyal desteği rahatlıkla motivasyon enerjisine dönüştürüp yakın hedeflerine zaman kaybetmeden yönelebilen, kendi başına
ya da arkadaşlarıyla çoğunlukla iyi vakit geçirebilen ve bazen durağanlaşsa da sosyal yönü güçlü olan bir davranış repertuarınız
bulunmaktadır.  

Kişisel saydamlık olarak tanımlayabileceğimiz bir üslüpla duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebilen, bazen şüpheci olsanızda genelde
iyi niyetli olabilen, yaşam alanlarınız (çalışma masası, yatak odası, kütüphane, mutfak vb.) konularında genellikle düzenli ve özenli
olmanız ise bir başka dikkat çeken yönünüzdür.  

Bazen alınganlık gösterebilseniz de, genellikle size yapılan şakaları anlayışla karşılayabilmeniz, yalnız kaldığınızda ise kendi kendinize
yetebilmeniz, kendinizi hemen her yerde ve ortamda ‘yeterli’ hissetmeniz, konuşurken beden dilinizi de kullanarak ne demek istediğinizi
anlatmaya çalışmanız, sonuç olarak sizi öne çıkaran diğer yönelimlerinizdir.  

Ayrıca, imkânlar ölçüsünde giyimine dikkat etmek gibi ego temsil stratejileriniz ve iletişime açık olmak gibi psikososyal becerileriniz,
genel olarak hayatınızda iyileştiririci (terapötik) bir işlev görmekte; dahası bu potansiyel beceriler total olarak sizi daima derleyen-ve-
toparlayan artılarınız olarak göze çarpmaktadır.  

Bu konuda, aşağıdaki gelişim önerilerinin size son derece fayda sağlayacağı inancındayız. Gelişim manifestonuza dâir alternatif
önerilerimiz aşağıdaki gibidir:  

1. Psikolojik tahlilleri içeren romanlar okuyabilirsiniz.
2. Çok beğendiğiniz 3-4 fıkrayı, şiiri ve de şarkıyı ezberleyin ve fırsat buldukça sevdiklerinizle paylaşın.
3. Kendinize mutlaka sanatsal bi uğraşı edinin. Tiyatro bu konuda tam olarak sizi açabilir ve de gölge kişiliğinizi olabildiğince

eğitebilir. Sevdiğiniz bir enstrumanı çalmayı öğrenmek te size çok şey katabilecektir.
4. Sinema zevkinin tadını çıkarın ve filmlerde size yakın karakterleri daha iyi tahlil edin. Böylece kendinize dışardan bakabilme

fırsatını değerlendirip kişisel farkındalığınızı artırın.
5. Etkin iletişim eğitimi, İnovasyon eğitimi, Psikodrama vb. eğitimleri alın hatta bu eğitimlerde co-terapist veya asistan olarak görev

alın.
6. Şiir yazmayı deneyin. Eğer şiirde çok iyi olmadığınızı düşünüyorsanız mutlaka günlük tutmaya ya da anılarınızı biriktirdikçe

yazmaya çalışın.
7. Güneşli havaları asla kaçırmayın ve mutlaka küçük yürüyüşler yapın ve mümkünse çokcuklarla veya bebeklerle gözgöze gelin.
8. Kendinize hediye alın. Kendinize özelmiş gibi davranın.
9. Kıyafetlerinize dikkat edin. Çok klasik takılmayın. Güncel tasarımları ve canlı renkleri de arasıra tercih edin.

10. Resim yapmak, ebrû yapmak, maket yapmak, tenis oynamak, golf oynamak, carting yapmak, rafting yapmak, yüzmek, futbol
veya basketbol oynamak, fuarları gezmek, evinizin mutfak alışverişini üstlenmek ve yemek yapmak gibi meşguliyetler de her
bakımdan size faydalı olabilecektir.

11. Eleştirmeden önce iki kez düşünmeyi, “Hayır ya da Evet” demeden önce de, bir kez daha düşünmeyi tercih edin. Olgular ve
olaylar karşısında, nedenleri ve sonuçları olduğu kadar, alternatif bakış açılarını ve fırsatları da düşünün.

12. Esnek olabileceğiniz bir davranış kümesi/repertuarı oluşturun (geliştirin). Bu küme içersinde yer olan bir davranışla veya olguyla
karşılaştığınız zaman da mutlaka esnek davramaya özen gösterin ve başkalarının katılımına açık olun.

13. Konuşurken gözlerinizi muhatabınızdan kaçırmayın. Kelimelerin gücüne inanın. Göz teması kurarak iletişim kurmaya çalışın.
Kelime dağarcığınızı geliştirin.

14. Tatil kültürünüz olsun. Kendi kendinize, örneğin piknik yapmak veya kır gezilerine çıkmak gibi fırsatlar yaratın.
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15. Düzenli takip ettiğiniz haftalık veya aylık bir süreli yayın ya da derginiz olsun. (Atlas, Psikeart, National Geographic, Bilim &
Teknik, Varlık, Türk Edebiyatı, Yeni Aktüel, News Week, Eğitim-Bilim, Doğu-Batı vb.)

16. Affedici olmayı öğrenin. Daha anlayışlı, toleranslı, alçak gönüllü ve kendinizle olduğu gibi çevrenizle de barışık bir insan olmaya
gayret edin.

17. Dünya edebiyatı veya değişik kültürler konusunda meraklı ya da amatör bir araştırmacı olur. Kültürlerarası okumalara ve sanatın
evrenselliğinden ya da insanları olgunlaştıran şifacılığından her fırsatta faydalanın.

18. Ailenizdekilere hakettikleri değeri verin. Onlarla daha çok vakit geçirmeye özen gösterin. Tüm kararlarınız ve seçimleriniz diyoloğa
ve ailenizin alternatif bakış açılarına açık olsun. Unutmayın! Başkalarının da sizin kadar özgür ve özgün olma hakları vardır.
Dolaysıyla; eleştirilere, önerilere, katkılara ve yardım tekliflerine mutlaka açık olun.

19. Unutmayın! Kendimizi sevmek başkasını sevmenin alternatifi olmadığı gibi, başkasını sevmek de kendimizi sevmemizin alternatifi
değildir. Bu dengeyi kurmak için, yukarıdaki meşguliyetleri veya fırsatları yaşantıya dönüştürmeli ve bu izlekteki psikososyal
gelişim fırsatlarının, imkânlarının ve bu önerilerin her bakımdan kariyerinizi desteklemesine fırsat vermelisiniz.
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ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Patojenik 18 3 3 4 2 2 41,00

Nevrotik 18 3 6 3 1 2 52,00

Terapötik 18 1 1 4 2 2 39,00

Karizmatik 18 3 0 3 4 1 33,00

NEVROTİK (GERİLİMLİ) BENLİK ALGISI
Günlük yaşamınızda genellikle sıkılgan ve de utangaç sayılırsınız. Kalbiniz çok kolay kırılabilmekte ve bu da sizi doğal olarak kırılgan birisi
olarak etiketlemektedir. Hayata toslamamak için ve arkadaş ortamlarında mahcup olmamak için genellikle içe kapanık tavırlar
takınmakta ve bu çerçevede korunmacı ve mesafeci bir davranış repertuarı geliştirmektesiniz.  

Ayrıca kaygılı iç dünyanız ile tetikte beklemekte olan beden diliniz dikkatlerden kaçmamaktadır. Bazen sinirli-gelirimli ve kontrolsüz öfke
patlamaları veya ağlama nöbetleri hâlinde bir takım kıyıcı duygusal boşalımlar da yaşayabilmektesiniz. Varoluşsal aidiyetlerinizin zayıf
olması nedeniyle başarı, ölüm, mücâdele, kendini ispatlama gibi nosyonlar (kavramlar), çoğu zaman size itici gelmekte ve de doğal olarak
bu konular anksiyete (gerilimli endişe) kaynağınız olabilmektedir.  

Reaktif (tepkisel) kişiliğiniz, kronik edilgenliğiniz, çabucak etki ve tesir altında kalmanız, bedeninizle kavgalı oluşunuz, aynada kendinizle
gözgöze gelmek istemeyişiniz, çoğu zaman sevilmediğiniz kanaatine kapılmanız, örseleyici ve öğütücü bir değersizlik duygusu
yaşamanız, size önerilen tüm yardım davranışlarını da baskı olarak nitelemeniz, bir de önemsizlik ve hiçlik sarmalında tükenmişliğe ve
patinaja düşmeniz gibi olumsuz pekiştireçleriniz, maalesef devamlı olarak size ‘zaman-ve-enerji’ kaybettirmektedir.  

Öte yandan, karşı cinsle arkadaşlık kurma konusunda güçlükler yaşamanız, hayatınızın bir anlam çatısına sahip olmaması, zaman zaman
kendinize, çevrenize ve ajandanıza yabancılaşmanız gibi pessimist (karamsar) duygularla örülü bir iç dünyanız bulunmaktadır.  

Tüm bunlara karşın yine de adapte olabilmek adına, karşılaştığınız tüm problem durumlarında aşırı derecede alttan alma yöneliminiz de
sizi, silik bir kişilik olarak etiketleyebilmektedir. Güç ve otorite karşısında hemen pes etmeniz, yoğun bir tedirginlik yaşamanız ve tüm
denetim mekanizmalarına ya da otorite figürlerine antipati duymanız gibi stresörler de sizi mutsuzluğa itekleyebilmekte ve kendinize
özgü bir başarı kültürü yaratabilmenizi sabote edebilmektedir.  

Hakkınızı arayamamak, arkasında duracağınız kararlar ver(e)memek, mücâdeleden kaçınmak, çoğu zaman hüzünlü ve bitkin (bıkkın)
olmak, bu ibrişim sarmalında boşluk ve gayesizlik anaforuna kapılarak kendinize veya problem durumunuza odaklanamamak, size rafine
yol haritaları sunabilecek bir takım değerler sistemine veya kurtuluş reçetelerine de kuşkuyla bakmak; dahası, tüm bu olumsuz
pekiştireçlerle öğrenilmiş başarısızlığı ve çaresizliği yazgınıza dönüştürmek gibi bir dizi bilişsel ve davranışsal çarpıtmalarınız
bulunmaktadır.  

Üzerinize gelindiğinde alevlenen isyan duygularınız ise geriliminizi daha da artırmakta, size yoksunluklarınızı hatırlatan kişi ya da yer ve
mekânlardan özellikle kaçmakta, hatta bazen yolunuzu dahi değiştirerek kendiliğinizi içe kapanarak korumaya çalışmaktasınız.  

Özellikle savunma mekanizmalarını (Bastırma, Yansıtma, İnkâr, Aklileştirme, Yücaltme, Yön Değiştirme, Özdeşleşme, Yerine Koyma,
Düşleme, Ödünleme vb.) yoğun bir şekilde kullanmakta; mutsuzluğunuzu seçimlerinizin doğal bir sonucu olan kişisel başarısızlık ya da
tasarım değil de; size dışarıdan dayatılan ve kontrolü sizde olmayan bir yazgıymış gibi kavramsallaştırmakta; dahası, iç konuşmalarınızda
ya da dışarıya karşı ürettiğiniz savunmalarınızda tüm bu bilişsel çarpıtmaları da yoğunluklu bir şekilde kullanmaktasınız.  

Bu konuda, aşağıdaki gelişim önerilerinin size son derece fayda sağlayacağı inancındayız. Gelişim manifestonuza dâir alternatif
önerilerimiz aşağıdaki gibidir:  

1. Psikolojik tahlilleri içeren romanlar okuyabilirsiniz.
2. Çok beğendiğiniz 3-4 fıkrayı, şiiri ve de şarkıyı ezberleyin ve fırsat buldukça sevdiklerinizle paylaşın.
3. Kendinize mutlaka sanatsal bi uğraşı edinin. Tiyatro bu konuda tam olarak sizi açabilir ve de gölge kişiliğinizi olabildiğince

eğitebilir. Sevdiğiniz bir enstrumanı çalmayı öğrenmek te size çok şey katabilecektir.
4. Sinema zevkinin tadını çıkarın ve filmlerde size yakın karakterleri daha iyi tahlil edin. Böylece kendinize dışardan bakabilme

fırsatını değerlendirip kişisel farkındalığınızı artırın.
5. Etkin iletişim eğitimi, İnovasyon eğitimi, Psikodrama vb. eğitimleri alın hatta bu eğitimlerde co-terapist veya asistan olarak görev

alın.
6. Şiir yazmayı deneyin. Eğer şiirde çok iyi olmadığınızı düşünüyorsanız mutlaka günlük tutmaya ya da anılarınızı biriktirdikçe

yazmaya çalışın.
7. Güneşli havaları asla kaçırmayın ve mutlaka küçük yürüyüşler yapın ve mümkünse çokcuklarla veya bebeklerle gözgöze gelin.
8. Kendinize hediye alın. Kendinize özelmiş gibi davranın.
9. Kıyafetlerinize dikkat edin. Çok klasik takılmayın. Güncel tasarımları ve canlı renkleri de arasıra tercih edin.

10. Resim yapmak, ebrû yapmak, maket yapmak, tenis oynamak, golf oynamak, carting yapmak, rafting yapmak, yüzmek, futbol
veya basketbol oynamak, fuarları gezmek, evinizin mutfak alışverişini üstlenmek ve yemek yapmak gibi meşguliyetler de her
bakımdan size faydalı olabilecektir.

11. Eleştirmeden önce iki kez düşünmeyi, “Hayır ya da Evet” demeden önce de, bir kez daha düşünmeyi tercih edin. Olgular ve
olaylar karşısında, nedenleri ve sonuçları olduğu kadar, alternatif bakış açılarını ve fırsatları da düşünün.

12. Esnek olabileceğiniz bir davranış kümesi/repertuarı oluşturun (geliştirin). Bu küme içersinde yer olan bir davranışla veya olguyla
karşılaştığınız zaman da mutlaka esnek davramaya özen gösterin ve başkalarının katılımına açık olun.

13. Konuşurken gözlerinizi muhatabınızdan kaçırmayın. Kelimelerin gücüne inanın. Göz teması kurarak iletişim kurmaya çalışın.
Kelime dağarcığınızı geliştirin.

14. Tatil kültürünüz olsun. Kendi kendinize, örneğin piknik yapmak veya kır gezilerine çıkmak gibi fırsatlar yaratın.
                                                1 / 2



ÖĞRENCİ KARNESİ
BENLİK SAYGISI-1

Numara 407 Adı, Soyadı DAMLA ARAS Sınıf 12H

15. Düzenli takip ettiğiniz haftalık veya aylık bir süreli yayın ya da derginiz olsun. (Atlas, Psikeart, National Geographic, Bilim &
Teknik, Varlık, Türk Edebiyatı, Yeni Aktüel, News Week, Eğitim-Bilim, Doğu-Batı vb.)

16. Affedici olmayı öğrenin. Daha anlayışlı, toleranslı, alçak gönüllü ve kendinizle olduğu gibi çevrenizle de barışık bir insan olmaya
gayret edin.

17. Dünya edebiyatı veya değişik kültürler konusunda meraklı ya da amatör bir araştırmacı olur. Kültürlerarası okumalara ve sanatın
evrenselliğinden ya da insanları olgunlaştıran şifacılığından her fırsatta faydalanın.

18. Ailenizdekilere hakettikleri değeri verin. Onlarla daha çok vakit geçirmeye özen gösterin. Tüm kararlarınız ve seçimleriniz diyoloğa
ve ailenizin alternatif bakış açılarına açık olsun. Unutmayın! Başkalarının da sizin kadar özgür ve özgün olma hakları vardır.
Dolaysıyla; eleştirilere, önerilere, katkılara ve yardım tekliflerine mutlaka açık olun.

19. Unutmayın! Kendimizi sevmek başkasını sevmenin alternatifi olmadığı gibi, başkasını sevmek de kendimizi sevmemizin alternatifi
değildir. Bu dengeyi kurmak için, yukarıdaki meşguliyetleri veya fırsatları yaşantıya dönüştürmeli ve bu izlekteki psikososyal
gelişim fırsatlarının, imkânlarının ve bu önerilerin her bakımdan kariyerinizi desteklemesine fırsat vermelisiniz.
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ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Patojenik 18 3 3 4 2 1 40,00

Nevrotik 18 2 6 2 1 2 38,00

Terapötik 18 5 1 4 1 1 36,00

Karizmatik 18 2 2 3 3 1 36,00

PATOJENİK (ÇARPIK) BENLİK ALGISI
Günlük yaşamınızda genellikle sıkılgan ve de utangaç sayılırsınız. Kalbiniz çok kolay kırılabilmekte ve bu da sizi doğal olarak kırılgan birisi
olarak etiketlemektedir. Hayata toslamamak için ve arkadaş ortamlarında mahcup olmamak için genellikle içe kapanık tavırlar
takınmakta ve bu çerçevede korunmacı ve mesafeci bir davranış repertuarı geliştirmektesiniz.  

Ayrıca kaygılı iç dünyanız ile tetikte beklemekte olan beden diliniz dikkatlerden kaçmamaktadır. Bazen sinirli-gelirimli ve kontrolsüz öfke
patlamaları veya ağlama nöbetleri hâlinde bir takım kıyıcı duygusal boşalımlar da yaşayabilmektesiniz. Varoluşsal aidiyetlerinizin zayıf
olması nedeniyle başarı, ölüm, mücâdele, kendini ispatlama gibi nosyonlar (kavramlar), çoğu zaman size itici gelmekte ve de doğal olarak
bu konular anksiyete (gerilimli endişe) kaynağınız olabilmektedir.  

Reaktif (tepkisel) kişiliğiniz, kronik edilgenliğiniz, çabucak etki ve tesir altında kalmanız, bedeninizle kavgalı oluşunuz, aynada kendinizle
gözgöze gelmek istemeyişiniz, çoğu zaman sevilmediğiniz kanaatine kapılmanız, örseleyici ve öğütücü bir değersizlik duygusu
yaşamanız, size önerilen tüm yardım davranışlarını da baskı olarak nitelemeniz, bir de önemsizlik ve hiçlik sarmalında tükenmişliğe ve
patinaja düşmeniz gibi olumsuz pekiştireçleriniz, maalesef devamlı olarak size ‘zaman-ve-enerji’ kaybettirmektedir.  

Öte yandan, karşı cinsle arkadaşlık kurma konusunda güçlükler yaşamanız, hayatınızın bir anlam çatısına sahip olmaması, zaman zaman
kendinize, çevrenize ve ajandanıza yabancılaşmanız gibi pessimist (karamsar) duygularla örülü bir iç dünyanız bulunmaktadır.  

Tüm bunlara karşın yine de adapte olabilmek adına, karşılaştığınız tüm problem durumlarında aşırı derecede alttan alma yöneliminiz de
sizi, silik bir kişilik olarak etiketleyebilmektedir. Güç ve otorite karşısında hemen pes etmeniz, yoğun bir tedirginlik yaşamanız ve tüm
denetim mekanizmalarına ya da otorite figürlerine antipati duymanız gibi stresörler de sizi mutsuzluğa itekleyebilmekte ve kendinize
özgü bir başarı kültürü yaratabilmenizi sabote edebilmektedir.  

Hakkınızı arayamamak, arkasında duracağınız kararlar ver(e)memek, mücâdeleden kaçınmak, çoğu zaman hüzünlü ve bitkin (bıkkın)
olmak, bu ibrişim sarmalında boşluk ve gayesizlik anaforuna kapılarak kendinize veya problem durumunuza odaklanamamak, size rafine
yol haritaları sunabilecek bir takım değerler sistemine veya kurtuluş reçetelerine de kuşkuyla bakmak; dahası, tüm bu olumsuz
pekiştireçlerle öğrenilmiş başarısızlığı ve çaresizliği yazgınıza dönüştürmek gibi bir dizi bilişsel ve davranışsal çarpıtmalarınız
bulunmaktadır.  

Üzerinize gelindiğinde alevlenen isyan duygularınız ise geriliminizi daha da artırmakta, size yoksunluklarınızı hatırlatan kişi ya da yer ve
mekânlardan özellikle kaçmakta, hatta bazen yolunuzu dahi değiştirerek kendiliğinizi içe kapanarak korumaya çalışmaktasınız.  

Özellikle savunma mekanizmalarını (Bastırma, Yansıtma, İnkâr, Aklileştirme, Yücaltme, Yön Değiştirme, Özdeşleşme, Yerine Koyma,
Düşleme, Ödünleme vb.) yoğun bir şekilde kullanmakta; mutsuzluğunuzu seçimlerinizin doğal bir sonucu olan kişisel başarısızlık ya da
tasarım değil de; size dışarıdan dayatılan ve kontrolü sizde olmayan bir yazgıymış gibi kavramsallaştırmakta; dahası, iç konuşmalarınızda
ya da dışarıya karşı ürettiğiniz savunmalarınızda tüm bu bilişsel çarpıtmaları da yoğunluklu bir şekilde kullanmaktasınız.  

Bu konuda, aşağıdaki gelişim önerilerinin size son derece fayda sağlayacağı inancındayız. Gelişim manifestonuza dâir alternatif
önerilerimiz aşağıdaki gibidir:  

1. Psikolojik tahlilleri içeren romanlar okuyabilirsiniz.
2. Çok beğendiğiniz 3-4 fıkrayı, şiiri ve de şarkıyı ezberleyin ve fırsat buldukça sevdiklerinizle paylaşın.
3. Kendinize mutlaka sanatsal bi uğraşı edinin. Tiyatro bu konuda tam olarak sizi açabilir ve de gölge kişiliğinizi olabildiğince

eğitebilir. Sevdiğiniz bir enstrumanı çalmayı öğrenmek te size çok şey katabilecektir.
4. Sinema zevkinin tadını çıkarın ve filmlerde size yakın karakterleri daha iyi tahlil edin. Böylece kendinize dışardan bakabilme

fırsatını değerlendirip kişisel farkındalığınızı artırın.
5. Etkin iletişim eğitimi, İnovasyon eğitimi, Psikodrama vb. eğitimleri alın hatta bu eğitimlerde co-terapist veya asistan olarak görev

alın.
6. Şiir yazmayı deneyin. Eğer şiirde çok iyi olmadığınızı düşünüyorsanız mutlaka günlük tutmaya ya da anılarınızı biriktirdikçe

yazmaya çalışın.
7. Güneşli havaları asla kaçırmayın ve mutlaka küçük yürüyüşler yapın ve mümkünse çokcuklarla veya bebeklerle gözgöze gelin.
8. Kendinize hediye alın. Kendinize özelmiş gibi davranın.
9. Kıyafetlerinize dikkat edin. Çok klasik takılmayın. Güncel tasarımları ve canlı renkleri de arasıra tercih edin.

10. Resim yapmak, ebrû yapmak, maket yapmak, tenis oynamak, golf oynamak, carting yapmak, rafting yapmak, yüzmek, futbol
veya basketbol oynamak, fuarları gezmek, evinizin mutfak alışverişini üstlenmek ve yemek yapmak gibi meşguliyetler de her
bakımdan size faydalı olabilecektir.

11. Eleştirmeden önce iki kez düşünmeyi, “Hayır ya da Evet” demeden önce de, bir kez daha düşünmeyi tercih edin. Olgular ve
olaylar karşısında, nedenleri ve sonuçları olduğu kadar, alternatif bakış açılarını ve fırsatları da düşünün.

12. Esnek olabileceğiniz bir davranış kümesi/repertuarı oluşturun (geliştirin). Bu küme içersinde yer olan bir davranışla veya olguyla
karşılaştığınız zaman da mutlaka esnek davramaya özen gösterin ve başkalarının katılımına açık olun.

13. Konuşurken gözlerinizi muhatabınızdan kaçırmayın. Kelimelerin gücüne inanın. Göz teması kurarak iletişim kurmaya çalışın.
Kelime dağarcığınızı geliştirin.

14. Tatil kültürünüz olsun. Kendi kendinize, örneğin piknik yapmak veya kır gezilerine çıkmak gibi fırsatlar yaratın.
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15. Düzenli takip ettiğiniz haftalık veya aylık bir süreli yayın ya da derginiz olsun. (Atlas, Psikeart, National Geographic, Bilim &
Teknik, Varlık, Türk Edebiyatı, Yeni Aktüel, News Week, Eğitim-Bilim, Doğu-Batı vb.)

16. Affedici olmayı öğrenin. Daha anlayışlı, toleranslı, alçak gönüllü ve kendinizle olduğu gibi çevrenizle de barışık bir insan olmaya
gayret edin.

17. Dünya edebiyatı veya değişik kültürler konusunda meraklı ya da amatör bir araştırmacı olur. Kültürlerarası okumalara ve sanatın
evrenselliğinden ya da insanları olgunlaştıran şifacılığından her fırsatta faydalanın.

18. Ailenizdekilere hakettikleri değeri verin. Onlarla daha çok vakit geçirmeye özen gösterin. Tüm kararlarınız ve seçimleriniz diyoloğa
ve ailenizin alternatif bakış açılarına açık olsun. Unutmayın! Başkalarının da sizin kadar özgür ve özgün olma hakları vardır.
Dolaysıyla; eleştirilere, önerilere, katkılara ve yardım tekliflerine mutlaka açık olun.

19. Unutmayın! Kendimizi sevmek başkasını sevmenin alternatifi olmadığı gibi, başkasını sevmek de kendimizi sevmemizin alternatifi
değildir. Bu dengeyi kurmak için, yukarıdaki meşguliyetleri veya fırsatları yaşantıya dönüştürmeli ve bu izlekteki psikososyal
gelişim fırsatlarının, imkânlarının ve bu önerilerin her bakımdan kariyerinizi desteklemesine fırsat vermelisiniz.
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ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Patojenik 18 5 4 4 2 3 44,00

Nevrotik 18 3 9 2 1 3 64,00

Terapötik 18 3 7 3 1 2 52,00

Karizmatik 18 2 2 4 6 0 42,00

NEVROTİK (GERİLİMLİ) BENLİK ALGISI
Günlük yaşamınızda genellikle sıkılgan ve de utangaç sayılırsınız. Kalbiniz çok kolay kırılabilmekte ve bu da sizi doğal olarak kırılgan birisi
olarak etiketlemektedir. Hayata toslamamak için ve arkadaş ortamlarında mahcup olmamak için genellikle içe kapanık tavırlar
takınmakta ve bu çerçevede korunmacı ve mesafeci bir davranış repertuarı geliştirmektesiniz.  

Ayrıca kaygılı iç dünyanız ile tetikte beklemekte olan beden diliniz dikkatlerden kaçmamaktadır. Bazen sinirli-gelirimli ve kontrolsüz öfke
patlamaları veya ağlama nöbetleri hâlinde bir takım kıyıcı duygusal boşalımlar da yaşayabilmektesiniz. Varoluşsal aidiyetlerinizin zayıf
olması nedeniyle başarı, ölüm, mücâdele, kendini ispatlama gibi nosyonlar (kavramlar), çoğu zaman size itici gelmekte ve de doğal olarak
bu konular anksiyete (gerilimli endişe) kaynağınız olabilmektedir.  

Reaktif (tepkisel) kişiliğiniz, kronik edilgenliğiniz, çabucak etki ve tesir altında kalmanız, bedeninizle kavgalı oluşunuz, aynada kendinizle
gözgöze gelmek istemeyişiniz, çoğu zaman sevilmediğiniz kanaatine kapılmanız, örseleyici ve öğütücü bir değersizlik duygusu
yaşamanız, size önerilen tüm yardım davranışlarını da baskı olarak nitelemeniz, bir de önemsizlik ve hiçlik sarmalında tükenmişliğe ve
patinaja düşmeniz gibi olumsuz pekiştireçleriniz, maalesef devamlı olarak size ‘zaman-ve-enerji’ kaybettirmektedir.  

Öte yandan, karşı cinsle arkadaşlık kurma konusunda güçlükler yaşamanız, hayatınızın bir anlam çatısına sahip olmaması, zaman zaman
kendinize, çevrenize ve ajandanıza yabancılaşmanız gibi pessimist (karamsar) duygularla örülü bir iç dünyanız bulunmaktadır.  

Tüm bunlara karşın yine de adapte olabilmek adına, karşılaştığınız tüm problem durumlarında aşırı derecede alttan alma yöneliminiz de
sizi, silik bir kişilik olarak etiketleyebilmektedir. Güç ve otorite karşısında hemen pes etmeniz, yoğun bir tedirginlik yaşamanız ve tüm
denetim mekanizmalarına ya da otorite figürlerine antipati duymanız gibi stresörler de sizi mutsuzluğa itekleyebilmekte ve kendinize
özgü bir başarı kültürü yaratabilmenizi sabote edebilmektedir.  

Hakkınızı arayamamak, arkasında duracağınız kararlar ver(e)memek, mücâdeleden kaçınmak, çoğu zaman hüzünlü ve bitkin (bıkkın)
olmak, bu ibrişim sarmalında boşluk ve gayesizlik anaforuna kapılarak kendinize veya problem durumunuza odaklanamamak, size rafine
yol haritaları sunabilecek bir takım değerler sistemine veya kurtuluş reçetelerine de kuşkuyla bakmak; dahası, tüm bu olumsuz
pekiştireçlerle öğrenilmiş başarısızlığı ve çaresizliği yazgınıza dönüştürmek gibi bir dizi bilişsel ve davranışsal çarpıtmalarınız
bulunmaktadır.  

Üzerinize gelindiğinde alevlenen isyan duygularınız ise geriliminizi daha da artırmakta, size yoksunluklarınızı hatırlatan kişi ya da yer ve
mekânlardan özellikle kaçmakta, hatta bazen yolunuzu dahi değiştirerek kendiliğinizi içe kapanarak korumaya çalışmaktasınız.  

Özellikle savunma mekanizmalarını (Bastırma, Yansıtma, İnkâr, Aklileştirme, Yücaltme, Yön Değiştirme, Özdeşleşme, Yerine Koyma,
Düşleme, Ödünleme vb.) yoğun bir şekilde kullanmakta; mutsuzluğunuzu seçimlerinizin doğal bir sonucu olan kişisel başarısızlık ya da
tasarım değil de; size dışarıdan dayatılan ve kontrolü sizde olmayan bir yazgıymış gibi kavramsallaştırmakta; dahası, iç konuşmalarınızda
ya da dışarıya karşı ürettiğiniz savunmalarınızda tüm bu bilişsel çarpıtmaları da yoğunluklu bir şekilde kullanmaktasınız.  

Bu konuda, aşağıdaki gelişim önerilerinin size son derece fayda sağlayacağı inancındayız. Gelişim manifestonuza dâir alternatif
önerilerimiz aşağıdaki gibidir:  

1. Psikolojik tahlilleri içeren romanlar okuyabilirsiniz.
2. Çok beğendiğiniz 3-4 fıkrayı, şiiri ve de şarkıyı ezberleyin ve fırsat buldukça sevdiklerinizle paylaşın.
3. Kendinize mutlaka sanatsal bi uğraşı edinin. Tiyatro bu konuda tam olarak sizi açabilir ve de gölge kişiliğinizi olabildiğince

eğitebilir. Sevdiğiniz bir enstrumanı çalmayı öğrenmek te size çok şey katabilecektir.
4. Sinema zevkinin tadını çıkarın ve filmlerde size yakın karakterleri daha iyi tahlil edin. Böylece kendinize dışardan bakabilme

fırsatını değerlendirip kişisel farkındalığınızı artırın.
5. Etkin iletişim eğitimi, İnovasyon eğitimi, Psikodrama vb. eğitimleri alın hatta bu eğitimlerde co-terapist veya asistan olarak görev

alın.
6. Şiir yazmayı deneyin. Eğer şiirde çok iyi olmadığınızı düşünüyorsanız mutlaka günlük tutmaya ya da anılarınızı biriktirdikçe

yazmaya çalışın.
7. Güneşli havaları asla kaçırmayın ve mutlaka küçük yürüyüşler yapın ve mümkünse çokcuklarla veya bebeklerle gözgöze gelin.
8. Kendinize hediye alın. Kendinize özelmiş gibi davranın.
9. Kıyafetlerinize dikkat edin. Çok klasik takılmayın. Güncel tasarımları ve canlı renkleri de arasıra tercih edin.

10. Resim yapmak, ebrû yapmak, maket yapmak, tenis oynamak, golf oynamak, carting yapmak, rafting yapmak, yüzmek, futbol
veya basketbol oynamak, fuarları gezmek, evinizin mutfak alışverişini üstlenmek ve yemek yapmak gibi meşguliyetler de her
bakımdan size faydalı olabilecektir.

11. Eleştirmeden önce iki kez düşünmeyi, “Hayır ya da Evet” demeden önce de, bir kez daha düşünmeyi tercih edin. Olgular ve
olaylar karşısında, nedenleri ve sonuçları olduğu kadar, alternatif bakış açılarını ve fırsatları da düşünün.

12. Esnek olabileceğiniz bir davranış kümesi/repertuarı oluşturun (geliştirin). Bu küme içersinde yer olan bir davranışla veya olguyla
karşılaştığınız zaman da mutlaka esnek davramaya özen gösterin ve başkalarının katılımına açık olun.

13. Konuşurken gözlerinizi muhatabınızdan kaçırmayın. Kelimelerin gücüne inanın. Göz teması kurarak iletişim kurmaya çalışın.
Kelime dağarcığınızı geliştirin.

14. Tatil kültürünüz olsun. Kendi kendinize, örneğin piknik yapmak veya kır gezilerine çıkmak gibi fırsatlar yaratın.
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15. Düzenli takip ettiğiniz haftalık veya aylık bir süreli yayın ya da derginiz olsun. (Atlas, Psikeart, National Geographic, Bilim &
Teknik, Varlık, Türk Edebiyatı, Yeni Aktüel, News Week, Eğitim-Bilim, Doğu-Batı vb.)

16. Affedici olmayı öğrenin. Daha anlayışlı, toleranslı, alçak gönüllü ve kendinizle olduğu gibi çevrenizle de barışık bir insan olmaya
gayret edin.

17. Dünya edebiyatı veya değişik kültürler konusunda meraklı ya da amatör bir araştırmacı olur. Kültürlerarası okumalara ve sanatın
evrenselliğinden ya da insanları olgunlaştıran şifacılığından her fırsatta faydalanın.

18. Ailenizdekilere hakettikleri değeri verin. Onlarla daha çok vakit geçirmeye özen gösterin. Tüm kararlarınız ve seçimleriniz diyoloğa
ve ailenizin alternatif bakış açılarına açık olsun. Unutmayın! Başkalarının da sizin kadar özgür ve özgün olma hakları vardır.
Dolaysıyla; eleştirilere, önerilere, katkılara ve yardım tekliflerine mutlaka açık olun.

19. Unutmayın! Kendimizi sevmek başkasını sevmenin alternatifi olmadığı gibi, başkasını sevmek de kendimizi sevmemizin alternatifi
değildir. Bu dengeyi kurmak için, yukarıdaki meşguliyetleri veya fırsatları yaşantıya dönüştürmeli ve bu izlekteki psikososyal
gelişim fırsatlarının, imkânlarının ve bu önerilerin her bakımdan kariyerinizi desteklemesine fırsat vermelisiniz.
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ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Patojenik 18 0 1 3 4 1 30,00

Nevrotik 18 2 5 0 1 4 42,00

Terapötik 18 3 3 4 4 3 64,00

Karizmatik 18 3 3 3 3 2 42,00

TERAPÖTİK (İYİLEŞTİRİCİ) BENLİK ALGISI
Günlük yaşamınızı genellikle zevk alarak dolu dolu yaşamaktasınız. Çoğu zaman her birim davranışa ve yaşam karesine, yaşamınızı ve
sizi zenginleştirdiği düşüncesiyle odaklanmaktasınız. Bunu gerçekleştirmeyi bâzen başaramazsanız da, çoğu zaman olumlu bakış açınız,
sizi kuşatan fırsatları görmenizi sağladığından, çevrenizce çoğukez talihli birisi olarak algılanabilirsiniz. Bu bağlamda, ‘okumak’,
‘araştırmak’ ve ‘sürekli yeni şeyler öğrenmek’ çoğu zaman size kendinizi iyi hissettirmektedir.  

Bilinçli bir bireysel farkındalığınızın olduğu söylenebilir. Bu anlamda çevrenizi içtenlikle sevmekte, tüm insanlığa sempati ile bakmakta ve
özellikle farklı kültürleri tanımak konusunda da oldukça istekli davranabilmektesiniz. Bireysel, ailevi, toplumsal veya ulusal tüm sorunların
zamanı geldiğinde rahatlıkla çözüleceğini öngördüğünüz için de çevrenizce “iyimser bir kişi” olarak tanınmaktasınız. Bu anlamda ‘gelecek’
sizin için ‘umut etmek’ ve ‘daha iyisini beklemek’ anlamına gelmektedir.  

Genellikle sorumluluk almaktan hoşlanan, problemleriyle başa çıkma konusunda istekli ve mücadeleci, kendinden emin, ayrıca akıcı ve
didaktik konuşabilen, canlı ve enerjik yapısıyla hemen her konuda başarılı olmaya azimli yönelimleriyle takdîr edilen, sosyal ilişkilerinde
samimi, çevresince de ‘iyi bir insan’ olarak tanınan bir profiliniz bulunmaktadır.  

İşbirliğine açık, genel olarak hayatından memnun, özenli, yaptıklarından ve başarılı olmaktan kıvanç duyan, deneyimlerinin rehberliğine
inanan, bazen günlük çatışmalarına rağmen duygu ve bilişlerindeki uyumunu ve toleranslı olabilme esnekliğini kaybetmeyen, haksızlıklar
karşısında bazen yılgın, bazen savaşçı ve güçsüzlerin yardımcısı, ilâveten diğer insanlara saygı ve sevgi duyabilen bir kişilik kumaşınız
vardır.  

Gerektiğinde gerçekçi bir şekilde, yanlışlar ve hatâlar karşısında durabilen ve tutarlı savunmalarla insanlara “Hayır” diyebilen, yakın
çevresindeki sosyal desteği rahatlıkla motivasyon enerjisine dönüştürüp yakın hedeflerine zaman kaybetmeden yönelebilen, kendi başına
ya da arkadaşlarıyla çoğunlukla iyi vakit geçirebilen ve bazen durağanlaşsa da sosyal yönü güçlü olan bir davranış repertuarınız
bulunmaktadır.  

Kişisel saydamlık olarak tanımlayabileceğimiz bir üslüpla duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebilen, bazen şüpheci olsanızda genelde
iyi niyetli olabilen, yaşam alanlarınız (çalışma masası, yatak odası, kütüphane, mutfak vb.) konularında genellikle düzenli ve özenli
olmanız ise bir başka dikkat çeken yönünüzdür.  

Bazen alınganlık gösterebilseniz de, genellikle size yapılan şakaları anlayışla karşılayabilmeniz, yalnız kaldığınızda ise kendi kendinize
yetebilmeniz, kendinizi hemen her yerde ve ortamda ‘yeterli’ hissetmeniz, konuşurken beden dilinizi de kullanarak ne demek istediğinizi
anlatmaya çalışmanız, sonuç olarak sizi öne çıkaran diğer yönelimlerinizdir.  

Ayrıca, imkânlar ölçüsünde giyimine dikkat etmek gibi ego temsil stratejileriniz ve iletişime açık olmak gibi psikososyal becerileriniz,
genel olarak hayatınızda iyileştiririci (terapötik) bir işlev görmekte; dahası bu potansiyel beceriler total olarak sizi daima derleyen-ve-
toparlayan artılarınız olarak göze çarpmaktadır.  

Bu konuda, aşağıdaki gelişim önerilerinin size son derece fayda sağlayacağı inancındayız. Gelişim manifestonuza dâir alternatif
önerilerimiz aşağıdaki gibidir:  

1. Psikolojik tahlilleri içeren romanlar okuyabilirsiniz.
2. Çok beğendiğiniz 3-4 fıkrayı, şiiri ve de şarkıyı ezberleyin ve fırsat buldukça sevdiklerinizle paylaşın.
3. Kendinize mutlaka sanatsal bi uğraşı edinin. Tiyatro bu konuda tam olarak sizi açabilir ve de gölge kişiliğinizi olabildiğince

eğitebilir. Sevdiğiniz bir enstrumanı çalmayı öğrenmek te size çok şey katabilecektir.
4. Sinema zevkinin tadını çıkarın ve filmlerde size yakın karakterleri daha iyi tahlil edin. Böylece kendinize dışardan bakabilme

fırsatını değerlendirip kişisel farkındalığınızı artırın.
5. Etkin iletişim eğitimi, İnovasyon eğitimi, Psikodrama vb. eğitimleri alın hatta bu eğitimlerde co-terapist veya asistan olarak görev

alın.
6. Şiir yazmayı deneyin. Eğer şiirde çok iyi olmadığınızı düşünüyorsanız mutlaka günlük tutmaya ya da anılarınızı biriktirdikçe

yazmaya çalışın.
7. Güneşli havaları asla kaçırmayın ve mutlaka küçük yürüyüşler yapın ve mümkünse çokcuklarla veya bebeklerle gözgöze gelin.
8. Kendinize hediye alın. Kendinize özelmiş gibi davranın.
9. Kıyafetlerinize dikkat edin. Çok klasik takılmayın. Güncel tasarımları ve canlı renkleri de arasıra tercih edin.

10. Resim yapmak, ebrû yapmak, maket yapmak, tenis oynamak, golf oynamak, carting yapmak, rafting yapmak, yüzmek, futbol
veya basketbol oynamak, fuarları gezmek, evinizin mutfak alışverişini üstlenmek ve yemek yapmak gibi meşguliyetler de her
bakımdan size faydalı olabilecektir.

11. Eleştirmeden önce iki kez düşünmeyi, “Hayır ya da Evet” demeden önce de, bir kez daha düşünmeyi tercih edin. Olgular ve
olaylar karşısında, nedenleri ve sonuçları olduğu kadar, alternatif bakış açılarını ve fırsatları da düşünün.

12. Esnek olabileceğiniz bir davranış kümesi/repertuarı oluşturun (geliştirin). Bu küme içersinde yer olan bir davranışla veya olguyla
karşılaştığınız zaman da mutlaka esnek davramaya özen gösterin ve başkalarının katılımına açık olun.

13. Konuşurken gözlerinizi muhatabınızdan kaçırmayın. Kelimelerin gücüne inanın. Göz teması kurarak iletişim kurmaya çalışın.
Kelime dağarcığınızı geliştirin.

14. Tatil kültürünüz olsun. Kendi kendinize, örneğin piknik yapmak veya kır gezilerine çıkmak gibi fırsatlar yaratın.
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15. Düzenli takip ettiğiniz haftalık veya aylık bir süreli yayın ya da derginiz olsun. (Atlas, Psikeart, National Geographic, Bilim &
Teknik, Varlık, Türk Edebiyatı, Yeni Aktüel, News Week, Eğitim-Bilim, Doğu-Batı vb.)

16. Affedici olmayı öğrenin. Daha anlayışlı, toleranslı, alçak gönüllü ve kendinizle olduğu gibi çevrenizle de barışık bir insan olmaya
gayret edin.

17. Dünya edebiyatı veya değişik kültürler konusunda meraklı ya da amatör bir araştırmacı olur. Kültürlerarası okumalara ve sanatın
evrenselliğinden ya da insanları olgunlaştıran şifacılığından her fırsatta faydalanın.

18. Ailenizdekilere hakettikleri değeri verin. Onlarla daha çok vakit geçirmeye özen gösterin. Tüm kararlarınız ve seçimleriniz diyoloğa
ve ailenizin alternatif bakış açılarına açık olsun. Unutmayın! Başkalarının da sizin kadar özgür ve özgün olma hakları vardır.
Dolaysıyla; eleştirilere, önerilere, katkılara ve yardım tekliflerine mutlaka açık olun.

19. Unutmayın! Kendimizi sevmek başkasını sevmenin alternatifi olmadığı gibi, başkasını sevmek de kendimizi sevmemizin alternatifi
değildir. Bu dengeyi kurmak için, yukarıdaki meşguliyetleri veya fırsatları yaşantıya dönüştürmeli ve bu izlekteki psikososyal
gelişim fırsatlarının, imkânlarının ve bu önerilerin her bakımdan kariyerinizi desteklemesine fırsat vermelisiniz.
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ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Patojenik 18 4 2 3 1 0 27,00

Nevrotik 18 3 2 3 2 3 41,00

Terapötik 18 4 3 2 3 1 39,00

Karizmatik 18 3 2 6 2 2 47,00

KARİZMATİK (ETKİLEYİCİ) BENLİK ALGISI
Günlük yaşamınızı zevk alarak dolu dolu yaşamaktasınız. Her birim davranışa ve yaşam karesine, yaşamınızı ve sizi zenginleştirdiği
kanısıyla bakmaktasınız. Bu olumlu bakış açısı, ayrıca fırsatları rahatlıkla görmenizi sağladığından çevrenizce şanslı birisi olarak ta
tanınmaktasınız. Okumak, araştırmak ve sürekli yeni şeyler öğrenmek adeta yaşam ilkenizdir.  

Ayrıca olumlu bir vatandaşlık farkındalığınız ve de bilinciniz vardır. Bu anlamda ülkenizi içtenlikle sevmekte, tüm düya ülkelerine sempati
ile bakmakta ve farklı kültürleri tanımak konusunda da oldukça isteklisinizdir. Bireysel, âilevi, toplumsal veya ulusal tüm problemlerin,
zaman içersinde rahatlıkla çözüleceğine inandığınız için de çevrenize ‘olumlu bir enerji’ yayan bir profiliniz bulunmaktadır. Bu anlamda
‘gelecek’, sizin için tam anlamıyla ‘umut’ ve ‘yeni fırsatlar’ demektir.  

Sorumluluk almaktan hoşlanan, güçlükleriyle başa çıkma konusunda istekli ve mücadeleci, rahat, akıcı ve didaktik konuşabilen, canlı ve
enerjik yapısıyla ve de başarı kültürüyle çevrenize rol model olabilen, kişiler arası ilikilerinde samimi, çevresince ‘nitelikli ve derin bir
insan’ olarak tanınan bir profiliniz vardır.  

İşbirliğine açık, genel olarak hayatından memnun, özenli, yaptıklarından ve başarılarından kıvanç duyan, tecrübelerin rehberliğine inanan,
bütün günlük çatışmalara ragmen davranışlarındaki ve söylemlerindeki ahengi ve de anlamsal derinliğini (oryantasyonunu) kaybetmeyen,
haksızlıklar karşısında yılmaz bir savaşçı, güçsüzlerin savunucusu, daha da önemlisi tümleşik olarak tüm insanlara saygı ve sevgi duyan
bir kişilik kumaşınız ve de davranış repertuarınız bulunmaktadır.  

Gerektiğinde realist bir şekilde yanlışlar karşısında durabilerek, mantıklı ve de kendini dinletebilen argümanlarla insanlara “Hayır”
diyebilen, yakın çevresindeki onaylanmışlığı ve sosyal desteği rahatlıkla bir motivasyon unsuru hâline getirebilip yakıt tankı gibi
kullanabilen, tüm deneyimlerini yaşamsal ve motivasyonel bir enerjiye dönüştürebilen, kendi başına veya arkadaşlarıyla rahatlıkla iyi
vakit geçirebilen ve oldukça güçlü bir sosyal yönü olan düşünce kalıplarınız ve de paradigmalarınız vardır.  

Kişisel saydamlık olarak tanımlayabileceğimiz bir üslüpla, duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ve içten pazarlıksız ifade edebilen, niyet
okuyuculuk yapmayan, yaşam alanları ve özgürlük (çalışma masası, yatak odası, kütüphane, mutfak & bireysellik vb.) konularında hassas
ve düzenli olmanız ise diğer dikkat çeken yönleriniz arasındadır.  

Öte yandan size yapılan şakaları rahatlıkla karşılayabilmeniz, yalnız kaldığınızda asla canınızın sıkılmaması, kendinizi hemen her yerde ve
ortamda özel hissetmeniz, konuşurken muhatabınızlsa göz teması kurmayı özellikle tercih etmeniz de sizi her koşulda öne çıkaran
yönelimlerinizdir.  

Ayrıca, şık giyinme, kelimeleri vurgulu, yerinde ve ahenkli kullanma becerisine de sahip olmanız, sizi güçlü bir iletişimci yapabilmekte,
dahası total olarak sizi her zeminde karizmatik ve de örnek alınan bir kişilik olarak konumlandırmaktadır.  

Bu konuda, aşağıdaki gelişim önerilerinin size son derece fayda sağlayacağı inancındayız. Gelişim manifestonuza dâir alternatif
önerilerimiz aşağıdaki gibidir:  

1. Psikolojik tahlilleri içeren romanlar okuyabilirsiniz.
2. Çok beğendiğiniz 3-4 fıkrayı, şiiri ve de şarkıyı ezberleyin ve fırsat buldukça sevdiklerinizle paylaşın.
3. Kendinize mutlaka sanatsal bi uğraşı edinin. Tiyatro bu konuda tam olarak sizi açabilir ve de gölge kişiliğinizi olabildiğince

eğitebilir. Sevdiğiniz bir enstrumanı çalmayı öğrenmek te size çok şey katabilecektir.
4. Sinema zevkinin tadını çıkarın ve filmlerde size yakın karakterleri daha iyi tahlil edin. Böylece kendinize dışardan bakabilme

fırsatını değerlendirip kişisel farkındalığınızı artırın.
5. Etkin iletişim eğitimi, İnovasyon eğitimi, Psikodrama vb. eğitimleri alın hatta bu eğitimlerde co-terapist veya asistan olarak görev

alın.
6. Şiir yazmayı deneyin. Eğer şiirde çok iyi olmadığınızı düşünüyorsanız mutlaka günlük tutmaya ya da anılarınızı biriktirdikçe

yazmaya çalışın.
7. Güneşli havaları asla kaçırmayın ve mutlaka küçük yürüyüşler yapın ve mümkünse çokcuklarla veya bebeklerle gözgöze gelin.
8. Kendinize hediye alın. Kendinize özelmiş gibi davranın.
9. Kıyafetlerinize dikkat edin. Çok klasik takılmayın. Güncel tasarımları ve canlı renkleri de arasıra tercih edin.

10. Resim yapmak, ebrû yapmak, maket yapmak, tenis oynamak, golf oynamak, carting yapmak, rafting yapmak, yüzmek, futbol
veya basketbol oynamak, fuarları gezmek, evinizin mutfak alışverişini üstlenmek ve yemek yapmak gibi meşguliyetler de her
bakımdan size faydalı olabilecektir.

11. Eleştirmeden önce iki kez düşünmeyi, “Hayır ya da Evet” demeden önce de, bir kez daha düşünmeyi tercih edin. Olgular ve
olaylar karşısında, nedenleri ve sonuçları olduğu kadar, alternatif bakış açılarını ve fırsatları da düşünün.

12. Esnek olabileceğiniz bir davranış kümesi/repertuarı oluşturun (geliştirin). Bu küme içersinde yer olan bir davranışla veya olguyla
karşılaştığınız zaman da mutlaka esnek davramaya özen gösterin ve başkalarının katılımına açık olun.

13. Konuşurken gözlerinizi muhatabınızdan kaçırmayın. Kelimelerin gücüne inanın. Göz teması kurarak iletişim kurmaya çalışın.
Kelime dağarcığınızı geliştirin.

14. Tatil kültürünüz olsun. Kendi kendinize, örneğin piknik yapmak veya kır gezilerine çıkmak gibi fırsatlar yaratın.
15. Düzenli takip ettiğiniz haftalık veya aylık bir süreli yayın ya da derginiz olsun. (Atlas, Psikeart, National Geographic, Bilim &

Teknik, Varlık, Türk Edebiyatı, Yeni Aktüel, News Week, Eğitim-Bilim, Doğu-Batı vb.)
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16. Affedici olmayı öğrenin. Daha anlayışlı, toleranslı, alçak gönüllü ve kendinizle olduğu gibi çevrenizle de barışık bir insan olmaya
gayret edin.

17. Dünya edebiyatı veya değişik kültürler konusunda meraklı ya da amatör bir araştırmacı olur. Kültürlerarası okumalara ve sanatın
evrenselliğinden ya da insanları olgunlaştıran şifacılığından her fırsatta faydalanın.

18. Ailenizdekilere hakettikleri değeri verin. Onlarla daha çok vakit geçirmeye özen gösterin. Tüm kararlarınız ve seçimleriniz diyoloğa
ve ailenizin alternatif bakış açılarına açık olsun. Unutmayın! Başkalarının da sizin kadar özgür ve özgün olma hakları vardır.
Dolaysıyla; eleştirilere, önerilere, katkılara ve yardım tekliflerine mutlaka açık olun.

19. Unutmayın! Kendimizi sevmek başkasını sevmenin alternatifi olmadığı gibi, başkasını sevmek de kendimizi sevmemizin alternatifi
değildir. Bu dengeyi kurmak için, yukarıdaki meşguliyetleri veya fırsatları yaşantıya dönüştürmeli ve bu izlekteki psikososyal
gelişim fırsatlarının, imkânlarının ve bu önerilerin, her bakımdan kariyerinizi desteklemesine fırsat vermelisiniz.
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ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Patojenik 18 3 3 3 1 1 27,00

Nevrotik 18 2 4 2 1 3 43,00

Terapötik 18 3 1 3 1 1 27,00

Karizmatik 18 0 0 3 5 2 35,00

NEVROTİK (GERİLİMLİ) BENLİK ALGISI
Günlük yaşamınızda genellikle sıkılgan ve de utangaç sayılırsınız. Kalbiniz çok kolay kırılabilmekte ve bu da sizi doğal olarak kırılgan birisi
olarak etiketlemektedir. Hayata toslamamak için ve arkadaş ortamlarında mahcup olmamak için genellikle içe kapanık tavırlar
takınmakta ve bu çerçevede korunmacı ve mesafeci bir davranış repertuarı geliştirmektesiniz.  

Ayrıca kaygılı iç dünyanız ile tetikte beklemekte olan beden diliniz dikkatlerden kaçmamaktadır. Bazen sinirli-gelirimli ve kontrolsüz öfke
patlamaları veya ağlama nöbetleri hâlinde bir takım kıyıcı duygusal boşalımlar da yaşayabilmektesiniz. Varoluşsal aidiyetlerinizin zayıf
olması nedeniyle başarı, ölüm, mücâdele, kendini ispatlama gibi nosyonlar (kavramlar), çoğu zaman size itici gelmekte ve de doğal olarak
bu konular anksiyete (gerilimli endişe) kaynağınız olabilmektedir.  

Reaktif (tepkisel) kişiliğiniz, kronik edilgenliğiniz, çabucak etki ve tesir altında kalmanız, bedeninizle kavgalı oluşunuz, aynada kendinizle
gözgöze gelmek istemeyişiniz, çoğu zaman sevilmediğiniz kanaatine kapılmanız, örseleyici ve öğütücü bir değersizlik duygusu
yaşamanız, size önerilen tüm yardım davranışlarını da baskı olarak nitelemeniz, bir de önemsizlik ve hiçlik sarmalında tükenmişliğe ve
patinaja düşmeniz gibi olumsuz pekiştireçleriniz, maalesef devamlı olarak size ‘zaman-ve-enerji’ kaybettirmektedir.  

Öte yandan, karşı cinsle arkadaşlık kurma konusunda güçlükler yaşamanız, hayatınızın bir anlam çatısına sahip olmaması, zaman zaman
kendinize, çevrenize ve ajandanıza yabancılaşmanız gibi pessimist (karamsar) duygularla örülü bir iç dünyanız bulunmaktadır.  

Tüm bunlara karşın yine de adapte olabilmek adına, karşılaştığınız tüm problem durumlarında aşırı derecede alttan alma yöneliminiz de
sizi, silik bir kişilik olarak etiketleyebilmektedir. Güç ve otorite karşısında hemen pes etmeniz, yoğun bir tedirginlik yaşamanız ve tüm
denetim mekanizmalarına ya da otorite figürlerine antipati duymanız gibi stresörler de sizi mutsuzluğa itekleyebilmekte ve kendinize
özgü bir başarı kültürü yaratabilmenizi sabote edebilmektedir.  

Hakkınızı arayamamak, arkasında duracağınız kararlar ver(e)memek, mücâdeleden kaçınmak, çoğu zaman hüzünlü ve bitkin (bıkkın)
olmak, bu ibrişim sarmalında boşluk ve gayesizlik anaforuna kapılarak kendinize veya problem durumunuza odaklanamamak, size rafine
yol haritaları sunabilecek bir takım değerler sistemine veya kurtuluş reçetelerine de kuşkuyla bakmak; dahası, tüm bu olumsuz
pekiştireçlerle öğrenilmiş başarısızlığı ve çaresizliği yazgınıza dönüştürmek gibi bir dizi bilişsel ve davranışsal çarpıtmalarınız
bulunmaktadır.  

Üzerinize gelindiğinde alevlenen isyan duygularınız ise geriliminizi daha da artırmakta, size yoksunluklarınızı hatırlatan kişi ya da yer ve
mekânlardan özellikle kaçmakta, hatta bazen yolunuzu dahi değiştirerek kendiliğinizi içe kapanarak korumaya çalışmaktasınız.  

Özellikle savunma mekanizmalarını (Bastırma, Yansıtma, İnkâr, Aklileştirme, Yücaltme, Yön Değiştirme, Özdeşleşme, Yerine Koyma,
Düşleme, Ödünleme vb.) yoğun bir şekilde kullanmakta; mutsuzluğunuzu seçimlerinizin doğal bir sonucu olan kişisel başarısızlık ya da
tasarım değil de; size dışarıdan dayatılan ve kontrolü sizde olmayan bir yazgıymış gibi kavramsallaştırmakta; dahası, iç konuşmalarınızda
ya da dışarıya karşı ürettiğiniz savunmalarınızda tüm bu bilişsel çarpıtmaları da yoğunluklu bir şekilde kullanmaktasınız.  

Bu konuda, aşağıdaki gelişim önerilerinin size son derece fayda sağlayacağı inancındayız. Gelişim manifestonuza dâir alternatif
önerilerimiz aşağıdaki gibidir:  

1. Psikolojik tahlilleri içeren romanlar okuyabilirsiniz.
2. Çok beğendiğiniz 3-4 fıkrayı, şiiri ve de şarkıyı ezberleyin ve fırsat buldukça sevdiklerinizle paylaşın.
3. Kendinize mutlaka sanatsal bi uğraşı edinin. Tiyatro bu konuda tam olarak sizi açabilir ve de gölge kişiliğinizi olabildiğince

eğitebilir. Sevdiğiniz bir enstrumanı çalmayı öğrenmek te size çok şey katabilecektir.
4. Sinema zevkinin tadını çıkarın ve filmlerde size yakın karakterleri daha iyi tahlil edin. Böylece kendinize dışardan bakabilme

fırsatını değerlendirip kişisel farkındalığınızı artırın.
5. Etkin iletişim eğitimi, İnovasyon eğitimi, Psikodrama vb. eğitimleri alın hatta bu eğitimlerde co-terapist veya asistan olarak görev

alın.
6. Şiir yazmayı deneyin. Eğer şiirde çok iyi olmadığınızı düşünüyorsanız mutlaka günlük tutmaya ya da anılarınızı biriktirdikçe

yazmaya çalışın.
7. Güneşli havaları asla kaçırmayın ve mutlaka küçük yürüyüşler yapın ve mümkünse çokcuklarla veya bebeklerle gözgöze gelin.
8. Kendinize hediye alın. Kendinize özelmiş gibi davranın.
9. Kıyafetlerinize dikkat edin. Çok klasik takılmayın. Güncel tasarımları ve canlı renkleri de arasıra tercih edin.

10. Resim yapmak, ebrû yapmak, maket yapmak, tenis oynamak, golf oynamak, carting yapmak, rafting yapmak, yüzmek, futbol
veya basketbol oynamak, fuarları gezmek, evinizin mutfak alışverişini üstlenmek ve yemek yapmak gibi meşguliyetler de her
bakımdan size faydalı olabilecektir.

11. Eleştirmeden önce iki kez düşünmeyi, “Hayır ya da Evet” demeden önce de, bir kez daha düşünmeyi tercih edin. Olgular ve
olaylar karşısında, nedenleri ve sonuçları olduğu kadar, alternatif bakış açılarını ve fırsatları da düşünün.

12. Esnek olabileceğiniz bir davranış kümesi/repertuarı oluşturun (geliştirin). Bu küme içersinde yer olan bir davranışla veya olguyla
karşılaştığınız zaman da mutlaka esnek davramaya özen gösterin ve başkalarının katılımına açık olun.

13. Konuşurken gözlerinizi muhatabınızdan kaçırmayın. Kelimelerin gücüne inanın. Göz teması kurarak iletişim kurmaya çalışın.
Kelime dağarcığınızı geliştirin.

14. Tatil kültürünüz olsun. Kendi kendinize, örneğin piknik yapmak veya kır gezilerine çıkmak gibi fırsatlar yaratın.
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15. Düzenli takip ettiğiniz haftalık veya aylık bir süreli yayın ya da derginiz olsun. (Atlas, Psikeart, National Geographic, Bilim &
Teknik, Varlık, Türk Edebiyatı, Yeni Aktüel, News Week, Eğitim-Bilim, Doğu-Batı vb.)

16. Affedici olmayı öğrenin. Daha anlayışlı, toleranslı, alçak gönüllü ve kendinizle olduğu gibi çevrenizle de barışık bir insan olmaya
gayret edin.

17. Dünya edebiyatı veya değişik kültürler konusunda meraklı ya da amatör bir araştırmacı olur. Kültürlerarası okumalara ve sanatın
evrenselliğinden ya da insanları olgunlaştıran şifacılığından her fırsatta faydalanın.

18. Ailenizdekilere hakettikleri değeri verin. Onlarla daha çok vakit geçirmeye özen gösterin. Tüm kararlarınız ve seçimleriniz diyoloğa
ve ailenizin alternatif bakış açılarına açık olsun. Unutmayın! Başkalarının da sizin kadar özgür ve özgün olma hakları vardır.
Dolaysıyla; eleştirilere, önerilere, katkılara ve yardım tekliflerine mutlaka açık olun.

19. Unutmayın! Kendimizi sevmek başkasını sevmenin alternatifi olmadığı gibi, başkasını sevmek de kendimizi sevmemizin alternatifi
değildir. Bu dengeyi kurmak için, yukarıdaki meşguliyetleri veya fırsatları yaşantıya dönüştürmeli ve bu izlekteki psikososyal
gelişim fırsatlarının, imkânlarının ve bu önerilerin her bakımdan kariyerinizi desteklemesine fırsat vermelisiniz.
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ÖĞRENCİ KARNESİ
BENLİK SAYGISI-1

Numara 1500 Adı, Soyadı MEHMET ALİ GÜL Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Patojenik 18 5 2 3 1 4 44,00

Nevrotik 18 1 6 4 3 3 56,00

Terapötik 18 2 3 4 3 3 47,00

Karizmatik 18 4 2 2 3 3 35,00

NEVROTİK (GERİLİMLİ) BENLİK ALGISI
Günlük yaşamınızda genellikle sıkılgan ve de utangaç sayılırsınız. Kalbiniz çok kolay kırılabilmekte ve bu da sizi doğal olarak kırılgan birisi
olarak etiketlemektedir. Hayata toslamamak için ve arkadaş ortamlarında mahcup olmamak için genellikle içe kapanık tavırlar
takınmakta ve bu çerçevede korunmacı ve mesafeci bir davranış repertuarı geliştirmektesiniz.  

Ayrıca kaygılı iç dünyanız ile tetikte beklemekte olan beden diliniz dikkatlerden kaçmamaktadır. Bazen sinirli-gelirimli ve kontrolsüz öfke
patlamaları veya ağlama nöbetleri hâlinde bir takım kıyıcı duygusal boşalımlar da yaşayabilmektesiniz. Varoluşsal aidiyetlerinizin zayıf
olması nedeniyle başarı, ölüm, mücâdele, kendini ispatlama gibi nosyonlar (kavramlar), çoğu zaman size itici gelmekte ve de doğal olarak
bu konular anksiyete (gerilimli endişe) kaynağınız olabilmektedir.  

Reaktif (tepkisel) kişiliğiniz, kronik edilgenliğiniz, çabucak etki ve tesir altında kalmanız, bedeninizle kavgalı oluşunuz, aynada kendinizle
gözgöze gelmek istemeyişiniz, çoğu zaman sevilmediğiniz kanaatine kapılmanız, örseleyici ve öğütücü bir değersizlik duygusu
yaşamanız, size önerilen tüm yardım davranışlarını da baskı olarak nitelemeniz, bir de önemsizlik ve hiçlik sarmalında tükenmişliğe ve
patinaja düşmeniz gibi olumsuz pekiştireçleriniz, maalesef devamlı olarak size ‘zaman-ve-enerji’ kaybettirmektedir.  

Öte yandan, karşı cinsle arkadaşlık kurma konusunda güçlükler yaşamanız, hayatınızın bir anlam çatısına sahip olmaması, zaman zaman
kendinize, çevrenize ve ajandanıza yabancılaşmanız gibi pessimist (karamsar) duygularla örülü bir iç dünyanız bulunmaktadır.  

Tüm bunlara karşın yine de adapte olabilmek adına, karşılaştığınız tüm problem durumlarında aşırı derecede alttan alma yöneliminiz de
sizi, silik bir kişilik olarak etiketleyebilmektedir. Güç ve otorite karşısında hemen pes etmeniz, yoğun bir tedirginlik yaşamanız ve tüm
denetim mekanizmalarına ya da otorite figürlerine antipati duymanız gibi stresörler de sizi mutsuzluğa itekleyebilmekte ve kendinize
özgü bir başarı kültürü yaratabilmenizi sabote edebilmektedir.  

Hakkınızı arayamamak, arkasında duracağınız kararlar ver(e)memek, mücâdeleden kaçınmak, çoğu zaman hüzünlü ve bitkin (bıkkın)
olmak, bu ibrişim sarmalında boşluk ve gayesizlik anaforuna kapılarak kendinize veya problem durumunuza odaklanamamak, size rafine
yol haritaları sunabilecek bir takım değerler sistemine veya kurtuluş reçetelerine de kuşkuyla bakmak; dahası, tüm bu olumsuz
pekiştireçlerle öğrenilmiş başarısızlığı ve çaresizliği yazgınıza dönüştürmek gibi bir dizi bilişsel ve davranışsal çarpıtmalarınız
bulunmaktadır.  

Üzerinize gelindiğinde alevlenen isyan duygularınız ise geriliminizi daha da artırmakta, size yoksunluklarınızı hatırlatan kişi ya da yer ve
mekânlardan özellikle kaçmakta, hatta bazen yolunuzu dahi değiştirerek kendiliğinizi içe kapanarak korumaya çalışmaktasınız.  

Özellikle savunma mekanizmalarını (Bastırma, Yansıtma, İnkâr, Aklileştirme, Yücaltme, Yön Değiştirme, Özdeşleşme, Yerine Koyma,
Düşleme, Ödünleme vb.) yoğun bir şekilde kullanmakta; mutsuzluğunuzu seçimlerinizin doğal bir sonucu olan kişisel başarısızlık ya da
tasarım değil de; size dışarıdan dayatılan ve kontrolü sizde olmayan bir yazgıymış gibi kavramsallaştırmakta; dahası, iç konuşmalarınızda
ya da dışarıya karşı ürettiğiniz savunmalarınızda tüm bu bilişsel çarpıtmaları da yoğunluklu bir şekilde kullanmaktasınız.  

Bu konuda, aşağıdaki gelişim önerilerinin size son derece fayda sağlayacağı inancındayız. Gelişim manifestonuza dâir alternatif
önerilerimiz aşağıdaki gibidir:  

1. Psikolojik tahlilleri içeren romanlar okuyabilirsiniz.
2. Çok beğendiğiniz 3-4 fıkrayı, şiiri ve de şarkıyı ezberleyin ve fırsat buldukça sevdiklerinizle paylaşın.
3. Kendinize mutlaka sanatsal bi uğraşı edinin. Tiyatro bu konuda tam olarak sizi açabilir ve de gölge kişiliğinizi olabildiğince

eğitebilir. Sevdiğiniz bir enstrumanı çalmayı öğrenmek te size çok şey katabilecektir.
4. Sinema zevkinin tadını çıkarın ve filmlerde size yakın karakterleri daha iyi tahlil edin. Böylece kendinize dışardan bakabilme

fırsatını değerlendirip kişisel farkındalığınızı artırın.
5. Etkin iletişim eğitimi, İnovasyon eğitimi, Psikodrama vb. eğitimleri alın hatta bu eğitimlerde co-terapist veya asistan olarak görev

alın.
6. Şiir yazmayı deneyin. Eğer şiirde çok iyi olmadığınızı düşünüyorsanız mutlaka günlük tutmaya ya da anılarınızı biriktirdikçe

yazmaya çalışın.
7. Güneşli havaları asla kaçırmayın ve mutlaka küçük yürüyüşler yapın ve mümkünse çokcuklarla veya bebeklerle gözgöze gelin.
8. Kendinize hediye alın. Kendinize özelmiş gibi davranın.
9. Kıyafetlerinize dikkat edin. Çok klasik takılmayın. Güncel tasarımları ve canlı renkleri de arasıra tercih edin.

10. Resim yapmak, ebrû yapmak, maket yapmak, tenis oynamak, golf oynamak, carting yapmak, rafting yapmak, yüzmek, futbol
veya basketbol oynamak, fuarları gezmek, evinizin mutfak alışverişini üstlenmek ve yemek yapmak gibi meşguliyetler de her
bakımdan size faydalı olabilecektir.

11. Eleştirmeden önce iki kez düşünmeyi, “Hayır ya da Evet” demeden önce de, bir kez daha düşünmeyi tercih edin. Olgular ve
olaylar karşısında, nedenleri ve sonuçları olduğu kadar, alternatif bakış açılarını ve fırsatları da düşünün.

12. Esnek olabileceğiniz bir davranış kümesi/repertuarı oluşturun (geliştirin). Bu küme içersinde yer olan bir davranışla veya olguyla
karşılaştığınız zaman da mutlaka esnek davramaya özen gösterin ve başkalarının katılımına açık olun.

13. Konuşurken gözlerinizi muhatabınızdan kaçırmayın. Kelimelerin gücüne inanın. Göz teması kurarak iletişim kurmaya çalışın.
Kelime dağarcığınızı geliştirin.

14. Tatil kültürünüz olsun. Kendi kendinize, örneğin piknik yapmak veya kır gezilerine çıkmak gibi fırsatlar yaratın.
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ÖĞRENCİ KARNESİ
BENLİK SAYGISI-1

Numara 1500 Adı, Soyadı MEHMET ALİ GÜL Sınıf 12H

15. Düzenli takip ettiğiniz haftalık veya aylık bir süreli yayın ya da derginiz olsun. (Atlas, Psikeart, National Geographic, Bilim &
Teknik, Varlık, Türk Edebiyatı, Yeni Aktüel, News Week, Eğitim-Bilim, Doğu-Batı vb.)

16. Affedici olmayı öğrenin. Daha anlayışlı, toleranslı, alçak gönüllü ve kendinizle olduğu gibi çevrenizle de barışık bir insan olmaya
gayret edin.

17. Dünya edebiyatı veya değişik kültürler konusunda meraklı ya da amatör bir araştırmacı olur. Kültürlerarası okumalara ve sanatın
evrenselliğinden ya da insanları olgunlaştıran şifacılığından her fırsatta faydalanın.

18. Ailenizdekilere hakettikleri değeri verin. Onlarla daha çok vakit geçirmeye özen gösterin. Tüm kararlarınız ve seçimleriniz diyoloğa
ve ailenizin alternatif bakış açılarına açık olsun. Unutmayın! Başkalarının da sizin kadar özgür ve özgün olma hakları vardır.
Dolaysıyla; eleştirilere, önerilere, katkılara ve yardım tekliflerine mutlaka açık olun.

19. Unutmayın! Kendimizi sevmek başkasını sevmenin alternatifi olmadığı gibi, başkasını sevmek de kendimizi sevmemizin alternatifi
değildir. Bu dengeyi kurmak için, yukarıdaki meşguliyetleri veya fırsatları yaşantıya dönüştürmeli ve bu izlekteki psikososyal
gelişim fırsatlarının, imkânlarının ve bu önerilerin her bakımdan kariyerinizi desteklemesine fırsat vermelisiniz.
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ÖĞRENCİ KARNESİ
BENLİK SAYGISI-1

Numara 1529 Adı, Soyadı MERVE ARTİK Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Patojenik 18 2 4 1 1 3 32,00

Nevrotik 18 1 2 3 2 3 39,00

Terapötik 18 3 2 2 2 2 35,00

Karizmatik 18 2 1 4 2 1 33,00

NEVROTİK (GERİLİMLİ) BENLİK ALGISI
Günlük yaşamınızda genellikle sıkılgan ve de utangaç sayılırsınız. Kalbiniz çok kolay kırılabilmekte ve bu da sizi doğal olarak kırılgan birisi
olarak etiketlemektedir. Hayata toslamamak için ve arkadaş ortamlarında mahcup olmamak için genellikle içe kapanık tavırlar
takınmakta ve bu çerçevede korunmacı ve mesafeci bir davranış repertuarı geliştirmektesiniz.  

Ayrıca kaygılı iç dünyanız ile tetikte beklemekte olan beden diliniz dikkatlerden kaçmamaktadır. Bazen sinirli-gelirimli ve kontrolsüz öfke
patlamaları veya ağlama nöbetleri hâlinde bir takım kıyıcı duygusal boşalımlar da yaşayabilmektesiniz. Varoluşsal aidiyetlerinizin zayıf
olması nedeniyle başarı, ölüm, mücâdele, kendini ispatlama gibi nosyonlar (kavramlar), çoğu zaman size itici gelmekte ve de doğal olarak
bu konular anksiyete (gerilimli endişe) kaynağınız olabilmektedir.  

Reaktif (tepkisel) kişiliğiniz, kronik edilgenliğiniz, çabucak etki ve tesir altında kalmanız, bedeninizle kavgalı oluşunuz, aynada kendinizle
gözgöze gelmek istemeyişiniz, çoğu zaman sevilmediğiniz kanaatine kapılmanız, örseleyici ve öğütücü bir değersizlik duygusu
yaşamanız, size önerilen tüm yardım davranışlarını da baskı olarak nitelemeniz, bir de önemsizlik ve hiçlik sarmalında tükenmişliğe ve
patinaja düşmeniz gibi olumsuz pekiştireçleriniz, maalesef devamlı olarak size ‘zaman-ve-enerji’ kaybettirmektedir.  

Öte yandan, karşı cinsle arkadaşlık kurma konusunda güçlükler yaşamanız, hayatınızın bir anlam çatısına sahip olmaması, zaman zaman
kendinize, çevrenize ve ajandanıza yabancılaşmanız gibi pessimist (karamsar) duygularla örülü bir iç dünyanız bulunmaktadır.  

Tüm bunlara karşın yine de adapte olabilmek adına, karşılaştığınız tüm problem durumlarında aşırı derecede alttan alma yöneliminiz de
sizi, silik bir kişilik olarak etiketleyebilmektedir. Güç ve otorite karşısında hemen pes etmeniz, yoğun bir tedirginlik yaşamanız ve tüm
denetim mekanizmalarına ya da otorite figürlerine antipati duymanız gibi stresörler de sizi mutsuzluğa itekleyebilmekte ve kendinize
özgü bir başarı kültürü yaratabilmenizi sabote edebilmektedir.  

Hakkınızı arayamamak, arkasında duracağınız kararlar ver(e)memek, mücâdeleden kaçınmak, çoğu zaman hüzünlü ve bitkin (bıkkın)
olmak, bu ibrişim sarmalında boşluk ve gayesizlik anaforuna kapılarak kendinize veya problem durumunuza odaklanamamak, size rafine
yol haritaları sunabilecek bir takım değerler sistemine veya kurtuluş reçetelerine de kuşkuyla bakmak; dahası, tüm bu olumsuz
pekiştireçlerle öğrenilmiş başarısızlığı ve çaresizliği yazgınıza dönüştürmek gibi bir dizi bilişsel ve davranışsal çarpıtmalarınız
bulunmaktadır.  

Üzerinize gelindiğinde alevlenen isyan duygularınız ise geriliminizi daha da artırmakta, size yoksunluklarınızı hatırlatan kişi ya da yer ve
mekânlardan özellikle kaçmakta, hatta bazen yolunuzu dahi değiştirerek kendiliğinizi içe kapanarak korumaya çalışmaktasınız.  

Özellikle savunma mekanizmalarını (Bastırma, Yansıtma, İnkâr, Aklileştirme, Yücaltme, Yön Değiştirme, Özdeşleşme, Yerine Koyma,
Düşleme, Ödünleme vb.) yoğun bir şekilde kullanmakta; mutsuzluğunuzu seçimlerinizin doğal bir sonucu olan kişisel başarısızlık ya da
tasarım değil de; size dışarıdan dayatılan ve kontrolü sizde olmayan bir yazgıymış gibi kavramsallaştırmakta; dahası, iç konuşmalarınızda
ya da dışarıya karşı ürettiğiniz savunmalarınızda tüm bu bilişsel çarpıtmaları da yoğunluklu bir şekilde kullanmaktasınız.  

Bu konuda, aşağıdaki gelişim önerilerinin size son derece fayda sağlayacağı inancındayız. Gelişim manifestonuza dâir alternatif
önerilerimiz aşağıdaki gibidir:  

1. Psikolojik tahlilleri içeren romanlar okuyabilirsiniz.
2. Çok beğendiğiniz 3-4 fıkrayı, şiiri ve de şarkıyı ezberleyin ve fırsat buldukça sevdiklerinizle paylaşın.
3. Kendinize mutlaka sanatsal bi uğraşı edinin. Tiyatro bu konuda tam olarak sizi açabilir ve de gölge kişiliğinizi olabildiğince

eğitebilir. Sevdiğiniz bir enstrumanı çalmayı öğrenmek te size çok şey katabilecektir.
4. Sinema zevkinin tadını çıkarın ve filmlerde size yakın karakterleri daha iyi tahlil edin. Böylece kendinize dışardan bakabilme

fırsatını değerlendirip kişisel farkındalığınızı artırın.
5. Etkin iletişim eğitimi, İnovasyon eğitimi, Psikodrama vb. eğitimleri alın hatta bu eğitimlerde co-terapist veya asistan olarak görev

alın.
6. Şiir yazmayı deneyin. Eğer şiirde çok iyi olmadığınızı düşünüyorsanız mutlaka günlük tutmaya ya da anılarınızı biriktirdikçe

yazmaya çalışın.
7. Güneşli havaları asla kaçırmayın ve mutlaka küçük yürüyüşler yapın ve mümkünse çokcuklarla veya bebeklerle gözgöze gelin.
8. Kendinize hediye alın. Kendinize özelmiş gibi davranın.
9. Kıyafetlerinize dikkat edin. Çok klasik takılmayın. Güncel tasarımları ve canlı renkleri de arasıra tercih edin.

10. Resim yapmak, ebrû yapmak, maket yapmak, tenis oynamak, golf oynamak, carting yapmak, rafting yapmak, yüzmek, futbol
veya basketbol oynamak, fuarları gezmek, evinizin mutfak alışverişini üstlenmek ve yemek yapmak gibi meşguliyetler de her
bakımdan size faydalı olabilecektir.

11. Eleştirmeden önce iki kez düşünmeyi, “Hayır ya da Evet” demeden önce de, bir kez daha düşünmeyi tercih edin. Olgular ve
olaylar karşısında, nedenleri ve sonuçları olduğu kadar, alternatif bakış açılarını ve fırsatları da düşünün.

12. Esnek olabileceğiniz bir davranış kümesi/repertuarı oluşturun (geliştirin). Bu küme içersinde yer olan bir davranışla veya olguyla
karşılaştığınız zaman da mutlaka esnek davramaya özen gösterin ve başkalarının katılımına açık olun.

13. Konuşurken gözlerinizi muhatabınızdan kaçırmayın. Kelimelerin gücüne inanın. Göz teması kurarak iletişim kurmaya çalışın.
Kelime dağarcığınızı geliştirin.

14. Tatil kültürünüz olsun. Kendi kendinize, örneğin piknik yapmak veya kır gezilerine çıkmak gibi fırsatlar yaratın.
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Numara 1529 Adı, Soyadı MERVE ARTİK Sınıf 12H

15. Düzenli takip ettiğiniz haftalık veya aylık bir süreli yayın ya da derginiz olsun. (Atlas, Psikeart, National Geographic, Bilim &
Teknik, Varlık, Türk Edebiyatı, Yeni Aktüel, News Week, Eğitim-Bilim, Doğu-Batı vb.)

16. Affedici olmayı öğrenin. Daha anlayışlı, toleranslı, alçak gönüllü ve kendinizle olduğu gibi çevrenizle de barışık bir insan olmaya
gayret edin.

17. Dünya edebiyatı veya değişik kültürler konusunda meraklı ya da amatör bir araştırmacı olur. Kültürlerarası okumalara ve sanatın
evrenselliğinden ya da insanları olgunlaştıran şifacılığından her fırsatta faydalanın.

18. Ailenizdekilere hakettikleri değeri verin. Onlarla daha çok vakit geçirmeye özen gösterin. Tüm kararlarınız ve seçimleriniz diyoloğa
ve ailenizin alternatif bakış açılarına açık olsun. Unutmayın! Başkalarının da sizin kadar özgür ve özgün olma hakları vardır.
Dolaysıyla; eleştirilere, önerilere, katkılara ve yardım tekliflerine mutlaka açık olun.

19. Unutmayın! Kendimizi sevmek başkasını sevmenin alternatifi olmadığı gibi, başkasını sevmek de kendimizi sevmemizin alternatifi
değildir. Bu dengeyi kurmak için, yukarıdaki meşguliyetleri veya fırsatları yaşantıya dönüştürmeli ve bu izlekteki psikososyal
gelişim fırsatlarının, imkânlarının ve bu önerilerin her bakımdan kariyerinizi desteklemesine fırsat vermelisiniz.
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ÖĞRENCİ KARNESİ
BENLİK SAYGISI-1

Numara 1573 Adı, Soyadı RAMAZAN DİNAR Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Patojenik 18 7 3 2 1 1 40,00

Nevrotik 18 1 1 2 3 6 41,00

Terapötik 18 2 5 2 1 2 38,00

Karizmatik 18 4 3 3 2 2 41,00

NEVROTİK (GERİLİMLİ) BENLİK ALGISI
Günlük yaşamınızda genellikle sıkılgan ve de utangaç sayılırsınız. Kalbiniz çok kolay kırılabilmekte ve bu da sizi doğal olarak kırılgan birisi
olarak etiketlemektedir. Hayata toslamamak için ve arkadaş ortamlarında mahcup olmamak için genellikle içe kapanık tavırlar
takınmakta ve bu çerçevede korunmacı ve mesafeci bir davranış repertuarı geliştirmektesiniz.  

Ayrıca kaygılı iç dünyanız ile tetikte beklemekte olan beden diliniz dikkatlerden kaçmamaktadır. Bazen sinirli-gelirimli ve kontrolsüz öfke
patlamaları veya ağlama nöbetleri hâlinde bir takım kıyıcı duygusal boşalımlar da yaşayabilmektesiniz. Varoluşsal aidiyetlerinizin zayıf
olması nedeniyle başarı, ölüm, mücâdele, kendini ispatlama gibi nosyonlar (kavramlar), çoğu zaman size itici gelmekte ve de doğal olarak
bu konular anksiyete (gerilimli endişe) kaynağınız olabilmektedir.  

Reaktif (tepkisel) kişiliğiniz, kronik edilgenliğiniz, çabucak etki ve tesir altında kalmanız, bedeninizle kavgalı oluşunuz, aynada kendinizle
gözgöze gelmek istemeyişiniz, çoğu zaman sevilmediğiniz kanaatine kapılmanız, örseleyici ve öğütücü bir değersizlik duygusu
yaşamanız, size önerilen tüm yardım davranışlarını da baskı olarak nitelemeniz, bir de önemsizlik ve hiçlik sarmalında tükenmişliğe ve
patinaja düşmeniz gibi olumsuz pekiştireçleriniz, maalesef devamlı olarak size ‘zaman-ve-enerji’ kaybettirmektedir.  

Öte yandan, karşı cinsle arkadaşlık kurma konusunda güçlükler yaşamanız, hayatınızın bir anlam çatısına sahip olmaması, zaman zaman
kendinize, çevrenize ve ajandanıza yabancılaşmanız gibi pessimist (karamsar) duygularla örülü bir iç dünyanız bulunmaktadır.  

Tüm bunlara karşın yine de adapte olabilmek adına, karşılaştığınız tüm problem durumlarında aşırı derecede alttan alma yöneliminiz de
sizi, silik bir kişilik olarak etiketleyebilmektedir. Güç ve otorite karşısında hemen pes etmeniz, yoğun bir tedirginlik yaşamanız ve tüm
denetim mekanizmalarına ya da otorite figürlerine antipati duymanız gibi stresörler de sizi mutsuzluğa itekleyebilmekte ve kendinize
özgü bir başarı kültürü yaratabilmenizi sabote edebilmektedir.  

Hakkınızı arayamamak, arkasında duracağınız kararlar ver(e)memek, mücâdeleden kaçınmak, çoğu zaman hüzünlü ve bitkin (bıkkın)
olmak, bu ibrişim sarmalında boşluk ve gayesizlik anaforuna kapılarak kendinize veya problem durumunuza odaklanamamak, size rafine
yol haritaları sunabilecek bir takım değerler sistemine veya kurtuluş reçetelerine de kuşkuyla bakmak; dahası, tüm bu olumsuz
pekiştireçlerle öğrenilmiş başarısızlığı ve çaresizliği yazgınıza dönüştürmek gibi bir dizi bilişsel ve davranışsal çarpıtmalarınız
bulunmaktadır.  

Üzerinize gelindiğinde alevlenen isyan duygularınız ise geriliminizi daha da artırmakta, size yoksunluklarınızı hatırlatan kişi ya da yer ve
mekânlardan özellikle kaçmakta, hatta bazen yolunuzu dahi değiştirerek kendiliğinizi içe kapanarak korumaya çalışmaktasınız.  

Özellikle savunma mekanizmalarını (Bastırma, Yansıtma, İnkâr, Aklileştirme, Yücaltme, Yön Değiştirme, Özdeşleşme, Yerine Koyma,
Düşleme, Ödünleme vb.) yoğun bir şekilde kullanmakta; mutsuzluğunuzu seçimlerinizin doğal bir sonucu olan kişisel başarısızlık ya da
tasarım değil de; size dışarıdan dayatılan ve kontrolü sizde olmayan bir yazgıymış gibi kavramsallaştırmakta; dahası, iç konuşmalarınızda
ya da dışarıya karşı ürettiğiniz savunmalarınızda tüm bu bilişsel çarpıtmaları da yoğunluklu bir şekilde kullanmaktasınız.  

Bu konuda, aşağıdaki gelişim önerilerinin size son derece fayda sağlayacağı inancındayız. Gelişim manifestonuza dâir alternatif
önerilerimiz aşağıdaki gibidir:  

1. Psikolojik tahlilleri içeren romanlar okuyabilirsiniz.
2. Çok beğendiğiniz 3-4 fıkrayı, şiiri ve de şarkıyı ezberleyin ve fırsat buldukça sevdiklerinizle paylaşın.
3. Kendinize mutlaka sanatsal bi uğraşı edinin. Tiyatro bu konuda tam olarak sizi açabilir ve de gölge kişiliğinizi olabildiğince

eğitebilir. Sevdiğiniz bir enstrumanı çalmayı öğrenmek te size çok şey katabilecektir.
4. Sinema zevkinin tadını çıkarın ve filmlerde size yakın karakterleri daha iyi tahlil edin. Böylece kendinize dışardan bakabilme

fırsatını değerlendirip kişisel farkındalığınızı artırın.
5. Etkin iletişim eğitimi, İnovasyon eğitimi, Psikodrama vb. eğitimleri alın hatta bu eğitimlerde co-terapist veya asistan olarak görev

alın.
6. Şiir yazmayı deneyin. Eğer şiirde çok iyi olmadığınızı düşünüyorsanız mutlaka günlük tutmaya ya da anılarınızı biriktirdikçe

yazmaya çalışın.
7. Güneşli havaları asla kaçırmayın ve mutlaka küçük yürüyüşler yapın ve mümkünse çokcuklarla veya bebeklerle gözgöze gelin.
8. Kendinize hediye alın. Kendinize özelmiş gibi davranın.
9. Kıyafetlerinize dikkat edin. Çok klasik takılmayın. Güncel tasarımları ve canlı renkleri de arasıra tercih edin.

10. Resim yapmak, ebrû yapmak, maket yapmak, tenis oynamak, golf oynamak, carting yapmak, rafting yapmak, yüzmek, futbol
veya basketbol oynamak, fuarları gezmek, evinizin mutfak alışverişini üstlenmek ve yemek yapmak gibi meşguliyetler de her
bakımdan size faydalı olabilecektir.

11. Eleştirmeden önce iki kez düşünmeyi, “Hayır ya da Evet” demeden önce de, bir kez daha düşünmeyi tercih edin. Olgular ve
olaylar karşısında, nedenleri ve sonuçları olduğu kadar, alternatif bakış açılarını ve fırsatları da düşünün.

12. Esnek olabileceğiniz bir davranış kümesi/repertuarı oluşturun (geliştirin). Bu küme içersinde yer olan bir davranışla veya olguyla
karşılaştığınız zaman da mutlaka esnek davramaya özen gösterin ve başkalarının katılımına açık olun.

13. Konuşurken gözlerinizi muhatabınızdan kaçırmayın. Kelimelerin gücüne inanın. Göz teması kurarak iletişim kurmaya çalışın.
Kelime dağarcığınızı geliştirin.

14. Tatil kültürünüz olsun. Kendi kendinize, örneğin piknik yapmak veya kır gezilerine çıkmak gibi fırsatlar yaratın.
                                                1 / 4



ÖĞRENCİ KARNESİ
BENLİK SAYGISI-1

Numara 1573 Adı, Soyadı RAMAZAN DİNAR Sınıf 12H

15. Düzenli takip ettiğiniz haftalık veya aylık bir süreli yayın ya da derginiz olsun. (Atlas, Psikeart, National Geographic, Bilim &
Teknik, Varlık, Türk Edebiyatı, Yeni Aktüel, News Week, Eğitim-Bilim, Doğu-Batı vb.)

16. Affedici olmayı öğrenin. Daha anlayışlı, toleranslı, alçak gönüllü ve kendinizle olduğu gibi çevrenizle de barışık bir insan olmaya
gayret edin.

17. Dünya edebiyatı veya değişik kültürler konusunda meraklı ya da amatör bir araştırmacı olur. Kültürlerarası okumalara ve sanatın
evrenselliğinden ya da insanları olgunlaştıran şifacılığından her fırsatta faydalanın.

18. Ailenizdekilere hakettikleri değeri verin. Onlarla daha çok vakit geçirmeye özen gösterin. Tüm kararlarınız ve seçimleriniz diyoloğa
ve ailenizin alternatif bakış açılarına açık olsun. Unutmayın! Başkalarının da sizin kadar özgür ve özgün olma hakları vardır.
Dolaysıyla; eleştirilere, önerilere, katkılara ve yardım tekliflerine mutlaka açık olun.

19. Unutmayın! Kendimizi sevmek başkasını sevmenin alternatifi olmadığı gibi, başkasını sevmek de kendimizi sevmemizin alternatifi
değildir. Bu dengeyi kurmak için, yukarıdaki meşguliyetleri veya fırsatları yaşantıya dönüştürmeli ve bu izlekteki psikososyal
gelişim fırsatlarının, imkânlarının ve bu önerilerin her bakımdan kariyerinizi desteklemesine fırsat vermelisiniz.
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KARİZMATİK (ETKİLEYİCİ) BENLİK ALGISI
Günlük yaşamınızı zevk alarak dolu dolu yaşamaktasınız. Her birim davranışa ve yaşam karesine, yaşamınızı ve sizi zenginleştirdiği
kanısıyla bakmaktasınız. Bu olumlu bakış açısı, ayrıca fırsatları rahatlıkla görmenizi sağladığından çevrenizce şanslı birisi olarak ta
tanınmaktasınız. Okumak, araştırmak ve sürekli yeni şeyler öğrenmek adeta yaşam ilkenizdir.  

Ayrıca olumlu bir vatandaşlık farkındalığınız ve de bilinciniz vardır. Bu anlamda ülkenizi içtenlikle sevmekte, tüm düya ülkelerine sempati
ile bakmakta ve farklı kültürleri tanımak konusunda da oldukça isteklisinizdir. Bireysel, âilevi, toplumsal veya ulusal tüm problemlerin,
zaman içersinde rahatlıkla çözüleceğine inandığınız için de çevrenize ‘olumlu bir enerji’ yayan bir profiliniz bulunmaktadır. Bu anlamda
‘gelecek’, sizin için tam anlamıyla ‘umut’ ve ‘yeni fırsatlar’ demektir.  

Sorumluluk almaktan hoşlanan, güçlükleriyle başa çıkma konusunda istekli ve mücadeleci, rahat, akıcı ve didaktik konuşabilen, canlı ve
enerjik yapısıyla ve de başarı kültürüyle çevrenize rol model olabilen, kişiler arası ilikilerinde samimi, çevresince ‘nitelikli ve derin bir
insan’ olarak tanınan bir profiliniz vardır.  

İşbirliğine açık, genel olarak hayatından memnun, özenli, yaptıklarından ve başarılarından kıvanç duyan, tecrübelerin rehberliğine inanan,
bütün günlük çatışmalara ragmen davranışlarındaki ve söylemlerindeki ahengi ve de anlamsal derinliğini (oryantasyonunu) kaybetmeyen,
haksızlıklar karşısında yılmaz bir savaşçı, güçsüzlerin savunucusu, daha da önemlisi tümleşik olarak tüm insanlara saygı ve sevgi duyan
bir kişilik kumaşınız ve de davranış repertuarınız bulunmaktadır.  

Gerektiğinde realist bir şekilde yanlışlar karşısında durabilerek, mantıklı ve de kendini dinletebilen argümanlarla insanlara “Hayır”
diyebilen, yakın çevresindeki onaylanmışlığı ve sosyal desteği rahatlıkla bir motivasyon unsuru hâline getirebilip yakıt tankı gibi
kullanabilen, tüm deneyimlerini yaşamsal ve motivasyonel bir enerjiye dönüştürebilen, kendi başına veya arkadaşlarıyla rahatlıkla iyi
vakit geçirebilen ve oldukça güçlü bir sosyal yönü olan düşünce kalıplarınız ve de paradigmalarınız vardır.  

Kişisel saydamlık olarak tanımlayabileceğimiz bir üslüpla, duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ve içten pazarlıksız ifade edebilen, niyet
okuyuculuk yapmayan, yaşam alanları ve özgürlük (çalışma masası, yatak odası, kütüphane, mutfak & bireysellik vb.) konularında hassas
ve düzenli olmanız ise diğer dikkat çeken yönleriniz arasındadır.  

Öte yandan size yapılan şakaları rahatlıkla karşılayabilmeniz, yalnız kaldığınızda asla canınızın sıkılmaması, kendinizi hemen her yerde ve
ortamda özel hissetmeniz, konuşurken muhatabınızlsa göz teması kurmayı özellikle tercih etmeniz de sizi her koşulda öne çıkaran
yönelimlerinizdir.  

Ayrıca, şık giyinme, kelimeleri vurgulu, yerinde ve ahenkli kullanma becerisine de sahip olmanız, sizi güçlü bir iletişimci yapabilmekte,
dahası total olarak sizi her zeminde karizmatik ve de örnek alınan bir kişilik olarak konumlandırmaktadır.  

Bu konuda, aşağıdaki gelişim önerilerinin size son derece fayda sağlayacağı inancındayız. Gelişim manifestonuza dâir alternatif
önerilerimiz aşağıdaki gibidir:  

1. Psikolojik tahlilleri içeren romanlar okuyabilirsiniz.
2. Çok beğendiğiniz 3-4 fıkrayı, şiiri ve de şarkıyı ezberleyin ve fırsat buldukça sevdiklerinizle paylaşın.
3. Kendinize mutlaka sanatsal bi uğraşı edinin. Tiyatro bu konuda tam olarak sizi açabilir ve de gölge kişiliğinizi olabildiğince

eğitebilir. Sevdiğiniz bir enstrumanı çalmayı öğrenmek te size çok şey katabilecektir.
4. Sinema zevkinin tadını çıkarın ve filmlerde size yakın karakterleri daha iyi tahlil edin. Böylece kendinize dışardan bakabilme

fırsatını değerlendirip kişisel farkındalığınızı artırın.
5. Etkin iletişim eğitimi, İnovasyon eğitimi, Psikodrama vb. eğitimleri alın hatta bu eğitimlerde co-terapist veya asistan olarak görev

alın.
6. Şiir yazmayı deneyin. Eğer şiirde çok iyi olmadığınızı düşünüyorsanız mutlaka günlük tutmaya ya da anılarınızı biriktirdikçe

yazmaya çalışın.
7. Güneşli havaları asla kaçırmayın ve mutlaka küçük yürüyüşler yapın ve mümkünse çokcuklarla veya bebeklerle gözgöze gelin.
8. Kendinize hediye alın. Kendinize özelmiş gibi davranın.
9. Kıyafetlerinize dikkat edin. Çok klasik takılmayın. Güncel tasarımları ve canlı renkleri de arasıra tercih edin.

10. Resim yapmak, ebrû yapmak, maket yapmak, tenis oynamak, golf oynamak, carting yapmak, rafting yapmak, yüzmek, futbol
veya basketbol oynamak, fuarları gezmek, evinizin mutfak alışverişini üstlenmek ve yemek yapmak gibi meşguliyetler de her
bakımdan size faydalı olabilecektir.

11. Eleştirmeden önce iki kez düşünmeyi, “Hayır ya da Evet” demeden önce de, bir kez daha düşünmeyi tercih edin. Olgular ve
olaylar karşısında, nedenleri ve sonuçları olduğu kadar, alternatif bakış açılarını ve fırsatları da düşünün.

12. Esnek olabileceğiniz bir davranış kümesi/repertuarı oluşturun (geliştirin). Bu küme içersinde yer olan bir davranışla veya olguyla
karşılaştığınız zaman da mutlaka esnek davramaya özen gösterin ve başkalarının katılımına açık olun.

13. Konuşurken gözlerinizi muhatabınızdan kaçırmayın. Kelimelerin gücüne inanın. Göz teması kurarak iletişim kurmaya çalışın.
Kelime dağarcığınızı geliştirin.

14. Tatil kültürünüz olsun. Kendi kendinize, örneğin piknik yapmak veya kır gezilerine çıkmak gibi fırsatlar yaratın.
15. Düzenli takip ettiğiniz haftalık veya aylık bir süreli yayın ya da derginiz olsun. (Atlas, Psikeart, National Geographic, Bilim &

Teknik, Varlık, Türk Edebiyatı, Yeni Aktüel, News Week, Eğitim-Bilim, Doğu-Batı vb.)
16. Affedici olmayı öğrenin. Daha anlayışlı, toleranslı, alçak gönüllü ve kendinizle olduğu gibi çevrenizle de barışık bir insan olmaya

gayret edin.
17. Dünya edebiyatı veya değişik kültürler konusunda meraklı ya da amatör bir araştırmacı olur. Kültürlerarası okumalara ve sanatın

evrenselliğinden ya da insanları olgunlaştıran şifacılığından her fırsatta faydalanın.
18. Ailenizdekilere hakettikleri değeri verin. Onlarla daha çok vakit geçirmeye özen gösterin. Tüm kararlarınız ve seçimleriniz diyoloğa

ve ailenizin alternatif bakış açılarına açık olsun. Unutmayın! Başkalarının da sizin kadar özgür ve özgün olma hakları vardır.
Dolaysıyla; eleştirilere, önerilere, katkılara ve yardım tekliflerine mutlaka açık olun.

19. Unutmayın! Kendimizi sevmek başkasını sevmenin alternatifi olmadığı gibi, başkasını sevmek de kendimizi sevmemizin alternatifi
değildir. Bu dengeyi kurmak için, yukarıdaki meşguliyetleri veya fırsatları yaşantıya dönüştürmeli ve bu izlekteki psikososyal
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gelişim fırsatlarının, imkânlarının ve bu önerilerin, her bakımdan kariyerinizi desteklemesine fırsat vermelisiniz.
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ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Patojenik 18 2 3 3 0 2 27,00

Nevrotik 18 0 4 4 0 1 29,00

Terapötik 18 2 2 2 4 0 34,00

Karizmatik 18 3 3 2 3 2 37,00

KARİZMATİK (ETKİLEYİCİ) BENLİK ALGISI
Günlük yaşamınızı zevk alarak dolu dolu yaşamaktasınız. Her birim davranışa ve yaşam karesine, yaşamınızı ve sizi zenginleştirdiği
kanısıyla bakmaktasınız. Bu olumlu bakış açısı, ayrıca fırsatları rahatlıkla görmenizi sağladığından çevrenizce şanslı birisi olarak ta
tanınmaktasınız. Okumak, araştırmak ve sürekli yeni şeyler öğrenmek adeta yaşam ilkenizdir.  

Ayrıca olumlu bir vatandaşlık farkındalığınız ve de bilinciniz vardır. Bu anlamda ülkenizi içtenlikle sevmekte, tüm düya ülkelerine sempati
ile bakmakta ve farklı kültürleri tanımak konusunda da oldukça isteklisinizdir. Bireysel, âilevi, toplumsal veya ulusal tüm problemlerin,
zaman içersinde rahatlıkla çözüleceğine inandığınız için de çevrenize ‘olumlu bir enerji’ yayan bir profiliniz bulunmaktadır. Bu anlamda
‘gelecek’, sizin için tam anlamıyla ‘umut’ ve ‘yeni fırsatlar’ demektir.  

Sorumluluk almaktan hoşlanan, güçlükleriyle başa çıkma konusunda istekli ve mücadeleci, rahat, akıcı ve didaktik konuşabilen, canlı ve
enerjik yapısıyla ve de başarı kültürüyle çevrenize rol model olabilen, kişiler arası ilikilerinde samimi, çevresince ‘nitelikli ve derin bir
insan’ olarak tanınan bir profiliniz vardır.  

İşbirliğine açık, genel olarak hayatından memnun, özenli, yaptıklarından ve başarılarından kıvanç duyan, tecrübelerin rehberliğine inanan,
bütün günlük çatışmalara ragmen davranışlarındaki ve söylemlerindeki ahengi ve de anlamsal derinliğini (oryantasyonunu) kaybetmeyen,
haksızlıklar karşısında yılmaz bir savaşçı, güçsüzlerin savunucusu, daha da önemlisi tümleşik olarak tüm insanlara saygı ve sevgi duyan
bir kişilik kumaşınız ve de davranış repertuarınız bulunmaktadır.  

Gerektiğinde realist bir şekilde yanlışlar karşısında durabilerek, mantıklı ve de kendini dinletebilen argümanlarla insanlara “Hayır”
diyebilen, yakın çevresindeki onaylanmışlığı ve sosyal desteği rahatlıkla bir motivasyon unsuru hâline getirebilip yakıt tankı gibi
kullanabilen, tüm deneyimlerini yaşamsal ve motivasyonel bir enerjiye dönüştürebilen, kendi başına veya arkadaşlarıyla rahatlıkla iyi
vakit geçirebilen ve oldukça güçlü bir sosyal yönü olan düşünce kalıplarınız ve de paradigmalarınız vardır.  

Kişisel saydamlık olarak tanımlayabileceğimiz bir üslüpla, duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ve içten pazarlıksız ifade edebilen, niyet
okuyuculuk yapmayan, yaşam alanları ve özgürlük (çalışma masası, yatak odası, kütüphane, mutfak & bireysellik vb.) konularında hassas
ve düzenli olmanız ise diğer dikkat çeken yönleriniz arasındadır.  

Öte yandan size yapılan şakaları rahatlıkla karşılayabilmeniz, yalnız kaldığınızda asla canınızın sıkılmaması, kendinizi hemen her yerde ve
ortamda özel hissetmeniz, konuşurken muhatabınızlsa göz teması kurmayı özellikle tercih etmeniz de sizi her koşulda öne çıkaran
yönelimlerinizdir.  

Ayrıca, şık giyinme, kelimeleri vurgulu, yerinde ve ahenkli kullanma becerisine de sahip olmanız, sizi güçlü bir iletişimci yapabilmekte,
dahası total olarak sizi her zeminde karizmatik ve de örnek alınan bir kişilik olarak konumlandırmaktadır.  

Bu konuda, aşağıdaki gelişim önerilerinin size son derece fayda sağlayacağı inancındayız. Gelişim manifestonuza dâir alternatif
önerilerimiz aşağıdaki gibidir:  

1. Psikolojik tahlilleri içeren romanlar okuyabilirsiniz.
2. Çok beğendiğiniz 3-4 fıkrayı, şiiri ve de şarkıyı ezberleyin ve fırsat buldukça sevdiklerinizle paylaşın.
3. Kendinize mutlaka sanatsal bi uğraşı edinin. Tiyatro bu konuda tam olarak sizi açabilir ve de gölge kişiliğinizi olabildiğince

eğitebilir. Sevdiğiniz bir enstrumanı çalmayı öğrenmek te size çok şey katabilecektir.
4. Sinema zevkinin tadını çıkarın ve filmlerde size yakın karakterleri daha iyi tahlil edin. Böylece kendinize dışardan bakabilme

fırsatını değerlendirip kişisel farkındalığınızı artırın.
5. Etkin iletişim eğitimi, İnovasyon eğitimi, Psikodrama vb. eğitimleri alın hatta bu eğitimlerde co-terapist veya asistan olarak görev

alın.
6. Şiir yazmayı deneyin. Eğer şiirde çok iyi olmadığınızı düşünüyorsanız mutlaka günlük tutmaya ya da anılarınızı biriktirdikçe

yazmaya çalışın.
7. Güneşli havaları asla kaçırmayın ve mutlaka küçük yürüyüşler yapın ve mümkünse çokcuklarla veya bebeklerle gözgöze gelin.
8. Kendinize hediye alın. Kendinize özelmiş gibi davranın.
9. Kıyafetlerinize dikkat edin. Çok klasik takılmayın. Güncel tasarımları ve canlı renkleri de arasıra tercih edin.

10. Resim yapmak, ebrû yapmak, maket yapmak, tenis oynamak, golf oynamak, carting yapmak, rafting yapmak, yüzmek, futbol
veya basketbol oynamak, fuarları gezmek, evinizin mutfak alışverişini üstlenmek ve yemek yapmak gibi meşguliyetler de her
bakımdan size faydalı olabilecektir.

11. Eleştirmeden önce iki kez düşünmeyi, “Hayır ya da Evet” demeden önce de, bir kez daha düşünmeyi tercih edin. Olgular ve
olaylar karşısında, nedenleri ve sonuçları olduğu kadar, alternatif bakış açılarını ve fırsatları da düşünün.

12. Esnek olabileceğiniz bir davranış kümesi/repertuarı oluşturun (geliştirin). Bu küme içersinde yer olan bir davranışla veya olguyla
karşılaştığınız zaman da mutlaka esnek davramaya özen gösterin ve başkalarının katılımına açık olun.

13. Konuşurken gözlerinizi muhatabınızdan kaçırmayın. Kelimelerin gücüne inanın. Göz teması kurarak iletişim kurmaya çalışın.
Kelime dağarcığınızı geliştirin.

14. Tatil kültürünüz olsun. Kendi kendinize, örneğin piknik yapmak veya kır gezilerine çıkmak gibi fırsatlar yaratın.
15. Düzenli takip ettiğiniz haftalık veya aylık bir süreli yayın ya da derginiz olsun. (Atlas, Psikeart, National Geographic, Bilim &

Teknik, Varlık, Türk Edebiyatı, Yeni Aktüel, News Week, Eğitim-Bilim, Doğu-Batı vb.)
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16. Affedici olmayı öğrenin. Daha anlayışlı, toleranslı, alçak gönüllü ve kendinizle olduğu gibi çevrenizle de barışık bir insan olmaya
gayret edin.

17. Dünya edebiyatı veya değişik kültürler konusunda meraklı ya da amatör bir araştırmacı olur. Kültürlerarası okumalara ve sanatın
evrenselliğinden ya da insanları olgunlaştıran şifacılığından her fırsatta faydalanın.

18. Ailenizdekilere hakettikleri değeri verin. Onlarla daha çok vakit geçirmeye özen gösterin. Tüm kararlarınız ve seçimleriniz diyoloğa
ve ailenizin alternatif bakış açılarına açık olsun. Unutmayın! Başkalarının da sizin kadar özgür ve özgün olma hakları vardır.
Dolaysıyla; eleştirilere, önerilere, katkılara ve yardım tekliflerine mutlaka açık olun.

19. Unutmayın! Kendimizi sevmek başkasını sevmenin alternatifi olmadığı gibi, başkasını sevmek de kendimizi sevmemizin alternatifi
değildir. Bu dengeyi kurmak için, yukarıdaki meşguliyetleri veya fırsatları yaşantıya dönüştürmeli ve bu izlekteki psikososyal
gelişim fırsatlarının, imkânlarının ve bu önerilerin, her bakımdan kariyerinizi desteklemesine fırsat vermelisiniz.

                                                2 / 2



ÖĞRENCİ KARNESİ
BENLİK SAYGISI-1

Numara 1544 Adı, Soyadı SEFA TOMAK Sınıf 12H

ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Patojenik 18 2 1 0 2 0 10,00

Nevrotik 18 2 5 3 2 2 51,00

Terapötik 18 3 3 4 2 1 34,00

Karizmatik 18 3 2 4 4 1 46,00

NEVROTİK (GERİLİMLİ) BENLİK ALGISI
Günlük yaşamınızda genellikle sıkılgan ve de utangaç sayılırsınız. Kalbiniz çok kolay kırılabilmekte ve bu da sizi doğal olarak kırılgan birisi
olarak etiketlemektedir. Hayata toslamamak için ve arkadaş ortamlarında mahcup olmamak için genellikle içe kapanık tavırlar
takınmakta ve bu çerçevede korunmacı ve mesafeci bir davranış repertuarı geliştirmektesiniz.  

Ayrıca kaygılı iç dünyanız ile tetikte beklemekte olan beden diliniz dikkatlerden kaçmamaktadır. Bazen sinirli-gelirimli ve kontrolsüz öfke
patlamaları veya ağlama nöbetleri hâlinde bir takım kıyıcı duygusal boşalımlar da yaşayabilmektesiniz. Varoluşsal aidiyetlerinizin zayıf
olması nedeniyle başarı, ölüm, mücâdele, kendini ispatlama gibi nosyonlar (kavramlar), çoğu zaman size itici gelmekte ve de doğal olarak
bu konular anksiyete (gerilimli endişe) kaynağınız olabilmektedir.  

Reaktif (tepkisel) kişiliğiniz, kronik edilgenliğiniz, çabucak etki ve tesir altında kalmanız, bedeninizle kavgalı oluşunuz, aynada kendinizle
gözgöze gelmek istemeyişiniz, çoğu zaman sevilmediğiniz kanaatine kapılmanız, örseleyici ve öğütücü bir değersizlik duygusu
yaşamanız, size önerilen tüm yardım davranışlarını da baskı olarak nitelemeniz, bir de önemsizlik ve hiçlik sarmalında tükenmişliğe ve
patinaja düşmeniz gibi olumsuz pekiştireçleriniz, maalesef devamlı olarak size ‘zaman-ve-enerji’ kaybettirmektedir.  

Öte yandan, karşı cinsle arkadaşlık kurma konusunda güçlükler yaşamanız, hayatınızın bir anlam çatısına sahip olmaması, zaman zaman
kendinize, çevrenize ve ajandanıza yabancılaşmanız gibi pessimist (karamsar) duygularla örülü bir iç dünyanız bulunmaktadır.  

Tüm bunlara karşın yine de adapte olabilmek adına, karşılaştığınız tüm problem durumlarında aşırı derecede alttan alma yöneliminiz de
sizi, silik bir kişilik olarak etiketleyebilmektedir. Güç ve otorite karşısında hemen pes etmeniz, yoğun bir tedirginlik yaşamanız ve tüm
denetim mekanizmalarına ya da otorite figürlerine antipati duymanız gibi stresörler de sizi mutsuzluğa itekleyebilmekte ve kendinize
özgü bir başarı kültürü yaratabilmenizi sabote edebilmektedir.  

Hakkınızı arayamamak, arkasında duracağınız kararlar ver(e)memek, mücâdeleden kaçınmak, çoğu zaman hüzünlü ve bitkin (bıkkın)
olmak, bu ibrişim sarmalında boşluk ve gayesizlik anaforuna kapılarak kendinize veya problem durumunuza odaklanamamak, size rafine
yol haritaları sunabilecek bir takım değerler sistemine veya kurtuluş reçetelerine de kuşkuyla bakmak; dahası, tüm bu olumsuz
pekiştireçlerle öğrenilmiş başarısızlığı ve çaresizliği yazgınıza dönüştürmek gibi bir dizi bilişsel ve davranışsal çarpıtmalarınız
bulunmaktadır.  

Üzerinize gelindiğinde alevlenen isyan duygularınız ise geriliminizi daha da artırmakta, size yoksunluklarınızı hatırlatan kişi ya da yer ve
mekânlardan özellikle kaçmakta, hatta bazen yolunuzu dahi değiştirerek kendiliğinizi içe kapanarak korumaya çalışmaktasınız.  

Özellikle savunma mekanizmalarını (Bastırma, Yansıtma, İnkâr, Aklileştirme, Yücaltme, Yön Değiştirme, Özdeşleşme, Yerine Koyma,
Düşleme, Ödünleme vb.) yoğun bir şekilde kullanmakta; mutsuzluğunuzu seçimlerinizin doğal bir sonucu olan kişisel başarısızlık ya da
tasarım değil de; size dışarıdan dayatılan ve kontrolü sizde olmayan bir yazgıymış gibi kavramsallaştırmakta; dahası, iç konuşmalarınızda
ya da dışarıya karşı ürettiğiniz savunmalarınızda tüm bu bilişsel çarpıtmaları da yoğunluklu bir şekilde kullanmaktasınız.  

Bu konuda, aşağıdaki gelişim önerilerinin size son derece fayda sağlayacağı inancındayız. Gelişim manifestonuza dâir alternatif
önerilerimiz aşağıdaki gibidir:  

1. Psikolojik tahlilleri içeren romanlar okuyabilirsiniz.
2. Çok beğendiğiniz 3-4 fıkrayı, şiiri ve de şarkıyı ezberleyin ve fırsat buldukça sevdiklerinizle paylaşın.
3. Kendinize mutlaka sanatsal bi uğraşı edinin. Tiyatro bu konuda tam olarak sizi açabilir ve de gölge kişiliğinizi olabildiğince

eğitebilir. Sevdiğiniz bir enstrumanı çalmayı öğrenmek te size çok şey katabilecektir.
4. Sinema zevkinin tadını çıkarın ve filmlerde size yakın karakterleri daha iyi tahlil edin. Böylece kendinize dışardan bakabilme

fırsatını değerlendirip kişisel farkındalığınızı artırın.
5. Etkin iletişim eğitimi, İnovasyon eğitimi, Psikodrama vb. eğitimleri alın hatta bu eğitimlerde co-terapist veya asistan olarak görev

alın.
6. Şiir yazmayı deneyin. Eğer şiirde çok iyi olmadığınızı düşünüyorsanız mutlaka günlük tutmaya ya da anılarınızı biriktirdikçe

yazmaya çalışın.
7. Güneşli havaları asla kaçırmayın ve mutlaka küçük yürüyüşler yapın ve mümkünse çokcuklarla veya bebeklerle gözgöze gelin.
8. Kendinize hediye alın. Kendinize özelmiş gibi davranın.
9. Kıyafetlerinize dikkat edin. Çok klasik takılmayın. Güncel tasarımları ve canlı renkleri de arasıra tercih edin.

10. Resim yapmak, ebrû yapmak, maket yapmak, tenis oynamak, golf oynamak, carting yapmak, rafting yapmak, yüzmek, futbol
veya basketbol oynamak, fuarları gezmek, evinizin mutfak alışverişini üstlenmek ve yemek yapmak gibi meşguliyetler de her
bakımdan size faydalı olabilecektir.

11. Eleştirmeden önce iki kez düşünmeyi, “Hayır ya da Evet” demeden önce de, bir kez daha düşünmeyi tercih edin. Olgular ve
olaylar karşısında, nedenleri ve sonuçları olduğu kadar, alternatif bakış açılarını ve fırsatları da düşünün.

12. Esnek olabileceğiniz bir davranış kümesi/repertuarı oluşturun (geliştirin). Bu küme içersinde yer olan bir davranışla veya olguyla
karşılaştığınız zaman da mutlaka esnek davramaya özen gösterin ve başkalarının katılımına açık olun.

13. Konuşurken gözlerinizi muhatabınızdan kaçırmayın. Kelimelerin gücüne inanın. Göz teması kurarak iletişim kurmaya çalışın.
Kelime dağarcığınızı geliştirin.

14. Tatil kültürünüz olsun. Kendi kendinize, örneğin piknik yapmak veya kır gezilerine çıkmak gibi fırsatlar yaratın.
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15. Düzenli takip ettiğiniz haftalık veya aylık bir süreli yayın ya da derginiz olsun. (Atlas, Psikeart, National Geographic, Bilim &
Teknik, Varlık, Türk Edebiyatı, Yeni Aktüel, News Week, Eğitim-Bilim, Doğu-Batı vb.)

16. Affedici olmayı öğrenin. Daha anlayışlı, toleranslı, alçak gönüllü ve kendinizle olduğu gibi çevrenizle de barışık bir insan olmaya
gayret edin.

17. Dünya edebiyatı veya değişik kültürler konusunda meraklı ya da amatör bir araştırmacı olur. Kültürlerarası okumalara ve sanatın
evrenselliğinden ya da insanları olgunlaştıran şifacılığından her fırsatta faydalanın.

18. Ailenizdekilere hakettikleri değeri verin. Onlarla daha çok vakit geçirmeye özen gösterin. Tüm kararlarınız ve seçimleriniz diyoloğa
ve ailenizin alternatif bakış açılarına açık olsun. Unutmayın! Başkalarının da sizin kadar özgür ve özgün olma hakları vardır.
Dolaysıyla; eleştirilere, önerilere, katkılara ve yardım tekliflerine mutlaka açık olun.

19. Unutmayın! Kendimizi sevmek başkasını sevmenin alternatifi olmadığı gibi, başkasını sevmek de kendimizi sevmemizin alternatifi
değildir. Bu dengeyi kurmak için, yukarıdaki meşguliyetleri veya fırsatları yaşantıya dönüştürmeli ve bu izlekteki psikososyal
gelişim fırsatlarının, imkânlarının ve bu önerilerin her bakımdan kariyerinizi desteklemesine fırsat vermelisiniz.
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ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Patojenik 18 1 3 1 2 0 18,00

Nevrotik 18 1 1 4 2 5 42,00

Terapötik 18 2 4 1 4 1 34,00

Karizmatik 18 2 2 5 2 1 40,00

NEVROTİK (GERİLİMLİ) BENLİK ALGISI
Günlük yaşamınızda genellikle sıkılgan ve de utangaç sayılırsınız. Kalbiniz çok kolay kırılabilmekte ve bu da sizi doğal olarak kırılgan birisi
olarak etiketlemektedir. Hayata toslamamak için ve arkadaş ortamlarında mahcup olmamak için genellikle içe kapanık tavırlar
takınmakta ve bu çerçevede korunmacı ve mesafeci bir davranış repertuarı geliştirmektesiniz.  

Ayrıca kaygılı iç dünyanız ile tetikte beklemekte olan beden diliniz dikkatlerden kaçmamaktadır. Bazen sinirli-gelirimli ve kontrolsüz öfke
patlamaları veya ağlama nöbetleri hâlinde bir takım kıyıcı duygusal boşalımlar da yaşayabilmektesiniz. Varoluşsal aidiyetlerinizin zayıf
olması nedeniyle başarı, ölüm, mücâdele, kendini ispatlama gibi nosyonlar (kavramlar), çoğu zaman size itici gelmekte ve de doğal olarak
bu konular anksiyete (gerilimli endişe) kaynağınız olabilmektedir.  

Reaktif (tepkisel) kişiliğiniz, kronik edilgenliğiniz, çabucak etki ve tesir altında kalmanız, bedeninizle kavgalı oluşunuz, aynada kendinizle
gözgöze gelmek istemeyişiniz, çoğu zaman sevilmediğiniz kanaatine kapılmanız, örseleyici ve öğütücü bir değersizlik duygusu
yaşamanız, size önerilen tüm yardım davranışlarını da baskı olarak nitelemeniz, bir de önemsizlik ve hiçlik sarmalında tükenmişliğe ve
patinaja düşmeniz gibi olumsuz pekiştireçleriniz, maalesef devamlı olarak size ‘zaman-ve-enerji’ kaybettirmektedir.  

Öte yandan, karşı cinsle arkadaşlık kurma konusunda güçlükler yaşamanız, hayatınızın bir anlam çatısına sahip olmaması, zaman zaman
kendinize, çevrenize ve ajandanıza yabancılaşmanız gibi pessimist (karamsar) duygularla örülü bir iç dünyanız bulunmaktadır.  

Tüm bunlara karşın yine de adapte olabilmek adına, karşılaştığınız tüm problem durumlarında aşırı derecede alttan alma yöneliminiz de
sizi, silik bir kişilik olarak etiketleyebilmektedir. Güç ve otorite karşısında hemen pes etmeniz, yoğun bir tedirginlik yaşamanız ve tüm
denetim mekanizmalarına ya da otorite figürlerine antipati duymanız gibi stresörler de sizi mutsuzluğa itekleyebilmekte ve kendinize
özgü bir başarı kültürü yaratabilmenizi sabote edebilmektedir.  

Hakkınızı arayamamak, arkasında duracağınız kararlar ver(e)memek, mücâdeleden kaçınmak, çoğu zaman hüzünlü ve bitkin (bıkkın)
olmak, bu ibrişim sarmalında boşluk ve gayesizlik anaforuna kapılarak kendinize veya problem durumunuza odaklanamamak, size rafine
yol haritaları sunabilecek bir takım değerler sistemine veya kurtuluş reçetelerine de kuşkuyla bakmak; dahası, tüm bu olumsuz
pekiştireçlerle öğrenilmiş başarısızlığı ve çaresizliği yazgınıza dönüştürmek gibi bir dizi bilişsel ve davranışsal çarpıtmalarınız
bulunmaktadır.  

Üzerinize gelindiğinde alevlenen isyan duygularınız ise geriliminizi daha da artırmakta, size yoksunluklarınızı hatırlatan kişi ya da yer ve
mekânlardan özellikle kaçmakta, hatta bazen yolunuzu dahi değiştirerek kendiliğinizi içe kapanarak korumaya çalışmaktasınız.  

Özellikle savunma mekanizmalarını (Bastırma, Yansıtma, İnkâr, Aklileştirme, Yücaltme, Yön Değiştirme, Özdeşleşme, Yerine Koyma,
Düşleme, Ödünleme vb.) yoğun bir şekilde kullanmakta; mutsuzluğunuzu seçimlerinizin doğal bir sonucu olan kişisel başarısızlık ya da
tasarım değil de; size dışarıdan dayatılan ve kontrolü sizde olmayan bir yazgıymış gibi kavramsallaştırmakta; dahası, iç konuşmalarınızda
ya da dışarıya karşı ürettiğiniz savunmalarınızda tüm bu bilişsel çarpıtmaları da yoğunluklu bir şekilde kullanmaktasınız.  

Bu konuda, aşağıdaki gelişim önerilerinin size son derece fayda sağlayacağı inancındayız. Gelişim manifestonuza dâir alternatif
önerilerimiz aşağıdaki gibidir:  

1. Psikolojik tahlilleri içeren romanlar okuyabilirsiniz.
2. Çok beğendiğiniz 3-4 fıkrayı, şiiri ve de şarkıyı ezberleyin ve fırsat buldukça sevdiklerinizle paylaşın.
3. Kendinize mutlaka sanatsal bi uğraşı edinin. Tiyatro bu konuda tam olarak sizi açabilir ve de gölge kişiliğinizi olabildiğince

eğitebilir. Sevdiğiniz bir enstrumanı çalmayı öğrenmek te size çok şey katabilecektir.
4. Sinema zevkinin tadını çıkarın ve filmlerde size yakın karakterleri daha iyi tahlil edin. Böylece kendinize dışardan bakabilme

fırsatını değerlendirip kişisel farkındalığınızı artırın.
5. Etkin iletişim eğitimi, İnovasyon eğitimi, Psikodrama vb. eğitimleri alın hatta bu eğitimlerde co-terapist veya asistan olarak görev

alın.
6. Şiir yazmayı deneyin. Eğer şiirde çok iyi olmadığınızı düşünüyorsanız mutlaka günlük tutmaya ya da anılarınızı biriktirdikçe

yazmaya çalışın.
7. Güneşli havaları asla kaçırmayın ve mutlaka küçük yürüyüşler yapın ve mümkünse çokcuklarla veya bebeklerle gözgöze gelin.
8. Kendinize hediye alın. Kendinize özelmiş gibi davranın.
9. Kıyafetlerinize dikkat edin. Çok klasik takılmayın. Güncel tasarımları ve canlı renkleri de arasıra tercih edin.

10. Resim yapmak, ebrû yapmak, maket yapmak, tenis oynamak, golf oynamak, carting yapmak, rafting yapmak, yüzmek, futbol
veya basketbol oynamak, fuarları gezmek, evinizin mutfak alışverişini üstlenmek ve yemek yapmak gibi meşguliyetler de her
bakımdan size faydalı olabilecektir.

11. Eleştirmeden önce iki kez düşünmeyi, “Hayır ya da Evet” demeden önce de, bir kez daha düşünmeyi tercih edin. Olgular ve
olaylar karşısında, nedenleri ve sonuçları olduğu kadar, alternatif bakış açılarını ve fırsatları da düşünün.

12. Esnek olabileceğiniz bir davranış kümesi/repertuarı oluşturun (geliştirin). Bu küme içersinde yer olan bir davranışla veya olguyla
karşılaştığınız zaman da mutlaka esnek davramaya özen gösterin ve başkalarının katılımına açık olun.

13. Konuşurken gözlerinizi muhatabınızdan kaçırmayın. Kelimelerin gücüne inanın. Göz teması kurarak iletişim kurmaya çalışın.
Kelime dağarcığınızı geliştirin.

14. Tatil kültürünüz olsun. Kendi kendinize, örneğin piknik yapmak veya kır gezilerine çıkmak gibi fırsatlar yaratın.
                                                1 / 2



ÖĞRENCİ KARNESİ
BENLİK SAYGISI-1

Numara 1574 Adı, Soyadı SELENAY KALE Sınıf 12H

15. Düzenli takip ettiğiniz haftalık veya aylık bir süreli yayın ya da derginiz olsun. (Atlas, Psikeart, National Geographic, Bilim &
Teknik, Varlık, Türk Edebiyatı, Yeni Aktüel, News Week, Eğitim-Bilim, Doğu-Batı vb.)

16. Affedici olmayı öğrenin. Daha anlayışlı, toleranslı, alçak gönüllü ve kendinizle olduğu gibi çevrenizle de barışık bir insan olmaya
gayret edin.

17. Dünya edebiyatı veya değişik kültürler konusunda meraklı ya da amatör bir araştırmacı olur. Kültürlerarası okumalara ve sanatın
evrenselliğinden ya da insanları olgunlaştıran şifacılığından her fırsatta faydalanın.

18. Ailenizdekilere hakettikleri değeri verin. Onlarla daha çok vakit geçirmeye özen gösterin. Tüm kararlarınız ve seçimleriniz diyoloğa
ve ailenizin alternatif bakış açılarına açık olsun. Unutmayın! Başkalarının da sizin kadar özgür ve özgün olma hakları vardır.
Dolaysıyla; eleştirilere, önerilere, katkılara ve yardım tekliflerine mutlaka açık olun.

19. Unutmayın! Kendimizi sevmek başkasını sevmenin alternatifi olmadığı gibi, başkasını sevmek de kendimizi sevmemizin alternatifi
değildir. Bu dengeyi kurmak için, yukarıdaki meşguliyetleri veya fırsatları yaşantıya dönüştürmeli ve bu izlekteki psikososyal
gelişim fırsatlarının, imkânlarının ve bu önerilerin her bakımdan kariyerinizi desteklemesine fırsat vermelisiniz.
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ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Patojenik 18 1 3 1 0 2 24,00

Nevrotik 18 1 1 2 3 5 40,00

Terapötik 18 2 2 1 1 0 17,00

Karizmatik 18 1 2 4 2 1 32,00

NEVROTİK (GERİLİMLİ) BENLİK ALGISI
Günlük yaşamınızda genellikle sıkılgan ve de utangaç sayılırsınız. Kalbiniz çok kolay kırılabilmekte ve bu da sizi doğal olarak kırılgan birisi
olarak etiketlemektedir. Hayata toslamamak için ve arkadaş ortamlarında mahcup olmamak için genellikle içe kapanık tavırlar
takınmakta ve bu çerçevede korunmacı ve mesafeci bir davranış repertuarı geliştirmektesiniz.  

Ayrıca kaygılı iç dünyanız ile tetikte beklemekte olan beden diliniz dikkatlerden kaçmamaktadır. Bazen sinirli-gelirimli ve kontrolsüz öfke
patlamaları veya ağlama nöbetleri hâlinde bir takım kıyıcı duygusal boşalımlar da yaşayabilmektesiniz. Varoluşsal aidiyetlerinizin zayıf
olması nedeniyle başarı, ölüm, mücâdele, kendini ispatlama gibi nosyonlar (kavramlar), çoğu zaman size itici gelmekte ve de doğal olarak
bu konular anksiyete (gerilimli endişe) kaynağınız olabilmektedir.  

Reaktif (tepkisel) kişiliğiniz, kronik edilgenliğiniz, çabucak etki ve tesir altında kalmanız, bedeninizle kavgalı oluşunuz, aynada kendinizle
gözgöze gelmek istemeyişiniz, çoğu zaman sevilmediğiniz kanaatine kapılmanız, örseleyici ve öğütücü bir değersizlik duygusu
yaşamanız, size önerilen tüm yardım davranışlarını da baskı olarak nitelemeniz, bir de önemsizlik ve hiçlik sarmalında tükenmişliğe ve
patinaja düşmeniz gibi olumsuz pekiştireçleriniz, maalesef devamlı olarak size ‘zaman-ve-enerji’ kaybettirmektedir.  

Öte yandan, karşı cinsle arkadaşlık kurma konusunda güçlükler yaşamanız, hayatınızın bir anlam çatısına sahip olmaması, zaman zaman
kendinize, çevrenize ve ajandanıza yabancılaşmanız gibi pessimist (karamsar) duygularla örülü bir iç dünyanız bulunmaktadır.  

Tüm bunlara karşın yine de adapte olabilmek adına, karşılaştığınız tüm problem durumlarında aşırı derecede alttan alma yöneliminiz de
sizi, silik bir kişilik olarak etiketleyebilmektedir. Güç ve otorite karşısında hemen pes etmeniz, yoğun bir tedirginlik yaşamanız ve tüm
denetim mekanizmalarına ya da otorite figürlerine antipati duymanız gibi stresörler de sizi mutsuzluğa itekleyebilmekte ve kendinize
özgü bir başarı kültürü yaratabilmenizi sabote edebilmektedir.  

Hakkınızı arayamamak, arkasında duracağınız kararlar ver(e)memek, mücâdeleden kaçınmak, çoğu zaman hüzünlü ve bitkin (bıkkın)
olmak, bu ibrişim sarmalında boşluk ve gayesizlik anaforuna kapılarak kendinize veya problem durumunuza odaklanamamak, size rafine
yol haritaları sunabilecek bir takım değerler sistemine veya kurtuluş reçetelerine de kuşkuyla bakmak; dahası, tüm bu olumsuz
pekiştireçlerle öğrenilmiş başarısızlığı ve çaresizliği yazgınıza dönüştürmek gibi bir dizi bilişsel ve davranışsal çarpıtmalarınız
bulunmaktadır.  

Üzerinize gelindiğinde alevlenen isyan duygularınız ise geriliminizi daha da artırmakta, size yoksunluklarınızı hatırlatan kişi ya da yer ve
mekânlardan özellikle kaçmakta, hatta bazen yolunuzu dahi değiştirerek kendiliğinizi içe kapanarak korumaya çalışmaktasınız.  

Özellikle savunma mekanizmalarını (Bastırma, Yansıtma, İnkâr, Aklileştirme, Yücaltme, Yön Değiştirme, Özdeşleşme, Yerine Koyma,
Düşleme, Ödünleme vb.) yoğun bir şekilde kullanmakta; mutsuzluğunuzu seçimlerinizin doğal bir sonucu olan kişisel başarısızlık ya da
tasarım değil de; size dışarıdan dayatılan ve kontrolü sizde olmayan bir yazgıymış gibi kavramsallaştırmakta; dahası, iç konuşmalarınızda
ya da dışarıya karşı ürettiğiniz savunmalarınızda tüm bu bilişsel çarpıtmaları da yoğunluklu bir şekilde kullanmaktasınız.  

Bu konuda, aşağıdaki gelişim önerilerinin size son derece fayda sağlayacağı inancındayız. Gelişim manifestonuza dâir alternatif
önerilerimiz aşağıdaki gibidir:  

1. Psikolojik tahlilleri içeren romanlar okuyabilirsiniz.
2. Çok beğendiğiniz 3-4 fıkrayı, şiiri ve de şarkıyı ezberleyin ve fırsat buldukça sevdiklerinizle paylaşın.
3. Kendinize mutlaka sanatsal bi uğraşı edinin. Tiyatro bu konuda tam olarak sizi açabilir ve de gölge kişiliğinizi olabildiğince

eğitebilir. Sevdiğiniz bir enstrumanı çalmayı öğrenmek te size çok şey katabilecektir.
4. Sinema zevkinin tadını çıkarın ve filmlerde size yakın karakterleri daha iyi tahlil edin. Böylece kendinize dışardan bakabilme

fırsatını değerlendirip kişisel farkındalığınızı artırın.
5. Etkin iletişim eğitimi, İnovasyon eğitimi, Psikodrama vb. eğitimleri alın hatta bu eğitimlerde co-terapist veya asistan olarak görev

alın.
6. Şiir yazmayı deneyin. Eğer şiirde çok iyi olmadığınızı düşünüyorsanız mutlaka günlük tutmaya ya da anılarınızı biriktirdikçe

yazmaya çalışın.
7. Güneşli havaları asla kaçırmayın ve mutlaka küçük yürüyüşler yapın ve mümkünse çokcuklarla veya bebeklerle gözgöze gelin.
8. Kendinize hediye alın. Kendinize özelmiş gibi davranın.
9. Kıyafetlerinize dikkat edin. Çok klasik takılmayın. Güncel tasarımları ve canlı renkleri de arasıra tercih edin.

10. Resim yapmak, ebrû yapmak, maket yapmak, tenis oynamak, golf oynamak, carting yapmak, rafting yapmak, yüzmek, futbol
veya basketbol oynamak, fuarları gezmek, evinizin mutfak alışverişini üstlenmek ve yemek yapmak gibi meşguliyetler de her
bakımdan size faydalı olabilecektir.

11. Eleştirmeden önce iki kez düşünmeyi, “Hayır ya da Evet” demeden önce de, bir kez daha düşünmeyi tercih edin. Olgular ve
olaylar karşısında, nedenleri ve sonuçları olduğu kadar, alternatif bakış açılarını ve fırsatları da düşünün.

12. Esnek olabileceğiniz bir davranış kümesi/repertuarı oluşturun (geliştirin). Bu küme içersinde yer olan bir davranışla veya olguyla
karşılaştığınız zaman da mutlaka esnek davramaya özen gösterin ve başkalarının katılımına açık olun.

13. Konuşurken gözlerinizi muhatabınızdan kaçırmayın. Kelimelerin gücüne inanın. Göz teması kurarak iletişim kurmaya çalışın.
Kelime dağarcığınızı geliştirin.

14. Tatil kültürünüz olsun. Kendi kendinize, örneğin piknik yapmak veya kır gezilerine çıkmak gibi fırsatlar yaratın.
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15. Düzenli takip ettiğiniz haftalık veya aylık bir süreli yayın ya da derginiz olsun. (Atlas, Psikeart, National Geographic, Bilim &
Teknik, Varlık, Türk Edebiyatı, Yeni Aktüel, News Week, Eğitim-Bilim, Doğu-Batı vb.)

16. Affedici olmayı öğrenin. Daha anlayışlı, toleranslı, alçak gönüllü ve kendinizle olduğu gibi çevrenizle de barışık bir insan olmaya
gayret edin.

17. Dünya edebiyatı veya değişik kültürler konusunda meraklı ya da amatör bir araştırmacı olur. Kültürlerarası okumalara ve sanatın
evrenselliğinden ya da insanları olgunlaştıran şifacılığından her fırsatta faydalanın.

18. Ailenizdekilere hakettikleri değeri verin. Onlarla daha çok vakit geçirmeye özen gösterin. Tüm kararlarınız ve seçimleriniz diyoloğa
ve ailenizin alternatif bakış açılarına açık olsun. Unutmayın! Başkalarının da sizin kadar özgür ve özgün olma hakları vardır.
Dolaysıyla; eleştirilere, önerilere, katkılara ve yardım tekliflerine mutlaka açık olun.

19. Unutmayın! Kendimizi sevmek başkasını sevmenin alternatifi olmadığı gibi, başkasını sevmek de kendimizi sevmemizin alternatifi
değildir. Bu dengeyi kurmak için, yukarıdaki meşguliyetleri veya fırsatları yaşantıya dönüştürmeli ve bu izlekteki psikososyal
gelişim fırsatlarının, imkânlarının ve bu önerilerin her bakımdan kariyerinizi desteklemesine fırsat vermelisiniz.
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ANALİZ
Bölüm Soru Hiçbir Zaman Nadiren Genellikle Sık Sık Her Zaman Puan

Patojenik 18 3 5 2 0 2 35,00

Nevrotik 18 1 1 3 2 4 36,00

Terapötik 18 3 3 1 1 1 25,00

Karizmatik 18 3 1 4 3 3 42,00

KARİZMATİK (ETKİLEYİCİ) BENLİK ALGISI
Günlük yaşamınızı zevk alarak dolu dolu yaşamaktasınız. Her birim davranışa ve yaşam karesine, yaşamınızı ve sizi zenginleştirdiği
kanısıyla bakmaktasınız. Bu olumlu bakış açısı, ayrıca fırsatları rahatlıkla görmenizi sağladığından çevrenizce şanslı birisi olarak ta
tanınmaktasınız. Okumak, araştırmak ve sürekli yeni şeyler öğrenmek adeta yaşam ilkenizdir.  

Ayrıca olumlu bir vatandaşlık farkındalığınız ve de bilinciniz vardır. Bu anlamda ülkenizi içtenlikle sevmekte, tüm düya ülkelerine sempati
ile bakmakta ve farklı kültürleri tanımak konusunda da oldukça isteklisinizdir. Bireysel, âilevi, toplumsal veya ulusal tüm problemlerin,
zaman içersinde rahatlıkla çözüleceğine inandığınız için de çevrenize ‘olumlu bir enerji’ yayan bir profiliniz bulunmaktadır. Bu anlamda
‘gelecek’, sizin için tam anlamıyla ‘umut’ ve ‘yeni fırsatlar’ demektir.  

Sorumluluk almaktan hoşlanan, güçlükleriyle başa çıkma konusunda istekli ve mücadeleci, rahat, akıcı ve didaktik konuşabilen, canlı ve
enerjik yapısıyla ve de başarı kültürüyle çevrenize rol model olabilen, kişiler arası ilikilerinde samimi, çevresince ‘nitelikli ve derin bir
insan’ olarak tanınan bir profiliniz vardır.  

İşbirliğine açık, genel olarak hayatından memnun, özenli, yaptıklarından ve başarılarından kıvanç duyan, tecrübelerin rehberliğine inanan,
bütün günlük çatışmalara ragmen davranışlarındaki ve söylemlerindeki ahengi ve de anlamsal derinliğini (oryantasyonunu) kaybetmeyen,
haksızlıklar karşısında yılmaz bir savaşçı, güçsüzlerin savunucusu, daha da önemlisi tümleşik olarak tüm insanlara saygı ve sevgi duyan
bir kişilik kumaşınız ve de davranış repertuarınız bulunmaktadır.  

Gerektiğinde realist bir şekilde yanlışlar karşısında durabilerek, mantıklı ve de kendini dinletebilen argümanlarla insanlara “Hayır”
diyebilen, yakın çevresindeki onaylanmışlığı ve sosyal desteği rahatlıkla bir motivasyon unsuru hâline getirebilip yakıt tankı gibi
kullanabilen, tüm deneyimlerini yaşamsal ve motivasyonel bir enerjiye dönüştürebilen, kendi başına veya arkadaşlarıyla rahatlıkla iyi
vakit geçirebilen ve oldukça güçlü bir sosyal yönü olan düşünce kalıplarınız ve de paradigmalarınız vardır.  

Kişisel saydamlık olarak tanımlayabileceğimiz bir üslüpla, duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ve içten pazarlıksız ifade edebilen, niyet
okuyuculuk yapmayan, yaşam alanları ve özgürlük (çalışma masası, yatak odası, kütüphane, mutfak & bireysellik vb.) konularında hassas
ve düzenli olmanız ise diğer dikkat çeken yönleriniz arasındadır.  

Öte yandan size yapılan şakaları rahatlıkla karşılayabilmeniz, yalnız kaldığınızda asla canınızın sıkılmaması, kendinizi hemen her yerde ve
ortamda özel hissetmeniz, konuşurken muhatabınızlsa göz teması kurmayı özellikle tercih etmeniz de sizi her koşulda öne çıkaran
yönelimlerinizdir.  

Ayrıca, şık giyinme, kelimeleri vurgulu, yerinde ve ahenkli kullanma becerisine de sahip olmanız, sizi güçlü bir iletişimci yapabilmekte,
dahası total olarak sizi her zeminde karizmatik ve de örnek alınan bir kişilik olarak konumlandırmaktadır.  

Bu konuda, aşağıdaki gelişim önerilerinin size son derece fayda sağlayacağı inancındayız. Gelişim manifestonuza dâir alternatif
önerilerimiz aşağıdaki gibidir:  

1. Psikolojik tahlilleri içeren romanlar okuyabilirsiniz.
2. Çok beğendiğiniz 3-4 fıkrayı, şiiri ve de şarkıyı ezberleyin ve fırsat buldukça sevdiklerinizle paylaşın.
3. Kendinize mutlaka sanatsal bi uğraşı edinin. Tiyatro bu konuda tam olarak sizi açabilir ve de gölge kişiliğinizi olabildiğince

eğitebilir. Sevdiğiniz bir enstrumanı çalmayı öğrenmek te size çok şey katabilecektir.
4. Sinema zevkinin tadını çıkarın ve filmlerde size yakın karakterleri daha iyi tahlil edin. Böylece kendinize dışardan bakabilme

fırsatını değerlendirip kişisel farkındalığınızı artırın.
5. Etkin iletişim eğitimi, İnovasyon eğitimi, Psikodrama vb. eğitimleri alın hatta bu eğitimlerde co-terapist veya asistan olarak görev

alın.
6. Şiir yazmayı deneyin. Eğer şiirde çok iyi olmadığınızı düşünüyorsanız mutlaka günlük tutmaya ya da anılarınızı biriktirdikçe

yazmaya çalışın.
7. Güneşli havaları asla kaçırmayın ve mutlaka küçük yürüyüşler yapın ve mümkünse çokcuklarla veya bebeklerle gözgöze gelin.
8. Kendinize hediye alın. Kendinize özelmiş gibi davranın.
9. Kıyafetlerinize dikkat edin. Çok klasik takılmayın. Güncel tasarımları ve canlı renkleri de arasıra tercih edin.

10. Resim yapmak, ebrû yapmak, maket yapmak, tenis oynamak, golf oynamak, carting yapmak, rafting yapmak, yüzmek, futbol
veya basketbol oynamak, fuarları gezmek, evinizin mutfak alışverişini üstlenmek ve yemek yapmak gibi meşguliyetler de her
bakımdan size faydalı olabilecektir.

11. Eleştirmeden önce iki kez düşünmeyi, “Hayır ya da Evet” demeden önce de, bir kez daha düşünmeyi tercih edin. Olgular ve
olaylar karşısında, nedenleri ve sonuçları olduğu kadar, alternatif bakış açılarını ve fırsatları da düşünün.

12. Esnek olabileceğiniz bir davranış kümesi/repertuarı oluşturun (geliştirin). Bu küme içersinde yer olan bir davranışla veya olguyla
karşılaştığınız zaman da mutlaka esnek davramaya özen gösterin ve başkalarının katılımına açık olun.

13. Konuşurken gözlerinizi muhatabınızdan kaçırmayın. Kelimelerin gücüne inanın. Göz teması kurarak iletişim kurmaya çalışın.
Kelime dağarcığınızı geliştirin.

14. Tatil kültürünüz olsun. Kendi kendinize, örneğin piknik yapmak veya kır gezilerine çıkmak gibi fırsatlar yaratın.
15. Düzenli takip ettiğiniz haftalık veya aylık bir süreli yayın ya da derginiz olsun. (Atlas, Psikeart, National Geographic, Bilim &

Teknik, Varlık, Türk Edebiyatı, Yeni Aktüel, News Week, Eğitim-Bilim, Doğu-Batı vb.)
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16. Affedici olmayı öğrenin. Daha anlayışlı, toleranslı, alçak gönüllü ve kendinizle olduğu gibi çevrenizle de barışık bir insan olmaya
gayret edin.

17. Dünya edebiyatı veya değişik kültürler konusunda meraklı ya da amatör bir araştırmacı olur. Kültürlerarası okumalara ve sanatın
evrenselliğinden ya da insanları olgunlaştıran şifacılığından her fırsatta faydalanın.

18. Ailenizdekilere hakettikleri değeri verin. Onlarla daha çok vakit geçirmeye özen gösterin. Tüm kararlarınız ve seçimleriniz diyoloğa
ve ailenizin alternatif bakış açılarına açık olsun. Unutmayın! Başkalarının da sizin kadar özgür ve özgün olma hakları vardır.
Dolaysıyla; eleştirilere, önerilere, katkılara ve yardım tekliflerine mutlaka açık olun.

19. Unutmayın! Kendimizi sevmek başkasını sevmenin alternatifi olmadığı gibi, başkasını sevmek de kendimizi sevmemizin alternatifi
değildir. Bu dengeyi kurmak için, yukarıdaki meşguliyetleri veya fırsatları yaşantıya dönüştürmeli ve bu izlekteki psikososyal
gelişim fırsatlarının, imkânlarının ve bu önerilerin, her bakımdan kariyerinizi desteklemesine fırsat vermelisiniz.
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