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İnsanın yaşamdaki temel amacı

nedir?

İNSANIN YAŞAMDAKİ TEMEL 

AMACI VARLIĞINI 

SÜRDÜRMEKTİR.



Yarına kalabilen insanların davranışları

Varolmak

Gelişmek

Uzlaşmak

Evrenle Kucaklaşmak

Evrenle Uyuşmak

Varlığını Sürdürmek



•KENDİNİ BİL?

•KENDİNE ÖZEN 
GÖSTER?

Yaşam felsefemiz ne olmalı?



•Eski Yunan’da Delphi tapınağının
üzerindeki “kendini bil” ibaresinin
imlediği bilgi, kişinin sahip olduğu
potansiyeli keşfetmesinin ve bu
potansiyeli işleyerek yaşamını
“güzel, doğru ve iyi” kılmasının
bilgisidir.



• HAYATIMIZ BİR ARAÇTIR

• BEYNİMİZ O ARACIN MOTORUDUR.

• MOTOR GEREKTİĞİ GİBİ ÇALIŞIRSA ARAÇ HAREKET 
EDEBİLİR. 

ÖNEMLİ SORULAR !

ARAÇ NEREYE HAREKET EDER?

HIZLI MI YAVAŞ MI GİDER?

HANGİ YOLDAN GİDER?

KAÇ DURAK GEÇECEKTİR?

YOLCULUĞA BAŞKA KİMLER KATILACAK?



•ARACI SÜRECEK KAPTAN 
YOKSA BU SORULARIN 

ANLAMI DA YOK !



• Kendine dikkat etmek, özen, ilgi,
ihtimam göstermek “kendini
bilmek” ilkesine işlerlik kazandıran
ana düsturdur.

•Yaşamak bir zanaat, 

kendine özen gösterme 
zanaatidir.



ZİHNİMİZDEKİ HAPİSHANELER



• Bu hapishanede mahkum sırf hapsedildiği 
için çok mutsuz. Kaçmak istiyor ve kaçarsa 
mutlu olacağına inanıyor. 

• Ama aynı zamanda kaçmanın tehlikeli ve 
büyük olasılıkla da imkansız olduğuna 
inanıyor ve bir girişimde bulunmuyor.



• Ama bu bir yanılsamadır. Aslında dilediğiniz 
zaman dışarı çıkmakta özgürsünüz. Yapmanız 
gereken tek şey, alışık olduğunuz 
oyalanmalardan kendinizi kurtarıp yolun açık 
olduğunun farkına varmak. 



• Nazan Arda isimli beyin kanserinden ölen bir
hanımın ameliyata girerken eşine bıraktığı
vasiyetnamesi:

• "Şu anda Tanrı'ya teslim etmiş olduğum ruhumu
ömrümce tüm sevdiklerim için mükemmeliyetçilik
adına çok hırpaladım. Kendimi sevecek ve
özgürlük tanıyacak vaktim olmadı. Bilmem o çok
uğraş verdiğim 'özel biri' olabildim mi? Rahatsızlık
vermekten her zaman çekindiğim sizleri bugün
beni uğurlamanız için bekliyor, hepinizi çok
seviyorum."



yukarıdaki ilanın bize öğrettiği şey şu:

• Bütün varoluşumunuzu "Beni beğenecekler mi?", 
"Beni seviyor mu?", "Rahatsız eder miyim?" 
kaygısı üzerine kurarsak o zaman kendimizi hiçe 
saymışız demektir. 

• Eğer bir hayat felsefemiz yoksa, BENLİĞİMİZ 
DİREKSİYON BAŞINDA DEĞİLSE, bir küçük 
serzeniş, sıradan bir tenkit ya da kadirbilmezlik, 
acılar pahasına kurduğumuz o "mükemmel kale"yi 
yerle bir edebilir. 



İnsanın kendini bilmesi, tanıması hayat boyu 
süren “sonsuz“ bir yolculuktur.

İnsanın kendini bilmesi, tanıması başkalarını da 
bilmesi, tanımasının önkoşuludur. 





STRES
Stres Nedir?

• TDK’nda stres: Ameliyat şoku, travma, soğuk, heyecan 
vb. etkenlerin organizmada, iç organlarda, 
metabolizmada oluşturduğu bozuklukların tümü 

• Psikolojide stres: Çevreden bireye yöneltilen olayların 
onda kaçınılmaz ve otomatik denebilecek bir gerilim 
yaratması



STRESİN NEDENLERİ

DIŞSAL NEDENLER:

• Hasta olmak

• Ölüm

• İş kaybı

• Eleştirilmek

İÇSEL NEDENLER:

• Stresimizin büyük 
kısmını bizim 
üzüntülerimiz 
oluşturmaktadır



STRESİN BELİRTİLERİ

4 başlık altında 
toplanmıştır:

• Fiziksel tepkiler 

• Zihinsel        “

• Duygusal      “

• Davranışsal   “



STRESİN FİZİKSEL BELİRTİLERİ VE ETKİLERİ

• Tansiyon yükselmesi

• Sindirim bozukluğu

• Terleme, soğuk ya da sıcak basması

• Nefes darlığı

• Baş ağrısı

• Yorgunluk, bitkinlik

• Alerji

• Mide bulantısı

• Çarpıntı

• Ellerde titreme

• Uyku bozuklukları

• İştahta bozulmalar( çok az yeme ya da aşırı yeme)

• Gürültü-sese karşı aşırı duyarlılık

• Boyunda, ensede, belde, sırtta  ağrı  ve kasılmalar



STRESİN DUYGUSAL BELİRTİLERİ VE ETKİLERİ

• Huzursuzluk,  sıkıntı,  gerginlik

• Değersizlik, güvensizlik  hissetmek

• Duygusal ilişkilerde (evlilikte) bozulma

• Kaygılı olmak

• Neşesizleşme,  durgunlaşma,  çökkünlük hali   

• Sinirlilik, saldırganlık  ya da kayıtsızlık

• Duygusal olmak, aşırı  hassaslaşma



STRESİN ZİHİNSEL BELİRTİLERİ VE ETKİLERİ

• Unutkanlık

• Konsantrasyonda azalma

• Kararsızlık

• Organize olamamak

• Zihin karışıklığı

• İlgi azalması

• Matematik hataların  artması

• Zihinsel durgunluk



STRESİN DAVRANIŞSAL BELİRTİLERİ VE ETKİLERİ

• Uykusuzluk

• Aşırı uyuma isteği

• İştahsızlık

• Yemek alışkanlığında artış

• Sigara kullanımında artış

• Alkol ve veya madde kullanımı



STRESİN PSİKOLOJİK BELİRTİLERİ VE ETKİLERİ

• Gerginlik

• Geçimsizlik

• İş birliğinden kaçınma

• Sürekli ve yersiz endişe, kaygı duyma

• Yetersizlik duyguları yaşama

• Yersiz telaş



Stresle Başa Çıkmada Kullanılan 
Yanlış Yöntemler

A-Saldırganlık ve risk alma

B-Olumlu ve yapıcı olmayan düşünceler üretme

C-İnkar etme davranışı

D-Gerçeklerden kaçış



Stresle Başa Çıkmada Kullanılan En 
Etkili Yöntemler

• İnsan ilişkilerinde beceri kazanmak

• Zaman planlaması yapmak

• Bireysel motivasyon sağlamak

• Kurum içi ve kurum dışı halkla ilişkiler 
konusunda bilgili olmak



Diğer İnsanları Değiştiremeyiz 

Ancak

Kendimiz Değişebiliriz.

26



Kendini tanımadan, 

mevcut duygu ve 

düşüncelerini fark 

etmeden,

dünyayı yeterince 

anlayamazsın ve 

geliştiremezsin…



• FARK ETMEDİĞİMİZ 
DUYGULAR VE İSTEKLER 
BİZİ YÖNETİR,

• FARK ETTİĞİMİZ DUYGU 
VE İSTEKLERİMİZİ İSE 
BİZ YÖNETİRİZ.



• Duygusal zeka, temelde iki tür 
yetkinliğin bileşkesidir:

kişisel yetkinlikler 

sosyal yetkinlikler



KİŞİSEL YETKİNLİKLER

1. Kendini tanımak
a) Duygusal farkındalık
b) Kendini değerlendirme 
c) Özgüven

2. Kendini yönetmek 
a) Kendini kontrol 
b) Güvenirlik 
c) Vicdanlı olma 
d) Yeniliklere açık olmak 
e) Uyum yeteneği

3. Motivasyon 
a) Başarı güdüsü 
b) Bağlılık 
c) Girişimcilik 
d) İyimserlik



SOSYAL YETKİNLİKLER

4. Empati 
a) Diğer insanları anlama 
b) Başkalarını geliştirme 
c) Hizmete yönelik olma

5. Sosyal beceriler 

a) İletişim 
b) Etki yaratma ve etkileme 
c) Çatışma yönetimi 
d) İşbirliği
e) Ekip çalışmasına yatkınlık 
f)  Liderlik
g) İlişki kurmak



Kendini Tanıma

Farkına Varma Türleri

Dış 

dünyanın, 

nesnelerin,

olayların, 

canlıların 

farkına 

varabilir.

Kendi iç 

dünyasının, 

fizyolojik 

tepkilerinin, 

duygularının, 

düşüncelerinin 

isteklerinin

Diğer 

insanların 

(ötekilerin) iç 

dünyalarının 

farkına 

varabilir, 

empati 

kurabilir.

Evrendeki 

bütünlüğün 

farkına 

varabilir.





Nesneleriyle, bitkileriyle, 

canlılarıyla, insanlarıyla ve 

ulaştığı uygarlık düzeyiyle birlikte 

dünyayı fark edin. 

Eğer siz dünyayı fark ederseniz, o 

da sizi fark eder. 

Fark ettiğiniz dünyayı seversiniz,

sizi fark eden dünyayı ise daha 

çok seversiniz.



Pınar Yılmaz’ın  «İnsanım»  adlı şiiri

Kuş gibi uçmak, balık gibi yüzmek, dağ başında

Korkusuzca, kurt olup gezmek değil hevesim.

Ben hayvan değilim. Değişir dünya, değişir mevsim,

Ben insanım. 

Farkındayım yaşamın. Yaşamak insan gibi insana yaraşır.

Kuş uçar, balık yüzer, kurt dağlarda gezer.

İnsan düşünür, okur, yazar, söyleşir, paylaşır.

İnsan gibi insan olmak tek hevesim.

o İnsan doğduk ama insan olmak zor zanaat. Hayat sadece yiyen, içen, 
uyuyan, dünyaya yeni nesiller getiren bir insandan, işe kendini tanımakla 
başlayıp, hakikatin peşine düşen ve varoluş bilincine sahip bir insana 
giden yolculuktur.


