KORKU ve KAYGI FONKSİYONEL DEĞERLENDİRME FORMU
Danışan ad soyad:
Yaş:
Belirtilerin süresi:
Eğitim düzeyi:
Mesleği:
İlişki durumu:
Mevcut yaşam düzeni:
I. KORKU BELİRTİLERİ
A. Dışsal/çevresel durumlar ve tetikleyiciler

B. İçsel tetikleyiciler: bedensel belirtiler ve duyumlar

C. İnatçı düşünceler, fikirler, endişeler, görüntüler, anılar

II. KORKU BELİRTİLERİNE MARUZ KALMANIN KORKULAN SONUÇLARI

III. GÜVENLİK SAĞLAMA DAVRANIŞLARI
A. Pasif kaçıngan
B. Kontrol etme ve güvence arayışı
C. Kompülsif ritüeller
D. Kısa/gizli (veya zihinsel) ritüeller
E. Güvenlik işaretleri

KENDİNİ İZLEME FORMU
Tarih Saat

Kaygıyı ne tetikledi?

Kaygı düzeyi (0–100)

Korkulan sonuç(lar)

Güvenlik davranış(lar)ı

ALIŞTIRMA (EXPOSURE) LİSTESİ FORMU

Alıştırma (Exposure) Listesi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

SUD Puanı

GÜVENLİK DAVRANIŞLARI İZLEME FORMU

Tarih

Saat

Güvenlik davranışını tetikleyen durumlar
(kısaca açıklayınız)

Güvenlik davranışları

ALIŞTIRMA (EXPOSURE) TERAPİSİ YÖNERGESİ

1. Alıştırma işleminde kaygıyı hissetmeye hazır olun. Alıştırma terapisi uygulanırken huzursuz
hissetmek normaldir. Aslında kaygılı hissetmek alıştırma işlemini doğru yaptığınızın bir işaretidir.
Size düşen, kaygılı hislere rağmen süreç içerisinde kalmaktır, böylece kaygının güvenli ve tolere
edilebilir olduğunu öğrenebilirsiniz.
2. Kaygı ya da korkuyla savaşmayın, ona yaslanın. Kaygılı hisleri değişimin ham maddesi olarak
düşünün. Onlarla savaşmak veya direnmek yerine, bu duyguları ve beden duyumlarını fark edin ve
orada olmalarına izin verin. Hatta onları getirmek için kendinizi zorlayın. Kaygının tehdit algısına
doğal bir tepki olduğunu unutmayın.
3. Alıştırma öncesinde, esnasında ya da sonrasında güvenlik davranışları veya kaygıyı azaltma
stratejilerini kullanmayın. İşlemin amacına ulaşabilmesi için, alıştırma uygulamaları, güvenlik
davranışları, güvence arayışı, dikkat dağıtma, ilaçlar, alkol veya sizi daha güvende hissettiren veya
kaygılı olmanızı engelleyen diğer kaygı azaltma stratejileri olmadan tamamlanmalıdır. Çok küçük
veya kısa süreli güvenlik davranışları bile alıştırmanın yararlarını engelleyebilir. Alıştırmanın
amaçlarından biri, güvenlik davranışlarına veya kaygı azaltma stratejilerine ihtiyacınız olmadığını
öğrenmektir.
4. Yeni öğrenmeler için alıştırmayı kullanın. Her alıştırma uygulamasına başlamadan önce,
güvenlik davranışlarını kullanmadan bu durumla karşılaştığınızda ne olacağından korktuğunuzu
belirleyin. Takiben, alıştırmayı tahminlerinizi test etmek için bir fırsat olarak düşünün. Yeni bir şey
öğrenene kadar durumda kalın (veya alıştırmayı tekrarlayın). Daha sonra, deneyimin size ne
öğrettiğini düşünün. Korkulan sonuç gerçekleşti mi? Beklediğiniz kadar korkunç muydu? Korku ve
kaygıya tahammül edebiliyor musunuz? Durum hakkındaki düşünceleriniz değişti mi?
5. Kendinizi şaşırtın. Bir alıştırma uygulaması sırasında olanlara ne kadar çok şaşırırsanız, deneyim
o kadar öne çıkar ve hafızanızda yer edinir. Bu da korkunuzun sönmesine yardımcı olur. Bu
nedenle, her şeyin yoluna gireceğine dair kendinize güvence vermek için bilgi aramayın. Sadece
kendinizi şaşırtın.
6. Alıştırma şiddetini değiştirin. Daha kolay alıştırmalarla başlasanız da, her alıştırma ile yaşadığınız
kaygı düzeyini değiştirmek, yüksek düzeyde kaygı ve korkuyu bile yönetebileceğinizi öğrenmenize
yardımcı olur. Kendinize meydan okumaktan korkmayın.
7. Farklı ortamlarda pratik yapın. Korkularınızla yeni ve farklı ortamlarda yüzleşmek, gelişiminizi
pekiştirmenize yardımcı olur. Terapistinizle, arkadaşlarınızla veya aile üyelerinizle (varsa), kendi
başınıza ve korkunuzu tetikleyen farklı yerlerde pratik yapın.
8. Günlük pratik yapın. Ne kadar sık alıştırma pratiği yaparsanız, korkulan durumlarınızın
düşündüğünüzden daha güvenli olduğunu ve kaygı hislerini yönetebileceğinizi o kadar çabuk
öğreneceksiniz. Korkularınızın uzun vadede sizi en iyi şekilde ele geçirmemesi için öncelikle
zaman ve çaba harcayın.

ALIŞTIRMA (EXPOSURE) UYGULAMASI ÇALIŞMA KAĞIDI

Tarih:

Saat:

 Yalnızken  Başka biri eşliğinde

Yer:

(birini işaretleyin)
BAŞLAMADAN ÖNCE
1. Alıştırma işlemini tanımlayın:
2. Hangi kaygı azaltma stratejilerinden vazgeçeceksiniz?

3. En çok hangi korkulan sonuç sizi endişelendiriyor? Ve/veya neye tahammül edemeyeceğinizden
endişeleniyorsunuz?
4. Bu alıştırma uygulaması korkunuzu nasıl test edecek?

5. Alıştırma sırasında her

dakikada SUD'ı 0-100 arasında derecelendirin:

Alıştırma başladığında SUD (0–100):
SUD

SUD

SUD

SUD

SUD
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7.
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19.

25.
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26.

3.
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28.
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30.

ALIŞTIRMA İŞLEMİNDEN SONRA
6. Alıştırma sırasında ne oldu? Korkularınız gerçekleşti mi? Sıkıntıya tahammül edebildiniz mi?
7. Bu sonuç beklediğinizden nasıl farklıydı? Sonuca ilişkin sizi şaşırtan ne oldu?
8. Bu deneyimden ne öğrendiniz?
9. Bu alıştırmayı çeşitlendirmek için ne yapabilirsiniz?

