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DANIŞAN BİLGİ FORMU________           SIMILIMUM 10 

 

İSİM: IA 

DOĞUM TARİHİ:1988 

BOY / KİLO: 168 cm/ 59 kg 

CİNSİYET: Kadın 

MESLEK: Yönetici 

EĞİTİM: 

ADRES: 

E-POSTA:  

TELEFON: 

MEDENİ HAL: Bekar 

KİM ÖNERDİ VEYA BENİ NEREDEN BULDUNUZ: Ferhat & Anna Guner 

ÇAY: …2….  Bardak/gün KAHVE: …1…….. Bardak/gün SİGARA: ………… adet/gün ALKOL: ……..  

DİĞER GÜNLÜK ALIŞKANLIKLAR: ………… 

 

ANA ŞİKAYETLERİNİZ: 

 

sunmak istediğiniz her belirti/hastalık/durum hakkında ayrıntılı olarak yazın. Bunları sizin için 

önem sırasına göre listeleyin. Her bir rahatsızlığı tanımlarken, lütfen her biri için aşağıdaki 

hususları ekleyin: 

Bir ayı geçen vajinal ya da üreter enfeksiyon/sistit durumu, sindirim promlemleri, abdominal bölgede 
kilo almaya başlama- genişleme şeklinde, varis, hafif baş dönmesi, tüylenmede artış, ciltte akne 
oluşumu. 

 

• Şikayet ne zaman başladı ve ne kadar süredir var? 
Sistit durumum bir ay kadar önce başladı. Şu an hafiflemekle birlikte yediğim gıdaya bağlı olarak 

artış olabiliyor. Tamamen iyileşmiş değil. 

• Sorununuzu mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde tanımlayın. 

Yeme alışkanlıklarımı kontrol etmede zorlanıyorum. Son 2 yıldır sağlıklı beslenme konusunda 
eğitimler almama rağmen ve ayurveda’yı derinlemesine öğrendiğim bir eğitim programının içinde 
olmama rağmen yeme alışkanlıklarımı düzenlemede zorlanıyorum. İştah ve açlık hissi olmadan 
yemek yiyorum. Özellikle sağlıklı atıştırmalıklar tüketsem bile sık olarak atıştırmalıkları yemek 
sonrasında tüketme eğilimim var. Sindirimim yavaş olduğu için bu durum bedenimde ağırlık yapıyor 
ve sindirimimi çok etkiliyor. Genel olarak yemek sırasında iştahım yok ve aslında aldığım lezzetin de 
genelde farkında olmuyorum. Ayrıca susuzluk hissim de olmuyor. Gün içersinde çok az su 
tüketiyorum. Sıcak/soğuk gibi bedensel algılarımın da çok farkında değilim. Çoğu zaman bedensel 
duyularımın ve ihtiyaçlarımın farkında değilim. Kollarımın üst kısmından, karın bölgemden ve 
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kalça&basen bölgemden kilo almaya başladım. Karın bölgemde özellikle enlemesine bir kilo alım var 
bu daha önce hiç yaşamadığım bir şeydi.Tükettiğim yiyeceğin zamanlamasına ve m,ktarına karşı 
bedenim çok hassas bu zihinsel olarakkonuya yaklaşımımımdan da kaynaklanıyor olabilir fakat 
küçüklüğümden itibaren yediğim şeylere karşı bir hassasiyetim var. Yüzümde cilt rengi değişikliği, 
lekelenmeler; ellerimde ve sırtımda yeni oluşan koyu lekeler. Sol göğsümün kenarında kırmızı bir 
leke. cildimde şiddetli kuruluk. Kalçamda pütürlü  bir deri (eskiden kollarımın üst kısmında da vardı 
fakat sonrasında kendiliğinden geçti). bacvaklarımda varislerin oluşumunun artması, saçlarımın 
beyazlamasının artması. Sindirimle ilgili pronblemler. Şişkinlik, zaman zaman hazımsızlık gibi. 
 

• Şİkayetinizi daha da kötüleştiren koşullardan bahsedin.(örnek: sol tarafa yatmak, güneş, rüzgar 

vs) 
Gluten ve süt içeren gıdalar tüketmek. İşlenmiş ya da kızartılmış gıdalar tüketmek. Sık ve fazla 

yemek. Geç yemek. Alkol almak. 

• Şikayetlerinizi rahatlatan veya iyi gelen her şeyi açıklayın.(örnek: sıcak uygulama iyi gelir, gündüz 

daha iyi vs.) 
Genelde sağlığıma ilgili bir problem yaşadığımda bana iyi gelen şeyler: Oruç tutmak. Glutensiz ve 

laktozsuz beslenmek. Uyku ve yemek düzenine sahip olmak. İdrar ya da vajinal enfeksiyon 

durumunda nioli yağı kullanmak. 

 

• Sorunlarınızın başlamasını tetiklediğini düşündüğünüz herhangi bir olay oldu mu? Cevabınız evet 

ise detaylı yazınız. 

Ben ve ailem üç yıldır ciddi bir dava sürecinin içersindeyiz. Ailemde koruyucu ve kollayıcı bir rol 
üstlenmiş durumdayım. Ayrıca babam ve ailesinin neden olduğu ve uğraşmamız gerektiğini 
düşündüğümüz başka konular da var. Çoğunlukla gelebilecek tehditleri saptamaya çalışan, zihinsel 
enerjisini bu yönde harcayan bir insan oldum. Geleceğe dair umutlu bir beklentiye girmek benim için 
zordu. 2 yıldır üzerinde çalıştığımız ve son aşamasına geldiğimiz ürünümüzü de piyasaya sürmekten 
kaçınıyorum. Kendim için bir gelecek planlamakta son derece zorlanıyor, bu noktaya 
odaklanamıyorum. 
 

BAŞKA ŞİKAYETİNİZ VAR MI? 

 

Cevabınız evet ise, lütfen ek şikayetlerinizin ayrıntılarını vermek için yukarıda açıklanan sırayı takip 

edin. 

Sindirim sorunları yaşamaya eğilimliyim. Sindirim sistemim yediğim şeylerin niteliğine, miktarına ve 
pişirlme şekline karşı aşırı hassas. Beslenmemdeki en ufak bir değişikliğin yansımasını hemen 
bedenimde görüyorum. Şişkinlik, artan asitlik, kabızlık. Yenidoğanken de bu en daha yeni doğmuşken 
başladı. Her ay hafif ateş, lakrimasyon, soluk cilt, ekşi koku ve dışkının mukus gibi olması durumunu 
yaşıyormuşum ve bu durum genelde ayın karanlık fazda olduğu dönemlerde oluyormuş. oluyordu. Bir 
doktor annemden verdiği ilaçlara ek olarak ve her gün bir çay kaşığı bal vermesini istemiş ve 3 ay 
sonra iyileşme gerçekleşmiş. Bu tedavi ben 6 aylıkken başlamış. 
 
Son 3 haftadır yaşadığım başka bir akut durum var. Erkek arkadaşımla cinsel ilişkimiz sırasında acı 
ya da ağrı hissetmeme rağmen şiddetli bir kanamam oldu. Birkaç gün sonra idrarımdan da kötü koku 
geldi. İdrarım iyice bulanıklaştı ve bir hafta sonra baş dönmesi ve kafamda kaşıntı hissetmeye 
başladım. Bu durum yaklaşık son bir aydır sürüyordu. Birkaç gündür semptomlar hafifledi.  
 
Geçen sene iş ile ilgili stresli bir tartışma sonrasında vertigo problemi yaşadım. Sol gözümün görme 
sinirlerinde bir ödem oluşmasından kaynaklı hareketi yavaş algıladığından dolayı olduğu teşhisi 
konuldu.  
 
30 yaşımdan sonra saçlarımda çok hızlı bir şekilde beyazlama gerçekleşti ve son birkaç aydır 
beyazlama çok daha hızlı.  
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Saçlarım ve cildim son derece kuru.  
Diğer normal insanlardan farklı beyin dalgası kalıplarım var. Bu 23 yaşımda viral ensefalit (viral 
menenjit) nedeniyle hastaneye kaldırıldıktan sonra gözlemlendi. Hastalığa mı bağlı mı oluştu yoksa 
doğuştan mı konusu tam olarak bilinmiyor.    
 
Tam olarak tanısını koydurmadığım şu an için uykuda olan bir otoimmün hastalığım var. ANA 
testlerim pozitif çıktı ancak testte daha ileri gitmeyi seçmedim. 2017'den beri 2 atak geçirdim. Ataklar 
ateş, kusma, mide bulantısı ve şiddetli eklem ağrıları şeklindeydi. 
 
Anemi (çocukluktan beri) 
 
Kırılgan tırnaklar. Son birkaç yıldır neredeyse her zaman. 
 
Aktif olmama ramen varisli damarlar 
 
Adetlerim pıhtılı koyu renkli ve eskiye göre miktarında azalma var. Eskiden 5 gün iken şu an 
neredeyse 3 gün sürmeye başladı. 
 
Cildimin en ufak bir darbede morarmaya çok açık olması.  
 
Gluten bazlı veya tuzlu atıştırmalıklar tüketirsem cildimde sivilce çıkıyor. Neredeyse hiçbir zaman 

konvansiyonel atıştırmalık tüketmiyorum.  

 
Dil temizliği sırasında dilimden kalın bir tabakanın çıkması.  
 
Kalçamda pütürlü bir deri var bu durum son zamanlarda artış gösterdi.  
 
Yüzümde çil ve güneş lekesi oluşumunda artış 
 
Tüylenmede artış özellikle yüz bölgesinde.  
 
 

MEVCUT HASTALIKLARINIZIN TEDAVİ TARİHÇESİ: 

 

Lütfen az önce belirttiğiniz şikayetleriniz için gördüğünüz (veya geçmişte geçirdiğiniz) tedaviyi 

belirtiniz. 

 

Alınan ilaçlar: Dozaj: - 

Sıklık: -  

Tedavinin sonucu: Daha iyi / Değişiklik yok / tekrarlıyor 

Varsa yan etkiler: - 

 

HASTALIK VE AMELİYATLARIN GEÇMİŞİ: 

  

Geçmişte herhangi bir önemli hastalık veya ameliyat geçirdiniz mi? 

 

Hastalık/Ameliyat Alınan İyileşme Tedavisi 
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15 yaşına kadar doğum 

1. 10 yaş: yüksek tansiyon/ Tuz ve fast food eliminasyon diyeti/iyileşti 
2. 15 Yaş: Apandisit/ ameliyat/İyileşti 

 

 

16 yaşından 30 yaşına kadar 

3. 18 yaş: gastrit, bel fıtığı/ İlaç tedavisi ve eliminasyon diyeti 2 ay boyunca. Nöral terapi/ iyileşti  
4. 23 yaş: viral menenjit/ 11 gün hastanede yatış ilaç verilmedi/iyileşti 
5. 27 yaş: baş dönmesi. eeg’de yoğun sert dalgalar/Refleksiyoloji ve eliminasyon diyeti 2 ay boyunca. 
6. 29 yaş: iç organlarda iltihaplanmalar (böbrek, akciğer)/ Ayurvedik yaklaşım ve yaşam tarzıyla 

düzeltildi/ iyileşti 

31 yaşından 50 yaşına kadar 

7. 31 yaş: Pityriasis rosea /  Düşük histamin diyeti/ iyileşti 
8. 31 yaş: varislerin oluşumu/ herhangi bir terapi almadım 
32 yaş: vertigo/ sülük ve hacamat terapileri 
33 yaş: cilt problemleri / herhangi bir tedavi henüz almadım 

 

51 yaş ve üzeri 

 

AİLE ÖYKÜSÜ : 

 

 Anne veya baba tarafından benzer bir hastalıktan veya aşağıdaki gibi başka bir hastalıktan muzdarip 

olan var mı? 

Diyabet-yok  
Yüksek tansiyon- yok 
Kalp problemi-annem, babam ve bütün aileleri 
Tiroid-yok 
Kanser-yok 
İnme- anneannem 
Depresyon-ciddi bir durum görmedim 
Tüberküloz- yok 
 

Birinci derece akraba ve çekirdek  ailede ölüm varsa nedenleri ve yaşlarını belirtiniz. 

 

DANIŞANIN ÖYKÜSÜ: 

 

İştah: Normal/artmış/azalmış 

 

Diyet: Vegeteryan/Etçil/Karışık 
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Yemekte en çok neyi seversiniz? 

Tatlı tatları severim. Baharatlı sıcak sulu yemekler. Pirinç. Ekşi mayalı ekmek. Bazen gevrek şeyler. 

 

Yemekte en çok nefret ettiğiniz şey nedir? Ve neden? 

Yiyeceklerle ilgili şundan nefret ediyorum diyemem fakat pişmemiş deniz ürünlerini bazen tüketmekte 
zorlanıyorum ayrıca acı tatları tüketmekte zorlanıyorum. Bazen yemekten bağımsız ani mide 
bulantılarım olabiliyor.  
 

Herhangi bir yiyecek/içecek intoleransı? 

Glüten, süt içeren ürünler. Bazen fermente gıdalar, kızartılmış yiyecekler, sütlü çikolatalar.    
 

 

Su ihtiyacı : Günde bir bardak kadar normal su içiyorum. Genellikle susuzluğumu hissetmiyorum. Su 

ihtiyacımı içtiğim çaylardan karşılıyorum. 

Suyu nasıl tercih edersiniz? oda sıcaklığında/soğuk/ılık olarak  

 

Terinizi tanımlayın – normal / bol / yetersiz 

Hangi vücut kısımları daha fazla terler? - baş / göğüs / avuç içi / tabanlar / her yerde, vb? sırt 

Ter kokusu (varsa)- yok 

Giysilerin terden dolayı lekelenmesi (varsa): yok 

 

Bağırsak hareket durumu:  Yeterli / Yetersiz , Düzenli / Düzensiz  

Bağırsak ile ilgili diğer şikayetler: son zamanlarda yeni bir alışkanlık geliştirdim. Sabah kahvaltıdan 

sonra tuvalete çıkıyorum. Normalde öncesinde çıkmaya çalışırım.  

 

İdrar: İdrara çıkma ile ilgili her türlü şikayet burada açıklanabilir: 

üriner sistemde bir enfeksiyonum var son 1 aydır. Zaman zaman idrarımın rengi bulanıklaşıyor ve 
kötü ekşimsi bir koku geliyor. 
 

Uyku: Dinlenmiş uyanıtım / yorgun kalkarım: bazen dinlenmiş kalkıyorum bazen ise yorgun. Çok 

hızlı bir şekilde uykuya geçiyorum.  

Burada uykuyla ilgili herhangi bir sorunu ayrıntılı olarak açıklayın: 

 

Rüyalar: Rüyalarınızı (varsa) tanımlayın, özellikle de tekrarlama eğilimindeyseler. 

Genelde aksiyon dolu. Hareketli ve canlı rüyalar. Uçak kazaları, yer kaymaları gibi şeyler, yılanlar 
görebiliyorum.    
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Alışkanlıklar: Varsa alışkanlıklarınızı (sigara, alkol, uyuşturucu vb.) açıklayın ve  hayatınız üzerindeki 

etkisinden bahsedin. 

Çok fazla yemek yemek. Doymaya karşı duyarsızlık. Atıştırmalık tüketmek tadına neredeyse 
bakmadan.  
 

 

 

 

 

TERMAL REAKSİYON: 

Hangi mevsimi seversin? Nedeni? 

Bahar ayları özellikle Nisan sonu- mayıs, yazın erken dönemleri, eylül-ekim. 
 

Nasıl bir sıcaklık ve ortamda olmayı seversiniz veya kendinizi rahat hissedersiniz? 

Genelde havanın yumuşak olduğu ve çok ekstrem durumların olmadığı koşullar 
 

YAŞADIĞINIZ ORTAM: 

 

Her bir aile bireyi ile olan ilişkinizden ve mesleği ile ilgili ayrıntılı olarak bahsedin 

Baba: babamla hayatımın ilk dönemlerinde çok iyi bir ilişkim olsa da sonrasında ondan uzakta 
büyüdüm 7-18 yaşlarım arasında babam hayatımda aktif bir şekilde olmadı. İşadamıydı. Risk almayı 
seven, hırslı ve dürtüselliği olan bir kişi. Şu an kendisiyle ilişkim iyi değil. 9 yıl önce ise annem ve 
babam resmi olarak da boşandı. Kendisini beğenen, sosyal statusunu önemseyen bir yapısı var.   I 
have a bad relationship with my father. I was raised without his real presence in my life 7 yrs -18 yrs. 
He was a businessman. He loves taking risks in all aspects of life and is impulsive. Now he is retired. 
He and my mom got divorced 9 yrs ago 
 
Anne: Annemle güzel bir ilişkim var. Genelde destekleyici ve düşünceli bir insan. İş kandınıydı. Aile 
işlerimizle ilgili zaman zaman birbirimizi zorlayabiliyoruz. Böyle zamanlarda inatçı ve geri adım 
atmakta zorlanan bir karaktere dönüşüyor. Koruma güdüsü çok fazla. Genelde zarif ve güçlü bir kadın 
olmasına rağmen bazen eleştirel ve inatçı olabiliyor. Kurduğu yapının değişmesi durumu onu 
korkutuyor. Onun etrafında bazen tıkanmış hissediyorum. Son 20 yıldır babamın yarattı konularla 
uğraşıyor. Benim açımdansa onu koruma güdüm çok fazla diyebilirim. 
 
Kızkardeş: Güzel bir ilşkimiz var. Destekleyici ve birbirimizin yanında hissettiririz. Kendisi bir sanatçı.  
 
Erkek kardeş: Diyaloğumuz eskiden bazen çok iyi bazen çok kötü olurdu. Geçen sene büyük bir 
kavganın ardından uzun süre konuşmadık fakat bir akşam ikimi zbir yemeğe çıktık ve gerçekten 
kardeşe dönüştük. O günden sonra hayattaki en önemli destek aldığım kişi o oldu. Her türlü şeyi 
konuşabiliyoruz ve birlikte zaman geçirmekten keyif alıyoruz.  
 

Yetiştirilme tarzınız ve eğitim/iş/ilişkiler sırasında karşılaştığınız zorluklar hakkında ayrıntılı şekilde, 

tepkiler ve duygularınızı da belirterek yazın. 

 

Yukarıdakilerin şu anki kişiliğiniz üzerindeki etkisi nedir? 

Koruyucu ve kollayıcı bir yapı ve her an tetikte olabilen. Analiz yapma kapasitemi geliştirdi ve zaman 

içersinde tolerans sınırlarım da genişledi.  
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ÇALIŞMA ORTAMI: 

 

İşinizin doğası, tanımınız, sorumluluklarınız ve astlarınızın sayısı, istikrar, güvensizlikler ve varsa 

mesleki tehlikeler hakkında yazın. 

Son dönemlerde ağırlıklı olarak aile işlerimizi ve dava süreçlerimizi takip ediyorum. Bunun yanında 
sosyal etki girişimimiz var. Henüz lansmanını yapmadık çünkü aile işlerimizin süreçleri nedeniyle 
kendi işime odaklanmakta zorlandığım bir dönemdeyim. Son zamanlarda yaptığım şeyler daha öok 
sorunları çözmek ya da çözmeye çalışmak üzerine.  
 

 

Astlarınız ve üstlerinizle ilişkileriniz nasıl? 

Genellikle insanlarla iyi anlaşarak çalışırım. Destekleyiciyimdir. Takım arkadaşlarımı kollarım. Bazen 
üstlerimi inandığım bir şey için ikna etmeye çalışırken çok yorulduğumu hissederim. Genellikle yeni 
yaratıcı fikirlerim vardır ve bunları hayata geçirmek için heyecanlanırım ve üstlerimi ikna noktasında 
çok çaba harcamam gerekebilir.  
 

 

GENEL OLARAK SİZ: 

Kendinizi bir kişi olarak tanımlayın. 

Genellikle dışa dönük, rahat, açık fikirli, bilgi edinmeyi ve paylaşmayı seven, keşfetmeyi seven, 
duyarlı, yardımsever, çözümcül, düşünceli, pozitif ve kolaylıkla network yapabilen bir insanım. Yeni 
kişilerle tanışmayı ve onları başkalarıyla tanıştırarak işlerini kolaylaştırmayı severim. İnsanları bir 
amaç uğruna organize edebilen.  

 

Başkaları sizi nasıl tanımlar? 

Dışa dönük, pozitif, nerede olacağı belli olmayan, özgür, lider ruhlu, çevresi geniş, iyi iletişim kuran, 
meraklı, heyecanlı, cesur, bilgili, konuşkan. 

 

Mizaçınızı ayrıntılı olarak açıklayın. 

 

Hassas olduğunuz şeyler? Hangi şeyler sizi duygusal olarak kolayca etkiler ve nasıl ifade edersiniz? 

Haksızlık durumlarına karşı hassasım, fırsatçı ve bütüne zarar verdiğimi düşündüğüm kişilerin 
karşısında dururum. Genelde böyle durumlar karşısında hızlıca aktive olan savaşçı bir tarafım var. 
Yalnızlık hissine ender kapılırım fakat böyle hissettiğim zamanlar duygusallaşırım. Sevdiğim kişilere 
zarar gelme olasılığı beni çok derin etkiler.  
 
  
When and on what occasions do you feel frightened or anxious. Mention if any link with past 
bad experience:  
Herhangi bir tehlike anında özellikle sevdiğim kişiler için çok endişelenirim.  
 

Ne zaman ve hangi durumlarda korkmuş veya endişeli hissediyorsunuz? Geçmişteki kötü 

deneyiminize ait herhangi bir bağlantı varsa belirtin: 

 

Hangi durumlara tahammül edemiyorsunuz/öfkeleniyorsunuz ve öfkenizi nasıl ifade ediyorsunuz? 
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Genelde birçok şeyi tolere ederim fakat haksızlık ve katı, kalıplaşmış düşünceleri değiştirmeye 
çalışırken de öfke çıkabilir içimden.  
 

 

Öfkenizi üstlerinize, astlarınıza ve aile üyelerinize göre tanımlayın. 

Öfekeli olduğumda bu sesime yansır ve katılaşırım. Öfkemi genelde karşı taraftaki kişiye gösteririm; 
fakat öfkemin ateşini yönetmeye çalışırım diğer taraftan. Genelde kendi payımı görmeye karşı açık 
fikirliyim. Bazen öfkemi gayet sesli bazen ise aşılamayacak bir duvar koyarak kişiyi kendimden izole 
ederek gösteririm.  
 

 

 

Hangi durumlarda ağlarsın? Tesellinin üzerinizde nasıl bir etkisi var? 

Babamın desteğine çok ihtiyaç duyduğumda fakat bunu alamayacağımı bildiğim zamanlarda ağladım. 

Yalnız kalmaktan mı hoşlanıyorsunuz yoksa her zaman birisine mi ihtiyacınız var? 

Yalnız vakit geçirmek beni rahatsız etmez ve bunu zaman zaman tercih ederim. Genelde sürekli 
insanlarla etkileşim halindeyimdir. İnsanlarla paylaşımda bulunmaktan ve onların hayatlarını, 
düşüncelerini keşfetmekten birlikte zaman geçirmekten fazlasıyla hoşlanıyorum fakat kendime özel 
zaman ayırmayı da seviyorum çünkü her türlü konuyu sindirmek ve kendimi tazelemek için buna 
ihtiyaç duyuyorum.  
 

Eşyalarınızı nasıl saklıyorsunuz, iyi düzenlenmiş, düzenli ve temiz mi yoksa orada burada mı 

tutuluyorlar? İşler yolunda değilse nasıl tepki verirsiniz? 

Genelde düzeni severim. Düzen istediğim bir yerde düzensizik gördüğümde pek hoşlanmam fakat 
elimden geldiği kadar muhafaza ederim o düzeni. Bazen de öyle bırakırım nereye giderse. 
 

 Başkalarının arkadaşlığını seviyor musunuz / sevmiyor musunuz? 

İnsanlarla zaman geçirmekten, yeni insanlarla tanışmaktan çok keyif alıyorum. Fikir, deneyim ve 
birlikte keşfetmek benim için en keyif verici şeylerden. 

 
Şu anda (ya da yakın zamanda) biraz stres altında mısınız? Cevabınız evet ise, lütfen bunun 

doğasını ve üzerinizdeki etkisini açıklayınız. 

Evet, hayatımda ciddi stres faktörleri mevcut. Aile işlerimle ilgili konular büyükçe olduğundan kendimi 
bazen yalnız başıma büyük kararların altından kalkmaya çalışırken bulabiliyorum. Bazen böyle 
anlarda tıkanmış ve zayıf hissedebiliyorum. Böyle dönemlerde özellikle hayatımdaki partnerimden 
destek alma ihtiyacı duyuyorum. 
Hayatınızda yaşadığınız en büyük acılar neler? Ve hayatınıza nasıl bir etkisi oldu? O zaman 

duygularınız ve tepkileriniz nelerdi? Bununla nasıl başa çıktınız? Tamamen başa çıkman ne kadar 

sürdü. 

Hayatta yaşadığınız en büyük mutluluklar nelerdir? 

İnsanlarla besleyici, destekleyici ilişkilerimin olması. Güzel, keyifli, içi dolu sohbetler. Destekleyici 
ortamlar kurmak, yeni şeyler deneyimlemek. 

 

Hobilerinizden bahsedin. 
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kite surf, eski metinleri incelemek, kendimi ve başkalarını keşfetmek, etkinlik organize etmek, yemek 
yapmak, yeni tatlar ve mekanlar bulmak. 

 


