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Oyun 2 

Seçim yapmayı öğrenme 
 

Giriş 
Bir süpermarket içerisinde geçen bu oyunla birlikte hastanın, satın alma eylemini 
gerçekleştirirken duygularını kontrol etmeyi öğrendiğini ve bu tür bireylerin süpermarkete 
gittiklerinde ruhsal durumları tarafından tahrik edilmediklerini varsaymaktayız.  

 

Hedef Kitle 
18 yaş ve üzerindeki kişiler 

 

Anahtar Kelimeler : Duygu yönetimi, irade gelişimi, yaşam tarsi, psikolojik dengeleme 

Maliyet   : Yok 

Materyaller  : Süpermarket ve hatta mümkünse çok çeşitli ürünlerin olduğu    

    büyük bir süpermarket ziyareti. 

Oyun Mekanı  : Dış mekan 

 

 

Oyunun amacı 
Bu oyunun amacı; hastanın, o an için duyguları tarafından yönlendirilmeden satın alma 
eylemini gerçekleştirmeyi ve yeni bir yaşam tarzı değişikliğine doğru olumlu bir şekilde 
duygularını nasıl yöneteceğini öğrenmesidir.  

 

Bu oyunun geliştirilmesine yönelik özel neden 
Yeni bir sağlıklı yaşam tarzı edinmek pek çok değişim seviyesini kapsar ve bunlardan biri de 
ne satın alacağımıza ve eve ne alacağımıza yönelik seçimdir. 

 

Açıklama & Eğitim 
Bir süpermarkete gidilmelidir. Eğer bir uzman ile birlikte gerçekleştirilirse daha etkili olacaktır. 
 
İlk olarak; duygularınızı kontrol etmeden gerçekten almak istediğiniz ürünlerin seçiminden 
oluşan bir alışveriş listesi yapılır ve bu ürünler alışveriş sepetine atılır. 
 
İkinci olarak; duygularınızın bilincinde olarak ürün seçimi yapmanız rica edilir. Bu ürün 
seçiminde dikkat edeceğiniz husus alacağınız ürünün sağlığınıza etkisi olacaktır. Böylece 
ikinci bir alışveriş sepetimiz olur. 
 
Üçüncü olarak iki alışveriş sepeti karşılaştırılır ve her bir ürünün neden seçildiğini ve hangi 
duygunun bunu yansıttığı belirtilir.  
 
Yaptığınız listeyi ve hangi ürünlerin hangi duyguları yansıttığını karşılaştırarak bunu neden 
seçtiğinizi ve sonuçları hakkında fikir yürütmeli ve hangi alışverişin kendiniz için daha faydalı 
olacağını belirtmelisiniz. Ayrıca alışveriş yaparken hangi duygularınızın etkisi altında 
kaldığınızı fark edeceksiniz. 
 
Yaptığınız sağlıklı alışveriş listesindeki besinlerin çok fazla tat ve doku değişimi içermediğini 
üstelik tavsiye edilmeyen ürünlerin yerine alternatiflerinide düşünmemiz gerekmektedir. 
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Bilinçsiz bir alışveriş sonrası alacağınız zararlı içeriklerin sağlığınıza etkisini düşünün ve 
duygularınızı farkına varmak için çaba gösterin. 
 
Bu egzersizde kişinin yaşam için acı çekmeyeceği, zarar görmeyeceği yeni bir yaşam tarzı 
oluşturmayı hedefliyoruz. 
 

Oyunun sonuçları 
Satın alma işlemini duyguların bilinci ile gerçekleştirmeyi ve yaşam tarzında meydana 
gelecek bir değişime yönelik olarak duyguları yönetmeyi öğrenmek. 

 

Sorular & Değerlendirme 
Satın alma anında duygularım tarafından tahrik ediliyor muyum? 
O anda o duyguların bilincinde miyim? 
Alternatifler olduğunu algılıyor muyum? 
 

Sonuçlar 
Bu basit egzersiz vasıtasıyla kişiler, on an içerisinde hissettikleri duyguların bilincini 
algılayarak satın alma işlemini gerçekleştirdiklerinde yaşam tarzını değiştirmeye başlayabilir. 
 

  


