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Bilimsel çalışmalar ışığında, modern çağın
insani zorluklarında, meditasyonun pozitif
etkileri

 

Hızla gelişen teknolojiyle sürekli şekillenen bu yeni dünyada, o kadar çok uyarana

maruz kalıyoruz ki en önemli kaynaklarımızdan biri olan ‘dikkat’ imizi artık tek bir

yerde toplayabilmek neredeyse imkansız.

Elimizdeki akıllı telefonlarda geçirdiğimiz süre günlük

ortalama 3 saat 15 dakika (telefonunu en çok kullanan

%20’lik dilimde bu süre 4,5 saat) ve günde ortalama 58

kere telefonu elimize alıp kontrol ediyoruz¹.

Pandemiyle birlikte teknolojik cihazlarla geçirdiğimiz süre daha da artmış durumda.

Artık birçok şeyi online-uzaktan gerçekleştirirken birçoğumuz odaklanma

konusunda daha büyük problemler yaşıyoruz. Bu süreçte özellikle öğrenciler

odaklanma problemi yaşarken dikkatin dağılması aslında neredeyse hepimizin

problemi haline geldi.

Evden çalışırken, ya da online derslere

katılırken, hatta arkadaşlarınla görüntülü

konuşurken çevrendeki birçok uyaranla

birlikte o ana odaklanmakta ve dikkatini

sürdürmekte zorlanmış olabilirsin.
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Pandemi sürecindeki belirsizlik sebebiyle yaşadığımız stres, rutinimizin bozulması

ve bununla birlikte gelen uyku problemleri gibi pek çok fiziksel ve psikolojik etken

odaklanmamızı ve konsantrasyonumuzu olumsuz etkilemiş durumda².

Dikkat aralığımız o kadar daralmış durumda ki ortalama 8 sn.’ye kadar düştüğünü

gösteren araştırmalar mevcut³.

Aynı anda birden çok şeyi yapmaya

çalışırken (multi-tasking) ise aslında

dikkatimizi ve odağımızı hızlı bir şekilde

bir noktadan diğerine kaydırıyoruz ve bu

verimlilikte %30 kayıp yaşamamıza

neden olurken yaratıcılığımızı da olumsuz

etkiliyor⁴.

Yaptığımız bir iş sırasında dikkatimiz bölündüğünde, yeniden o işe konsantre

olabilmemiz için geçen süre ortalama 25 dakika⁵.

Bu sebeple, dikkatimizi doğru yönetebilmek ve ana odaklanabilmek, yaptığımız işten

verim almak ve zamanımızı doğru yönetmek için çok önemli.

"Bilgi işleme gücünün nadir olduğu bir dünyadan

neredeyse artık limitsiz olduğu bir dünyaya geçiş

yapıyoruz. Bu yeni dünyada en nadir bulunan

değer artık insan dikkati".

Satya Nadella, Microsoft CEO
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Mindfulness pratikleri daha iyi odaklanmana ve dikkatini
yönetmene yardımcı olabilir!

Mindfulness şimdiki ana dair deneyimimizi gözlemlemek, duygularımızın,
düşüncelerimizin ve bedensel hislerimizin farkında olmaktır.

Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki araştırmacılar mindfulness’ın stres,
anksiyete ve depresyonu azaltmada etkili olduğu kadar odaklanma ve öğrenme
konsantrasyonunu da arttırdığını, hafıza ve dikkat aralığını geliştirdiğini
belirtiyor⁶.

Mindfulness kendi doğası gereği dikkat üzerinde çalışan bir teknik olduğu için

dikkati nefes gibi bir nesne üzerinde sistemli bir şekilde tutmak ve farkındalıkla

izlemek, dikkat dağıldığı zaman tekrar izlenen nesneye geri dönmek dikkati şimdiki

anda korumamızı sağlar. Böylece, dikkat üzerinde kontrol yetimizi artırarak

dikkatimizi yetkin bir şekilde kullanılabiliriz⁷.

Mindfulness’ı bir zihin jimnastiği gibi düşünürsek çalışan kasın güçlenmesi gibi
beynimizde de daha çok kullanılan nöral ağlar daha güçlü hale gelir. Meditasyon
ile dikkatimizi bir nesne üzerinde odakladığımızda beynimizde dikkati düzenleyen
merkezler aktif hale gelir ve düzenli meditasyon pratiği ile bu merkezler güçlenir.
Böylece meditasyon sonrasında da zihnimiz dikkati odaklı bir şekilde kullanmaya
devam edebilir⁸.
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Yapılan bir araştırmada, mindfulness pratikleri uygulayan kişilerin dikkat seviyesinde

%21 oranında gelişme olduğu görülüyor⁹.

23 farklı araştırmayı inceleyen bir çalışmada ise, sadece birkaç ay meditasyon

yapan kişilerin dikkatlerinin dağılmasını engellemekte başarılı olduğu bulunurken

uzun süre meditasyon yapan kişilerin dikkatlerini uzun süre koruyabildiği

bulunuyor¹⁰.
Mindfulness pratikleri ile dikkatini toplayarak dağılıp

giden zihnini şimdiki ana daha hızlı bir şekilde geri

çağırabilirsin.

Ders çalışırken dikkatin dağıldığında, işe

odaklanamadığında, bütün günü ekran başında

geçirdikten sonra diğer işlerine konsantre

olamadığında...

Günün her anında dikkatini daha iyi

yönetmek ve ana odaklanmak için

Innerjoy'daki sana özel farklı mindfulness

pratiklerinden yararlanabilirsin.
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