
Why is Psychological 
Stress Stressful?



Psychological Stress

Individuals can have the 
same experience but 
with very different 
results, depending on 
their thinking

People learn thinking 
differently



Psychological Stress

The perception and the 
interpretation of an 
event is what initiates 
the fight-flight 
response. 



Type A Behavior
(Freidman & Rosenman (1976)

Do you feel guilty if you use 
spare time?

Do you need to win in order 
to derive enjoyment from 
games and sports?

Do you generally move, walk 
and eat rapidly?

Do you often try to do more 
than one thing at a time?



Type A-B-C-D Personality Traits



The Big Five (Costa & McCrae, 1987) 
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Schema Theory and Personality

Secure
attachment, stability,

safety, nurturance

Autonomy,
competence, identity

Realistic limits and
self control

Spontaneity and
play

Freedom to express
needs and emotions



Schema Theory and Personality

Disconnection/Rejection Impaired Autonomy/
Competence

Impaired Limits

Over vigilance /Inhibition

Other Directedness



Broad, comprehensive mental representations

Comprised of memories, emotions, cognitions and 
bodily sensations

Regarding oneself and relationships

Developed during childhood/adolescence and 
elaborated through adult life

Schema Theory and Personality



Schema Theory and Personality



Excessive efforts to increase the muscle-body ratio

Jealous of his girl friend (joker)

Have fantasies of being a famous boxer 

Uninterested in job applications and required exams

Having fight with guards and the drivers passing 
him on the road

Schema Theory and Personality



Fear of darkness and unable to sleep alone

If her husband doesn’t come to home, she moves to 
her friend’s house for the night.

Every single sound from the stress terrifies her, she 
feels desperate.

She recalls the nights that her father beating her 
and her mother who is unable to save her.

Schema Theory and Personality



Neglect

Abuse

Overprotection

Schema Theory and Personality





Early Maladaptive Schema Domains & 
Early Maladaptive Schemas (EMSs) 



Disconnection/Rejection: 
Emotional Deprivation

One’s desire for emotional connection will not be 
fulfilled. They experience(d) deprivation of 

nurturance, empathy and protection.

Kimse için özel olduğumu hissetmiyorum.

Hayatımda yeterince sevgi ve yakınlık yok.



Disconnection/Rejection: 
Emotional Deprivation

Soğuk eşler/insanlara bir 
arada olmayı seçmek

Yakın ilişkilerden kaçınmak

Eş ve arkadaşlara duygusal 
olarak fazla talepkar 
davranmak



Disconnection/Rejection: 
Defectiveness/Shame

Feeling that one is bad, inferior, worthless, 
unloveable.

Kendimi diğer insanlardan eksik hissediyorum.

Kendimi sevilecek gibi hissetmiyorum.



Disconnection/Rejection: 
Defectiveness/Shame

Eleştirel, dışlayan ilişkiler 
içinde olur. Kendini alçaltır.

Gerçek duygu ve düşüncelerini 
ifade etmekten kaçınır (pot 
kırmak, gaf yapmak)

Mükemmeli oynayarak 
eleştirir ve dışlar.



Disconnection/Rejection: 
Mistrust/Abuse

If given opportunity, other people will use the 
patient for their own selfish needs. They will abuse, 

hurt, humiliate, cheat, lie, manipulate.

İnsanlar güvenilmezdir.

Herhangi biri bir anda beni aldatmaya kalkışabilir.



Disconnection/Rejection: 
Mistrust/Abuse

Kendisini kötüye 
kullanabilecek kişileri seçer, 
arkadaşlık kurar.

Kimseye güvenmez, sır 
paylaşmaz.

Başkalarını kullanır, sömürür. 
(Onlar seni kullanmadan sen 
kullan.)



Disconnection/Rejection: 
Abandonment

Instability of one’s connection to significant others. 
Important people will not be there.

İyi giden ilişkilerimin bile her an biteceğini hissederim.



Disconnection/Rejection: 
Abandonment

İlişki sürdüremeyecek eşler 
seçer. (Evli partnerle 
birliktelik)

Yakın ilişkilerden kaçınır. 

Partnerini uzaklaştıracak kadar 
yapışır, küçük ayrılıklarda 
büyük tepki gösterir, terk 
edilmeden terk eder.



Disconnection/Rejection: 
Social Isolation

Sense of being different or not fitting to social 
world. Not feeling belonging to any group.

Grupların içinde rahat hissedemem.

Herhangi bir grubun önemli bir parçası değilim.



Disconnection/Rejection: 
Social Isolation

Grup içinde devamlı kendisinin 
diğerlerinden ne kadar farklı 
olduğuna, onlar gibi olmadığına 
odaklanır.

Sosyal ortamlara girmez.

Herhangi bir grubun önemli bir 
parçası değilim.



Impaired Autonomy and Performance:
Dependence/Incompetence

Unable to handle everyday responsibilities without 
help. Unable to manage money, solve problems, 

make judgements.

Karar vermekte zorlanırım.

Vereceğim kararların sonuçları ile başa çıkma gücüm 
yoktur.



Impaired Autonomy and Performance:
Dependence/Incompetence

Kendisi için kararları başkalarının vermesini ister.

Kendi sorumluluklarını yerine getirebileceği 
becerileri öğrenmekten kaçınır. (Araba sürmeyi 
öğrenmek, su aboneliği yapmayı öğrenmek)

Kimseden yardım almaz, her şeyi kendi başına 
yapmaya çalışır.



Impaired Autonomy and Performance:
Vulnerability to Harm and Illness

A catastrophe will happen at any moment and they 
will not be able to handle it.

Dünya tehlikelerle dolu bir yer.

Fiziksel bir saldırıya uğramaktan endişe ederim.



Impaired Autonomy and Performance:
Vulnerability to Harm and Illness

Gazetelerde, dergilerde felaket 
haberlerini okur ve başına 
geleceğini düşünür.

“Tam anlamıyla güvenli” 
görünmeyen yerlere gitmekten 
kaçınır.

Sanki tehlikelerden hiç 
korkmuyormuş, kendisine hiç bir 
şey olmazmış gibi davranır.



Impaired Autonomy and Performance:
Enmeshment/Undeveloped Self

At least one of the enmeshed individuals could not 
function without the other and lack clear sense of 

direction.

Annem babamdan ayrı bir kimliğim olmadığını 
hissediyorum.



Yetikinken dahi her şeyi 
ailesine anlatır.  Eşinin 
hayatını yaşar.

Yakınlık kurmayı red eder. 

İlişki kurduğu insanlardan 
tamamen farklı olmaya çalışır.

Impaired Autonomy and Performance:
Enmeshment/Undeveloped Self



Impaired Autonomy and Performance:
Failure

The belief that one has failed, will inevitably fail or 
inadequate relative to peers in the areas of 

achievement.

Pek çok işi diğerlerinden kötü yapıyorum.

Beceriksiz bir insanım.



Impaired Autonomy and Performance:
Failure

İşlerini yarı gönüllü ya da 
özensiz yapar.

İddialı şeyler yapmaktan 
kaçınır, başarısız olmamak 
için.

Aşırı başarılı olmadan 
duramaz. Başarıdan 
başarıya koşar.



Impaired Limits:
Entitlement/Grandiosity

Assumption that one is superior to other people, so 
that s/he has special rights and privileges. They do 
not feel boundaries of reciprocity. They should get 

what they want whatever its costs. They are 
dominating, demanding, controlling.

Engellenmeyi sevmem.

Diğerlerinden daha önemliyim.



Impaired Limits:
Entitlement/Grandiosity

Amaçlarına ulaşmak için 
başkalarını zorlar, baskı kurar. 
Böbürlenir.

Üstün olamayacağı 
durumlardan kaçınır.

Başkalarının ihtiyaçlarını aşırı 
düzeyde yönelir.



Impaired Limits:
Insufficient self control/Self limit

Not able to have sufficient self control, frustration 
tolerence to achieve personal goals. Exaggerated 

emphasis on discomfort avoidance.

Sabrım yok denecek kadar azdır.

Bir şeye mecbur bırakılmaktan nefret ederim.



Impaired Limits:
Insufficient self control/Self limit

Günlük işleri kolayca 
bırakır.

Çalışmaktan ve sorumluluk 
almaktan kaçınır.

Aşırı düzeyde disiplinli 
kontrollü davranır.



Other Directedness:
Subjugation

Excessive surrendering of control to others because 
one feels coerced. The function of subjugation is 

avoid anger, abandonment and please others.

Haklarıma saygı duyulmasını ve duygularımın hesaba 
katılmasını istemekte zorlanırım.



Other Directedness:
Subjugation

Kontrolü, seçimleri 
başkalarına bırakır.

Başkalarıyla çatışmalı 
durumlardan kaçınır.

Otoriteye isyan eder.



Other Directedness:
Self Sacrifice

Meeting the needs of others at the expense of own 
needs.

Başkaları beni, diğerleri için çok, kendim için az şey 
yapan biri olarak görüyor.

Yakınlarımın sorunları ile çok ilgilenirim.



Other Directedness:
Self Sacrifice

Başkaları için pek çok şey 
yapar ama kendisi için az ister.

Alıp vermeye dayalı 
durumlardan kaçınır.

Diğerlerinin ihtiyacı ile 
minimum düzeyde ilgilenir.



Other Directedness:
Approval Seeking/Recognition Seeking

Value gaining approval from others over developing 
a sense of self. Self esteem is dependent on the 

reactions of others.

Bir dolu övgü ve iltifat almam kendimi değerli birisi 
olarak hissetmemi sağlar.

Başkalarının beni beğenmesi çok önemlidir.



Other Directedness:
Approval Seeking/Recognition Seeking

Başkalarını etkilemeye yönelik 
davranışlarda bulunur.

Onayı önemli kişilerden 
kaçınır.

Başkalarının onaylamasını 
provoke eder. Sahnenin 
gerisinde kalır.



Over vigilance/Inhibition:
Negativity/Pessimism

Focusing on negative aspects in life, minimizing 
positives. Expecting that things will go wrong in 

any aspects of life.

Hazırlıklı olmak için olabilecek kötü şeyleri önceden 
düşünürüm.

Çok gülersen, çok ağlarsın.



Over vigilance/Inhibition:
Negativity/Pessimism

Olumsuza odaklanır, olumluyu 
görmezden gelir. Sürekli 
endişelenir.

Endişelerinden kurtulmak için 
devamlı alkol alır.

Aşırı iyimserdir. (Polyana)



Over vigilance/Inhibition:
Emotional Inhibition

Constraining actions, feelings and communication. 
They try to prevent being criticized or losing 

control. Inhibit anger, positive impulses, expressing 
vulnerability and emphasize rationality.

Duygularımı göstermekte zorlanırım.



Over vigilance/Inhibition:
Emotional Inhibition

Duygusal olarak künttür.

Duyguların tartışıldığı, 
konuşulduğu ortamlardan 
kaçınır.

Aşırı şekilde duygularını 
gösterir. Sanki yaşam partisini 
yaşıyormuş gibidir.



Over vigilance/Inhibition:
Unrelenting Standarts/Hyper-criticalness

High internalized standards to avoid disapproval or 
shame. Feeling constant pressure pr hyper-critical 

toward oneself and others.

En iyisini yapmalıyım, “yeterince iyi” ile yetinemem.



Over vigilance/Inhibition:
Unrelenting Standarts/Hyper-criticalness

Mükemmel olmak için çok 
zaman harcar.

Performansının 
değerlendirileceği 
durumlardan kaçınır, erteler, 
sürüncemede bırakır.

Standartları hiç dikkate almaz, 
alelade, özensiz çalışır.



Over vigilance/Inhibition:
Punitiveness

People should be punished for making mistakes. 
Tendency to be  intolerant with mistakes toward 

themselves and others. Difficulty in forgiving 
mistakes or allowing human imperfection.

Cezalandırılmayı hakediyorum.



Over vigilance/Inhibition:
Punitiveness

Kendine ve başkalarına karşı 
sert ve cezalayıcı yaklaşır.

Cezalandırılma korkusu 
nedeniyle başkalarıyla bir 
arada olmaktan kaçınır.

Aşırı bağışlayıcı bir şekilde 
davranır.


