
Varoluşçu	  Grup	  Terapisine	  Dair	  Bilgilendirme	  

1)   Gizlilik:	  Grup	  üyeleri	  tarafından	  grupta	  paylaşılan,	  konuşulan	  
her	  şey,	  her	  zaman	  grup	  sürecine	  dahildir	  ve	  gizlidir.	  Diğer	  
üyelerin	  isimlerini,	  özel	  hayatlarını	  gizlemeyi	  ve	  kimseyle	  
paylaşmayacağımı;	  grup	  içinde	  olan	  her	  şeyi	  grup	  içinde	  
tutacağımı	  taahhüt	  ediyorum.	  Grup	  liderleri,	  üyelerden	  
birisinin	  tehlikede	  olduğunda	  inandığında,	  herkesi	  güvende	  tutmak	  adına,	  bu	  gizliliği	  istisnai	  
olarak	  bozabileceğini	  ve	  bunun	  grup	  liderlerinin	  profesyonel	  sorumluluğu	  olduğunu	  
biliyorum.	  
Ayrıca	  grubu	  ilgilendiren	  ve	  grup	  içinde	  meydana	  gelen	  herhangi	  bir	  şeyi	  gizli	  tutmayacağımı	  
taahhüt	  ediyorum.	  Bunun	  aynı	  zamanda	  grup	  liderleri	  ile	  yapılan	  bireysel	  görüşmeler	  için	  de	  
geçerli	  olduğunu	  biliyorum.	  
Bu	  gizliliği	  ihlal	  edersem	  gruptan	  çıkarılabileceğimi	  biliyorum.	  

2)   Mahremiyet:	  Hiçbir	  grup	  üyesi	  her	  soruya	  cevap	  vermek,	  bir	  etkinliğe	  katılmak	  ve	  bir	  şeyler	  
anlatmak	  zorunda	  değildir.	  Sorulan	  bir	  soru	  beni	  rahatsız	  ettiğinde	  bu	  soruyu	  yanıtlamama	  ve	  
reddetme	  hakkım	  vardır.	  Herhangi	  bir	  grup	  üyesi	  bir	  tartışmaya	  veya	  etkinliğe	  katılmayı	  
istemediğinde	  ya	  da	  reddettiğinde	  ona	  asla	  baskı	  uygulamamayı	  taahhüt	  ediyorum.	  Grup	  
liderlerinin	  bu	  hakkı	  koruma	  sorumluluğu	  olduğunu	  biliyorum.	  Ayrıca	  paylaşmanın	  ve	  
konuşmalara	  dahil	  olmanın	  bana	  daha	  fazla	  yarar	  sağlayabileceğini	  biliyorum.	  	  

3)   Haysiyet:	  Hiçbir	  grup	  üyesi	  herhangi	  bir	  yolla	  aşağılanamaz,	  hakarete	  uğrayamaz	  ve	  taciz	  
edilemez.	  Bu	  yıkıcı	  davranışları	  engellemeyi	  taahhüt	  ediyorum.	  

4)   Şiddet	  ve	  tehdit:	  Grup	  üyelerine	  yönelen	  şiddet	  veya	  tehdit	  asla	  kabul	  edilemez.	  Diğer	  
üyelere	  tehditkar	  görünmemem	  gerektiğini	  biliyorum.	  Eğer	  bu	  olursa	  gruptan	  ayrılmam	  
istenebileceğini	  biliyorum.	  

5)   Alkol	  ve	  diğer	  maddeler:	  Grup	  üyeleri	  alkol	  veya	  diğer	  zihin	  bulandırıcı	  maddelerin	  etkisi	  
altındayken	  gruba	  katılamazlar.	  Kişi	  kimyasalların	  etkisi	  altındayken	  duygularına	  erişemez	  ve	  
kendi	  kontrolünü	  sağlayamaz.	  Eğer	  liderler,	  alkol/uyuşturucu	  madde	  etkisi	  altında	  olduğumu	  
düşünürse,	  gruptan	  ayrılmamı	  isteyebileceklerini	  biliyorum.	  

6)   Özel	  ilişkiler:	  Grup	  üyeleri	  arasında	  özel	  ilişkilerin	  (sevgililik,	  dostluk	  gibi)oluşması	  iyi	  bir	  fikir	  
değildir.	  Bu	  diğer	  grup	  üyelerini	  dışlanmış	  hissettirebilir.	  Örneğin	  grup	  içinde	  bir	  çift	  
ayrıldığında,	  bu	  kişiler	  için	  gruba	  devam	  etmek	  zorlaşabilir.	  Grup	  üyeleri	  arasında	  
oluşabilecek	  her	  şey	  grubun	  parçası	  olduğundan,	  birbirleriyle	  özel	  ilişki	  kuran	  üyelerin	  
mahremini	  grup	  içinde	  konuşmak	  o	  kişiler	  için	  utandırıcı	  olabilir.	  

7)   Dedikodu:	  Dedikodu	  ve	  düşmanlık	  grup	  için	  yıkıcı	  olabilir.	  Bir	  diğer	  üyenin	  arkasından	  
konuşmaktansa,	  ona	  doğrudan	  konuşmayı	  taahhüt	  ediyorum.	  

8)   Devamlılık:	  Önemli	  ve	  acil	  bir	  durum	  olmadıkça	  her	  buluşmaya	  katılmayı	  taahhüt	  ediyorum.	  
Acil	  bir	  durum	  olduğunda,	  seanstan	  önce	  grup	  liderlerine	  neden	  katılmayacağımı	  bildirmem	  
gerektiğini	  biliyorum.	  Grup	  liderlerinin	  bunu	  grupla	  paylaşabileceğini	  biliyorum.	  Üst	  üste	  üç	  
mazeretsiz	  seansa	  gelmediğimde	  grup	  üyeliğimin	  tartışmaya	  açılabileceğini	  biliyorum.	  

9)   Sorumluluklar:	  Bu	  prosedür	  ve	  kuralların	  uygulanmasının	  grup	  liderlerinin	  sorumluluğunda	  
olduğunu	  biliyorum.	  	  Grup	  ,eğer	  isterse,yeni	  kurallar	  teklif	  edebilir.	  

10)  Terminasyon	  (Ayrılma):	  Grup	  üyeleri	  genellikle,	  grup	  içinde	  ve	  grup	  liderleriyle	  beraber	  
konuşarak	  gruptan	  ayrılma	  kararı	  verirler.	  	  Bazen	  aniden	  ayrılma	  durumu	  söz	  konusu	  olabilir	  
(Ancak	  bu	  asla	  tavsiye	  edilmez.).	  Bu	  gibi	  durumlarda	  diğer	  grup	  üyeleri	  ayrılan	  kişiyi	  incitip	  



incitmedikleri	  konusunda	  endişelenebilirler.	  Olası	  bir	  ani	  ayrılma	  söz	  konusu	  olduğunda,	  
gruba	  ayrıldığımı	  söylemek	  ve	  vedalaşmak	  için	  son	  oturuma	  gelmeyi	  taahhüt	  ediyorum.	  
Gruptan	  ayrılmaya	  karar	  verdiğimde,	  grup	  üyeleri	  ayrılma	  kararıma	  saygı	  duyarak,	  bu	  konu	  
hakkındaki	  düşüncelerini	  ifade	  edebilirler.	  


