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2...ruh sağlığımda dikkate değer ve sürekli (kalıcı) olumsuz değişikliğe yol açtı.
3...çok haksız ve adaletsiz olarak gördüğüm bir olaydır.
4...devamlı kafamı meşgul eden (tekrar tekrar düşünmek zorunda kaldığım) bir
olaydır.
5...hatırlatıldığında aşırı derecede keyfimi kaçıran bir olaydır.
6...intikam duyguları beslememi tetikledi.
7...kendimi suçlamama ve kendime kızmama neden oldu.
8...artık didinmenin (mücadele etmenin) ve çaba harcamanın anlamsız olduğunu
düşünmeme yol açtı
9...sık sık canımı sıktı ve mutsuz hissetmeme neden oldu.
10...genel anlamda beden sağlığımı bozdu.
11...hatırlatır düşüncesiyle belli yerlerden veya kişilerden kaçınmama neden oldu.
12...kendimi çaresiz ve güçsüz hissetmeme neden oldu.
13...yaşadığım olaydan sorumlu olan tarafın, benzer bir durum yaşadığını
düşündüğümde haz duymamı tetikleyen bir olaydır.
14...güç ve gayretimde (enerjimde) dikkate değer azalmaya yol açtı.
15...eskisine göre sinirleri daha kolay bozulan biri olmama neden oldu.
16...normal bir ruh hali yaşamak için zihnimi dağıtmamı gerektiren bir olaydır.
17....ailevi ve / veya mesleki faaliyetleri önceki gibi sürdüremememe neden oldu.
18...arkadaşlarımdan ve sosyal etkinliklerimden uzaklaşmama neden oldu.
19...sıklıkla acı verici anıları canlandıran bir olaydır.

Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Az çok
katılıyorum

1...duygularımı incitti ve önemli ölçüde hayata küsmeme neden oldu.

Katılmıyorum

Yaşamımda son yıllarda gerçekleşen şiddetli ve olumsuz olay;

Kesinlikle
katılmıyorum
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