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DUYGUSAL

ARINMA

Yedi Adımda
Kendini Daha İyi Tanımak
Sherianna Boyle

Erdem, yapılan hatalardan utanmak yerine
onların bir amaca hizmet ettiğini bilmektir.
-Mike Rusch

Maceramızı herkesle paylaşmama
müsaade ettiği için eşim Kiernan’a teşekkür ederim.
Kitap yazma sürecinde bize rehberlik ettiği için
Joanne Audyatis’e teşekkürler.
Bize büyük mutluluk getiren çocuklarımız
Megan, Mikayla ve Makenzie’ye teşekkür ederim.
Sevgili annem Judy ve babam Larry’ye teşekkürler.
Bizi desteklediği için Jason Peterson’a teşekkürler.
Bu projede bize zaman ayıran, yaratıcılığını paylaşan
ve görüşlerini sunan Karen Cooper, Beth Gissinger,
Brendan O’Neill, Alice Peck, Bethany Carland-Adams,
Laura Daly ve Frank Rivera da dahil olmak üzere Simon
& Schuster’daki herkese çok teşekkür ederim.

Sevgili okur,
Elinizdeki kitaba bir yakınlık hissetmeniz ve kitabı okumaya zaman ayırmanız cesur biri olduğunuzu gösteriyor. Duygularınıza dair görünenden daha fazlası olduğunu ya da olabileceğini içgüdüsel olarak zaten biliyorsunuz. Sorgulamaktan,
analiz etmekten ya da sorunlarınızdan kaçmaktan yorulmuş
olabilirsiniz. Belki bir iki engeli aşabilirseniz hayatınızın çok
daha tatmin edici olabileceğinin farkındasınız. Korku, güvensizlik ve şüphe hislerinden arınırsanız arzuladığınız ve hak
ettiğiniz hayatı elde edebileceğinizin farkındasınız. İlerleyen
sayfalarda duygusal arınma yönteminin, sistemli ve dikkatli
bir şekilde uygulandığında kapana kısıldığınızı ve anlaşılmadığınızı hissetmenize neden olan duygulardan arınmanızı sağladığını öğreneceksiniz. Tıpkı fiziksel bir arınma gibi duygusal
arınma da daha sağlıklı bir hayat yaşamanızı engelleyen şeylerden arınmanıza olanak sağlar. Duygusal arınma, duygularınızı
olduğu gibi hissetmeniz ve duygularınızla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmeniz için güzel bir yöntemdir. Böylece daha mutlu
olduğunuz bir hayat yaşayabilirsiniz. Duygusal arınma uygulaması şu yedi adımdan oluşur:
•
•
•
•
•
•
•

Açıklığa Kavuşturmak
Kendine Dönmek
Dile Getirmek
Neşe Katmak
Canlandırmak
Teslim Olmak
Rahatlamak

Duygusal arınma, mücadeleyi kazanmakla ilgili değil, kendinizi özünüzde nasıl gördüğünüzü değiştirmekle ilgilidir. Arınma
bir anda başınıza gelen değil, sizin yaptığınız bir şeydir. Dürüstlük ve samimiyet ışığında yapıldığında yavaş yavaş etkisini görürsünüz.
Hadi başlayalım!
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GİRİŞ
“Sanırım beden dışı bir şey deneyimliyorum.”
Terapistim, “Biraz daha anlat,” diyerek beni yönlendirdi.
“Sanki hayatımı uzaktan izliyormuşum da bu hayatın bir
parçası değilmişim gibi hissediyorum. Sanki komadayım. Her
şeyi görüp duyabiliyorum ama gerçekten kendi bedenimde değilim.”
Terapistim hiç istifini bozmadan, “Yoksunluk acısı çekiyorsun,” dedi.
“Nasıl yani?” Alkollü içecek veya sigara içmiyordum. Herhangi bir bağımlılığım da yoktu. “Bu nasıl olur?”
“Yoksunluk acısı sadece madde kullanımını bıraktığında
ortaya çıkmaz. Sen evliliğinden arınıyorsun.”
Terapistim haklıydı. Kötü giden evliliğimden duygusal olarak arınmam gerekiyordu.
***
Peki duygusal arınma nedir? Duygusal arınma, duygularınıza bağlanan olumsuz hikâyeleri, düşünceleri ve inançları
tekrar yazmanıza yardım eden iç gözlem yaptığınız bir süreçtir. Diyet yaparak vücudunuzu arındırdığınızda gerçekleşenlere benzer şekilde duygusal arınma sonucunda da daha enerjik
hisseder, yaptığınız her şeyden daha tatmin olursunuz. Duygu11

sal arınma yeni alışkanlıklar edinmenizi engelleyen durumları
ortadan kaldırarak ilişkileri, mutluluğu ve sevgiyi hayatınızın
merkezine oturtmanız için gereken temeli atmanızı sağlar. Büyük bir mesele gibi görünse de anlaşılması kolay bir süreçtir.
Her adımda anlamlı gelişmeler yaşamanız ve verimli bir hayat
yaşamaya daha da yaklaşmanız için güzel bir uygulamadır.
Duygusal arınmanın ne olduğu ve neye yaradığı üzerine iyice düşündükten sonra terapistimin haklı olduğunu fark
ettim. Ben duygusal arınma için mükemmel bir adaydım.
Kocamın başka biriyle ilişki yaşadığını öğrenmiştim ve evliliğim sallantıdaydı. O korkunç gerçeği on sekizinci evlilik yıldönümümüzden iki gün sonra öğrendim. Mutfakta durmuş,
gönderdiği bir düzine kırmızı gülün güzel kokusunu içime
çekiyordum. Kocam sabahları her şeyden önce soluğu yanında aldığım kahve makinesinin önüne telefonunu bırakmıştı.
Mesajlarına baktığım anda kocamın gizli bir hayatı olduğunu
öğrendim. GÜM! Kırk yıl düşünsem bunun benim, bizim başımıza geleceği aklıma gelmezdi.
Kocama, “Onu seviyor musun?” diye sordum.
“Hayır, seni seviyorum,” dedi ağlayarak. “Hep seni sevdim
Sheri. Hayatımın sonuna kadar bunun pişmanlığını yaşayacağım.”
Kalp ağrımın ve kederimin en yoğun olduğu zamanlarda
bile içimden bir ses bu krizin bir fırsat olduğunu söylüyordu.
Zorlu süreç bana ancak duygularımı tam anlamıyla anlayabilirsem asıl ihtiyaç duyduğum şeyleri bulacağımı öğretti.
Duygusal arınma hakkında bir kitap yazmayı aslında kocamın ihanetinden çok önce planlamıştım ancak kocamın başka biriyle ilişkisi olduğunu öğrenmem hem fiziksel hem de
psikolojik olarak beni çok yıprattı. Duygusal arınma artık sadece başkalarına öğretmeyi istediğim bir şey değil, benim de
denemekten başka çaremin kalmadığı bir yöntemdi. Duygusal
arınma yöntemini uygulayarak duyguların ızdırabı ne kadar
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artırdığını, duyguları daha iyi anlayabilmenin sorunların yanı
sıra geçmişin yaralarını da nasıl iyileştirdiğini ve nihayetinde
kişiyi ne kadar rahatlattığını ilk elden tecrübe ettim.
Evliliğimdeki sarsıntı bir felaketin, şokun ya da korkunun
ortasında kaldığım ilk sefer değildi. Şu anda bu kitabı okuyorsanız sizin de geçmişte korkunç bir haberle yüzleşmeniz ya da
hayatınızı kökünden değiştirecek zor bir karar almanız gerekmiş olabilir. Duygusal arınma sürecimde travmalar hakkında
araştırma yapmaya başladım. Ben bazı şeylerin farkına dahi
varamadan danışanlarım benden destek almak için bir travmatik tecrübe üzerine başka bir travmatik tecrübeyle ofisime
geliyorlardı. Ayrılık, işten atılma, bağımlılık ve iyi gelmeyen
ilişkiler... Psikoloji üzerine aldığım eğitimim sayesinde bilimsel
verilerden ve araştırmalardan faydalandım. Diğer yandan şifacı tarafım sayesinde bu kitapta paylaştığım duygusal arınma
adımlarıyla birlikte meditasyon ve yoganın zihin beden tekniklerini kullandım. Yıllarca terapi almayı sürdüren danışanlarım yeni tekniğimle sadece birkaç seansta harika bir ilerleme
kaydediyordu. Kocasının sıkı kontrolü altında olduğu evliliğinde saplanıp kalmış bir kadın babasıyla arasındaki sıkıntılı
ilişki üzerine yönelmişti. Eroin bağımlısı bir erkek duygularını bastırmak yerine onları hissetmeyi öğrenmişti. Danışanlarının daha fazla ilerleme kaydetmesi için onları birkaç kez
görmemi isteyen terapistlerden destek çağrısı bile alıyordum.
İnsanların iyileşme yolculuğuna katkıda bulunacağım için
çok heyecanlıydım ve bunu yaptıkça ‘duygusal arınma yöntemini uygulayan koç’ olarak bilinmeye başladım. İçinde bulunduğum duruma daha farklı bir açıdan baktığımda hayattaki amacımın bu olduğunu gördüm. İşte bunu fark etmemle
kocamın ihanetinden çok önceleri ettiğim bir duayı hatırladım: “Tanrım! Buradayım. Söyle bana ne yapmam gerekiyor
bu hayatta?”
Sorumun cevabını bulduğuma inanıyorum.
Duygusal Arınma
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Zorlu bir durumla karşı karşıya kaldığımızda iki seçeneğimiz vardır: Acımıza tutunmak ya da iyileşmek. İyileşmeyi seçmenin, keyif aldığınız bir hayatı seçmekten farklı olmadığını
keşfettim. En doğal hâlimiz, keyifli olduğumuz hâlimizdir. Keyifli olduğumuzda sakin, özgüvenli ve özgür hissederiz. Keyif
hissini etkili yapan şey duygunun saflığıdır. Koşulsuz sevginin
işlenmemiş hâlidir. Aslında keyifli olmak rahatlatıcı ve canlandırıcıdır fakat biz birçok şeyin bu hissin önüne geçmesine izin
veririz.
Duygular bize zarar vermese de duygulara tepki vermeyi
kendimize dayatmamız nedeniyle biz zarar görürüz. Ben buna
tepkisellik diyorum. Olay aslında tamamen şundan ibaret: Hepimiz duygularla doğarız. Tepkisellik ise ne öğrendiğimizdir.
Saf duygular besin gibiyken tepkisellik toksin gibidir. Kimse
bu dünyaya inkâr, büyük beklentiler, dedikoduya eğilim, suçluluk, şüphe veya güvensizlikle gelmez. Bunların hepsi duygularımıza verdiğimiz tepkilerin ve onları nasıl yorumladığımızın
birleşmesiyle ortaya çıkar.
Hayatımızın hangi noktasında olursak olalım ya da ne yaşarsak yaşayalım mutluluk parmaklarımızın ucundadır. Bana
inanın. İçten içe herkes mutlulukla uyum içinde olmak ve
herhangi bir kopukluktan kaçınmak ister. Öte yandan hayatı
korku merceğinden görürsek mutluluk hayatımızdan kaybolabilir. Hissizleşmek standartlarımızı düşürür. Hissizleşmek; görmezden geldiğimiz, katlandığımız ve bazı durumlarda keyfimizi kaçıran duyguların olduğu bir ortam oluşturur. Keyifli
olmadığımızda hayatın günlük koşuşturmacası içinde kayboluruz ve hiçbir şekilde duygularımızı tam anlamıyla hissedecek
kadar ayaklarımızın yere basmasına izin vermeyiz. Bunu yapmamız, zaman içinde sinir sistemimizi, vücudumuzun işleyişini ve yaşadıklarımıza karşı verdiğimiz duygusal tepkileri kötü
yönde etkiler.
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Olay aslında tamamen şundan ibarettir: Keyifli olmayı, ruhumuzdan daha iyi bilen bir yanımız bulunmuyor. Herkesten
kopmuş, hırpalanmış, değersiz ya da mahsur kalmış gibi hissettiğimizde ruhumuzun bizi canlandırabileceğini görmezden
geliriz. Duygularımızın bir amacı vardır. Besinlerde olduğu
gibi duygular da tamamen özümsendiğinde insana muazzam
bir enerji verir. Bununla birlikte duygularımızın üzerine fazla
gittiğimizde duygular, kimyasal yüklü besinler gibi vücudumuzda kalır, bizi zehirler ve zihnin karışmasına yol açar.
Duygusal arınma sürecinizin sonunda duygularınızı engellemeye, küçültmeye, değersizleştirmeye ya da yargılamaya
devam etmemenizi umarım. Duygularınızı -sadece sizi mutlu
edenleri değil, her birini- ve kendinizi sevmenizi, tepkiselliğinizden arınarak duygusal enerjinizle bir olup cesurca nihai
amacınıza ulaşmanızı yani keyifli bir hayat sürmenizi temenni
ederim.

Duygusal Arınma
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I. KISIM

İYİ GELMEYEN
DÜŞÜNCELER
Hayattaki yolculuğumuzda ara sıra hepimiz bize
iyi gelmeyen düşüncelerle boğuşuruz. Eminim
ki siz de ekoloji alanında zehirle ilgili yazılan çok
sayıda haber okumuşsunuzdur. İşte iyi gelmeyen
düşünceler de ekolojidekine benzer şekilde duygusal açıdan bizi zehirler. Bu kısımda duygusal
arınma yönteminin ayrıntılarını ve yüksek seviyedeki stres ile endişeyi vücudumuzdan nasıl atacağımızı öğreneceğiz.
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1. BÖLÜM

DUYGUSAL ARINMA NEDİR?
Amacınızı bilmek ister misiniz?
Amacınız, keyifli olabilmektir.
-Dr. Zoe Marae

Siz de benim gibiyseniz arınmanın yalnızca vücudun arındığı fiziksel bir tecrübe olduğuna kendinizi inandırmışsınızdır.
Bize göre arınma; yutulan, solunan, enjekte edilen, sindirilen
ve bazen de gündelik yaşamda suistimal edilen kirlilikleri gidermek için bir yoldur. Akla her şeyden önce alkol, uyuşturucu, kafein, şeker, sigara, haşereler, parazitler ve sert kimyasallar
gelebilir. Fiziksel iyileşme sık sık yaşansa da duygusal arınma,
fiziksel iyileşmeyle değil, ruhsal benliğinizle alakalı her şeyle ilgilidir. Duygusal arınma, özümsenmemiş ve üzerine fazla
düşünülmemiş duyguların üzerinden geçmek için sistematik
olarak yapılan egzersizlerdir. Bizi sevgiden uzaklaştıran yanılgılardan kurtulmamıza yardımcı olarak doğal olan keyifli hâlimize dönmemizi sağlar.
19

