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Övgüler

“Piyasada kalıcı değişimi oldukça kolaymış gibi gösteren 
çok sayıda kişisel gelişim kitabı var. Teri Grayner’ın kitabı 
bunların hepsinden çok farklı; alana yeni bir soluk getiriyor. 
Bu kitap, bizden ‘sıkışmışlığımızın’ dürüst bir değerlendirme-
sini yapmamızı istiyor. En derin değerlerimiz ve gerçekliğimiz-
lebir bütün olarak uyum içirisinde yaşamak için özgünlüğü ve 
kalıcı değişimi nasıl yaratabileceğimizi, nasıl yaratmamız ge-
rektiğini sorguluyor. Grayner’ın bu sistemini YENİDEN KE-
ŞİF olarak adlandırmak uygun olur. Bizi rehin alan duyguların 
sorumluluğunu üstlenmemize ve bunları aşmamıza yardımcı 
olan bir süreçte bize yol gösteriyor.”

-Charlotte Chandler Stone,
C-IAYT, E-RYT500
Kurucu ve Yönetici,

Yoga ve Sağlık için Stone Yoga Merkezi
(Stone Yoga Center for Yoga&Health)

“Gerçeklerle çok iyi yazılmış, özgün bir kitap. 10 Adımda 
YENİDEN KEŞİF sürecinin bununla ilgili olduğuna inanıyo-
rum. Teri, insanlara kendilerine nasıl yardım edeceklerini öğ-



retmek için süreci bozuyor. Bu kitap, size yardımcı olacak bir 
felsefeyle ilgili değil, gerçek yaşam deneyimlerini kullanarak 
kendinizi ve kendinize bakmanın yollarını keşfetme, kendini-
ze yardım etme fırsatı sunan bir süreçle ilgilidir. Okuyucunun, 
hayatını nasıl yaşadığı ve gelecek için hedeflerinin ne olduğu 
hakkında gerçekten düşünmesini sağlıyor.

Çok güzel yazılmış ve herkesin okuması gereken bir eser. 
Sizi düşündürür!”

-Heather Delaney, MSW, LCSW, LCADC

“Teri Grayner, evliliklerinde özgürlük ve finansal bağımsız-
lık duygularını kaybeden birçok kadının bugün mücadele et-
tiği zor bir soruyu ele alıyor. Farkındalığınızı geliştirmeniz ve 
kendinizin en iyi versiyonu olmanız için yeniden keşfetmeniz 
gereken seçimler yapmanızda size meydan okuyan adımlar su-
nuyor. Boşanmanın bir seçenek olmak zorunda olmadığı ilişki-
de engelleri aşmak ve yeniden bağ kurmak için umut aşılıyor.”

-Dr. Angelia Dickens

“Yazar, kendimize bakmanın acı verici olabileceğini ancak 
sürecin onurlandırılmayı hak ettiğini açıklamak için zaman 
ayırıyor. 10 Adımda YENİDEN KEŞİF, baş etme becerileri 
ile gerçek benliğe geri dönmeyi mümkün kılan bu zorlu süreci 
yıkıyor. Kişinin duygusal bağımlılığa yol açan sınırlı ve eksik 
benlik tanımına kapılmasına gerek olmuyor.”

-Reverend Craig M. Harris
LIFE, Living in Fantastic Energy

(HAYAT, Fantastik Enerjide Yaşamak) kitabının yazarı



“Çok iyi yazılmış ve ilham verici bir kitap. Teri Grayner, 
değişim ve büyüme arayan herkese adım adım rehberlik edi-
yor. Bu kitabı şiddetle tavsiye ediyorum.”

-Dr. Phil Feldman
Yazar, The Psychotherapy Manual (Psikoterapi El Kitabı)

Yardımcı Doçent, Rutgers Üniversitesi

“Bu kitap, daha iyi bir siz olma yolculuğunuzda size reh-
berlik edecek harika bir kaynaktır. Bir inceleme ve düşünme 
yolculuğu; sadece ileriye doğru atılacak iradeye sahipseniz her 
şeyin mümkün olduğunu hatırlatan bir yolculuk. Hayatımızın 
her alanında uygulanabilir ilkeler.”

-Dawn Careccio Carpenter

“Bu kitap, zorlukların ortasında kararlı olmayı ve inanılmaz 
olasılıkların üstesinden gelmeyi öğrenen bir kadının hikâyesi-
ni anlatıyor. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesini engelleyecek 
travmaları ve tuzakları nasıl aştığını paylaştığı için mutlaka 
okunması gereken bir kitap.”

-Helen McReynolds, MM, LMT

“Toplumumuzda bir kadından beklenen role dair derin bir 
anlayışla beni aydınlatan, karşılıklı bağımlılık dünyasına yapı-
lan bilgilendirici bu tur için teşekkür ederim.

Huzur ve öz-değerlerini tanımlayabilen ve bunların peşin-
den koşma arzusu olan herkes için harika bir okuma.”

-WWW, Bluffton, South Carolina
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Hedeflerinizi ve hayallerinizi görmezden gelerek 
bir gün daha harcamayın!

Partnerinizi sevmediğinizi ve hatta kendinizi bile sevmediğinizi fark 
ederseniz ne olur? Muhtemelen kalbiniz ikiye bölünmüş gibi hisse-
dersiniz ve sonunda her iki parçayı da çöpe atmak zorunda kalabi-
lirsiniz. Belki onarmak için çaba harcamaya karar verirsiniz ama 
hangi parçayı onarmak istediğinizi anlamak bile bunaltıcı olabilir.

Boşanmak tek seçenek midir? Ya içinde olduğunuz ilişkiyi terk 
etmek kendinizden vazgeçmenin başka bir versiyonuysa ve henüz 
deneyimlemediğiniz için bunu bilmiyorsanız.

“Mutlu Olmak için Boşanmalı mıyım?” hayatımızın en önemli soru-
larından birine odaklanıyor.

Ya asıl mesele evlilik değil de kendinizi içinde tuttuğunuz zihin 
hapishanesiyse!


