
Bu kitap, annelere, kızlarına ve iyileştirilmek isteyen 
acılı kuşaklara adanmıştır.

Bu kitap, bizden önce gelen ancak 
dünya henüz onlara, oldukları ve olmayı istedikleri halleriyle 

değer vermeye hazır olmadığı için ruhlarını ve düşlerini 
feda etmiş bütün kadınlara adanmıştır.

Bu kitap, bizden sonra gelecek yürekli, çılgın, 
özgür kadınlara adanmıştır.



Anaerkil Kısrak

Anaerkil Kısrak sakindir, çünkü sınırları kusursuzdur. 
Kim olduğunu bildiği için –net ve vakur bir şekilde- di-
ğer atlar ona saygı gösterir. Diğer atların korkularının 
veya endişelerinin ya da saldırganlığının kendisini et-
kilemesine izin vermez. Kendi içsel sinyallerine daya-
narak yapılacak doğru şeyi bilir ve bunu yapar. Onaya 
veya izne ihtiyacı yoktur. Sağlam ve doğru sınırları sa-
yesinde bir bütünlük ve kesinlik alanında yaşar ve nefes 
alır. Bu nedenle rahat ve huzurludur. O kendine aittir. 
Savunmasız bir kalbi vardır.

-Martha Beck ve Elizabeth Gilbert’e teşekkürlerimle.



Katherine Woodward Thomas’ın 
kişisel gelişim alanında çok büyük ve 

derin katkıları olmuştur. Beni etkilemiş olan pek çok 
düşünce insanı onun çalışmalarından etkilenmiştir. 

Çalışmalarımı desteklediği için minnet ve 
onur duyuyorum. 

Bunun da ötesinde, dünyada yaptığı çığır açan 
çalışmalar için şükran duyuyorum. 

Sana sınırsız kalbimin en derinliklerinden 
teşekkür ederim, Katherine. 

–Karen C.L. Anderson



İnsan kurallara sığmaz!
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ÖNSÖZ
........................................................

En eski hatıralarımdan biri, annem hakkında hararetle bir 
şeyler karalayıp çabucak yatak odamdaki küçük ahşap bir 
kitaplığın arkasına sakladığım mektuplardır. Ahşapla duva-
rın arasındaki küçük, dar bir yarığa sıkıştırılmış düzinelerce 
mektup vardı.

Yazdıklarım bağlılık ve sevgi itiraflarından ziyade, öfkeli boş 
laflardı. Gözyaşları içinde yazılmış hiç doğmamış olma dilek-
leriydi. Katı, sert biri olan anneme doğrudan hiçbir şey söy-
lemezdim. Ama arkasından içimdekileri çılgın gibi, karman 
çorman sayfalara dökerdim.

Bir gün odamı temizlerken tesadüfen bu gizli mektuplarımı bul-
du. O hepsini açıp teker teker okurken ben neredeyse nefes bile 
almadan kaskatı yatağımda oturdum. Nihayet başını kaldırıp 
baktığı zaman ateş saçan, suçlayıcı bakışları içimi delip geçti.

Beni tahta bir fırçayla dövdü ve akşam yemeği vermeden ya-
tağa gönderdi. O sırada sekiz yaşımdaydım.

Eğer bu kitabı aldıysanız büyük ihtimalle sizin de anlatacak 
hikâyeleriniz vardır. Belki ya sizi ihmal eden ya da boğan 
(veya bu ikisinin kafa karıştırıcı ve çıldırtıcı bir bileşimi olan) 
bir anneniz vardı. Belki sizi başarısızlığa sürükleyecek şekilde 
gizlice sizinle rekabet ediyordu. Belki bu dünyadaki güvenli 
limanınız olması “beklenen” tek kişi tarafından baltalandınız, 
yeterince değer görmediniz veya beslenmediniz. Belki kendi-
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nizi tekrar ve tekrar içinde bulduğunuz çıldırtıcı açmazlar sü-
rekli kafanızı karıştırdı. Belki bir yerde hiçbir zaman memnun 
olmamaya adanmış birini -yıllarca- memnun etmeye çalıştınız 
ama sanki ne yaptıysanız olmadı ve bu size kendinizi değersiz 
hissettirdi.

Bunun sonucunda, yetişkin bir kadın olarak kendinizi, geç-
mek bilmeyen ve her yanınızı saran bir yetersizlik duygusuyla 
ve derin bir güvensizlikle sakatlanmış hissetmiş olabilirsiniz. 
Eğer öyleyse, gücünüzü heba etme, kendinizi dürtülerinize 
teslim etme, başkalarıyla bağımlı ilişkiler kurma, kendinizi 
soyutlama, kendi başarınızı sabote etme ve hayatta –ve aşk-
ta- hakiki mutluluğu deneyimlemeyi başaramama gibi yaşam 
boyu devam eden acı verici kalıpların kaynağında muhteme-
len bu duygular vardır.

Eğer öyleyse, doğru yere geldiniz.

Karen C.L. Anderson’ın bu samimi rehberi sizi bu labirentte 
adım adım kurtuluşun vaat edilmiş topraklarına götürecektir. 
Anderson kendisi bu çarpık çurpuk yolda yürümüş ve gerçek 
özgürlüğe giden yolu bulmuştur. Ve şimdi bu sayfalarda sizin 
de onun adımlarını takip ederek aynı yolu bulabilmenize yar-
dım etmek amacıyla sevgiyle yolunuza ışık tutuyor.

O zamanlar başınıza gelen hiçbir şey sizin hatanız olmasa da 
şimdi gelişmek sizin sorumluluğunuzdur. Keşke birine bir 
ödeme yaparak bunu bizim adımıza yapmasını sağlayabil-
seydik. Fakat geçmiş travmaları şimdi de farkında olmadan 
birçok şekilde sürdürmektesiniz ve bunlardan kendinizi ancak 
siz özgürleştirebilirsiniz. Burada anahtar radikal bir duruş ser-
gilemeniz, çocukluğunuzun kurbanı olmaktan vazgeçmeniz 
ve bu yaraları açık tutanın siz olduğunu görmeyi istemenizdir 
–böylece nihayet farklı seçimler yapmaya başlayabilirsiniz.

Bu iyi bir haberdir. Çünkü şimdi yeterince iyi olmadığınız, de-
ğersiz olduğunuz hikâyesini veya annenizin sizi ihtiyaç duy-
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duğunuz şekilde sevememesinin nedeni olarak hangi terimle 
özdeşleştiyseniz onun hikâyesini yaşamaktan kurtulacak güce 
sahipsiniz. Bu, hasta annenizle ilişkideki “siz” olmayı bıraka-
bildiğiniz anlamına gelir. Bu, otantik benliğinize uyanmaya, 
mutlu, sağlıklı bir hayat yaşamak ve mutlu, sağlıklı ilişkiler 
kurmak için serbest kalmaya başladığınız anlamına gelir. Ar-
tık annenizle bağınızı korumak için gereksindiğiniz benlikle 
tanımlanmamış, karşılıklı saygı, onur, güven ve gerçek ihti-
mam gibi sağlıklı niteliklere dayalı ilişkiler kurabilirsiniz.

Bizler, en azından zihinsel olarak, geçmişte başımıza gelen-
lerle sınırlı olmadığımızı biliyoruz. Yine de bunları ne kadar 
sık tekrarladığımıza bakınca bazen buna inanmak zor. Yine 
kendimizi yetersiz, değersiz, yitik ve yalnız hissetmemizi sağ-
layan insanlarla ilişkiye giriyoruz. Sanki çocukluk evlerine 
geri fırlatılmış küçük kızlarmışız gibi.

Değişememenin verdiği yılgınlık ve umutsuzluk derindir. Hatta 
annenizin sonunda değişip sizin ne kadar parlak bir kadın oldu-
ğunuzu görmesini –ne kadar iyi, zeki, cesur ve değerli olduğu-
nuzu doğrulamasını- diliyor, umuyor ve bunun için dua ediyor 
bile olabilirsiniz. Çünkü, onun bir şekilde, sizin kurtuluşunuzun 
anahtarını elinde tutan kişi olduğuna inanıyorsunuzdur.

Buna rağmen, iyi haberler bitmedi. Sizin özgürleşmeniz için 
annenizin azıcık bile değişmesi gerekmiyor. Çünkü bugün-
kü mücadelelerinizin büyük kısmının onunla ya çok az ilgisi 
var ya da hiç yok. Eğer hâlâ hayatta ve aşkta o değerli kadın 
olmak için çabalıyorsanız, bunun nedeni büyük ihtimalle an-
nenizin davranışlarına karşı bilincinizde yarattığınız “ben-
liğinize” takılıp kalmış olmanızdır. Bir şekilde onun size 
yansıttığı ve sizin içselleştirdiğiniz ve on yıllardır hayatını-
zın kaynağını oluşturan hikâyeyle sınırlanmış kişiye takılıp 
kalmışsınızdır.

Neticede siz annenizin kızı değilsiniz. Siz sizsiniz. Bir iyilik, 
ışık ve sevgi yaratığı olan ve Yaşamın sihrinden yaratılmış 
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özerk bir yetişkinsiniz. Geçmişte başına gelenleri kabul etme 
ve bunu daha büyük bir bilgeliğe, derinliğe ve hakiki sevgiye 
dönüştürme yetisine sahip bir kadın. Şimdi kim olduğunuzu 
ve annenizle ilişkiniz dışında bu hayatta neler yaratabilece-
ğinizi yeniden tanımlayabilirsiniz. Ayrıca o zavallı kadını 
gerçekten olduğu haliyle görmeye başlayabilirsiniz. Sadece, 
bu gezegende elinden geldiğince yolunu bulmaya çalışan, bir 
şekilde kafası karışmış, kolay incinebilir biri daha.

Bu kitap en iyi arkadaşınız olsun. Onu uyurken başucunuza 
koyun. Annenizi arayacağınız her seferinde –size bu konuş-
manın iyi geçmesi için elinizde ne büyük güç olduğunu hatır-
latması için- onu okuyun. Son olarak, sizi bu bölümleri ger-
çekte kim olduğunuzun ve sizi şifa bulmaya, sağlığa ve mut-
luluğa götürecek elinizdeki olasılıkların farkına varmanız için 
kullanmaya teşvik ediyorum. Geçirdiğiniz onca şeye rağmen 
değil fakat pek çok açıdan onlar sayesinde.

Katherine Woodward Thomas
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1. BÖLÜM

SOY
........................................................

S oy önemlidir. Bir gün öylece, sizinle birazdan paylaşacak-
larımı öğrenmiş olarak uyanmadım. Ben yıllardır çalışı-

yorum ve çalışmaya da devam edeceğim.

Pek çok kitap ve yazı okudum. Pek çok derse ve çalışmaya 
katıldım. Çalıştım, sertifikalar aldım. Ve hepsinden önemlisi 
bunları uyguladım.

Benim en değerli rehberlerim ve öğretmenlerim Life Coach 
School’un (Yaşam Koçu Okulu) kurucusu ve baş eğitmeni 
Brooke Castillo ve Müşfik İnsanlar İçin Sağlıklı Sınırlar yön-
tembiliminin yaratıcısı ve yaşam koçu Randi Buckley’dir.

Bunun dışında okuduğum, dinlediğim, uyguladığım, referans 
verdiğim ve ilham aldığım, çalışmaları ve sanatları beni derin-
den etkileyenler şunlardır:

• Maya Angelou

• Brené Brown

• Martha Beck

• Byron Katie

• Iyanla Vanzant
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• Dr. Christiane Northrup

• Dr. Shefali Tsabari

• Pema Chödrön

• Debbie Ford

• Bethany Webster

• Lynn Forrest

• Katherine Woodward Thomas


