
AFFETME ÇALIŞMASI 1:  

BİR KİŞİYİ AFFETMEK 

Bu çalışma için de her çalışmada olduğu gibi sessiz bir ortamda olmak ve etrafımızda dikkat dağıtıcı 

birşeyin olmaması çok önemlidir. 

Vereceğim çalışma, çok klasik ama düzenli yapılması durumunda oldukça etkili sonuçlar veren bir 

çalışmadır.  İnternette, kişisel gelişim kitaplarında ve birçok yerde benzer çalışmalara rastlamanız 

mümkündür.  

1. Tek yapmanız gereken, kızgınlık duyduğunuz kişiye olan bütün hislerinizi, duygularınızı, 

öfkenizi, hiçbir şekilde sansür uygulamadan bir kağıda yazmaktır. 

2. Yazarken hiçbir şekilde durmayın ve zihninizin bilinçli duruma geçmesine engel olun. Eğer 

duraksar ve ne yazacağınızı düşünürseniz, bilinçli zihin devreye girerek, asıl yazmak 

istediklerinizden sizi alıkoyabilir. 

3. İçinizi tamamı ile dökün. Ne var ne yok yazdıktan sonra yazdıklarınızı yakın ve toprağa gömün 

ya da suya atın. 

Kağıdı yakarken ya da su ile gidişini seyrederken içinizden aşağıda yazdığıma benzer cümleleri 

geçirebilirsiniz. 

“Sevgili ….. (affetmek istediğiniz kişinin ismi)  
Seninle aramızda kırıcı ve üzücü şeyler yaşandı. Beni çok kırdın ve üzdün. Ama hepsi bugün burada, bu 
yanan kağıtla birlikte yok oldu. Seninle yaşadıklarımıza dair hiçbir şey artık benimle değil. 
Artık seni de kendimi de özgürleştirmeye karar verdim.” 
 
Daha sonra alın tekrar kağıt kalemi elinize ve aşağıda yazılanlara benzer kendi cümlelerinizle affetme 
cümlelerinizi yazmaya başlayın. 
 
Söz konusu kişiyi affettiğinizden emin olana kadar hergün aşağıdaki metni okumaya devam edin. Kaç 
kez okuyacağınız tamamı ile size kalmıştır. Kendinizi iyi hisseene kadar okuyun. 
 
“Sevgili ….. (affetmek istediğiniz kişinin ismi)  
 
Seninle aramızda kırıcı ve üzücü şeyler yaşandı. Beni çok kırdın ve üzdün. Sana karşı öfke, hiddet, 
kızgınlık ve çoğu kez de nefret hissettim. Artık bu duyguların bana ve bedenime hiçbir fayda 
sağlamadığının farkındayım. Artık bu duygularla yaşamayı tercih etmiyorum. Ve seni, kendi iyiliğim 
için affediyorum. Bu durumun olmasına ve yaşanmasına izin veren kişi olarak kendimi de affediyorum. 
Tekamülüm, olgunlaşmam ve gelişmem için yaşamam gereken bu olay(lar)dan çıkarmam gereken 
tüm dersleri çıkardım.Artık huzurlu ve mutlu yoldan gitmeyi seçiyorum. 
Her ne kadar farkında olmasan da, senin de yaşananlardan üzüntü duyduğunu biliyorum. Senin de 
arınmanı, şifa bulmanı ve huzurlu olmanı seçiyorum. Şimdi lütfen yoluna git, senden tamamı ile 
özgürleşiyorum. Seni bugün, burada ve bu saat itibari ile affediyorum.” 
 
 
Not: Yukarıdaki çalışmayı kendinize uyarlayarak, kendinizi affetme çalışması olarak ta yapabilirsiniz. 

 

 



AFFETME ÇALIŞMASI 2:  

ÖFKEYİ BOŞALTMAK VE AFFETMEK 

Bu çalışmanın  sessiz ve zihninizin hiç bir şekilde dağılmayacağı bir ortamda yapılması gerekmektedir. 

1 numaralı çalışmadan farkı, karşımızdaki kişinin bakış açısıyla da olaya bakmamızı sağlaması 

bakımından daha etkili bir çalışma olmasıdır. 

1. 2 tane boş sandalye alın ve birine oturun.  

2. Karşınızda öfke duyduğunuz, canınızı acıtan kişinin oturduğunu hayal edin. 

3. Aranızda yaşanan olay her ne ise, öncelikle o olayı anlatmaya başlayın. Ona karşı olan 

hislerinize hiçbir şekilde sansür koymadan (senden nefret ediyorum, senden iğreniyorum 

çünkü... gibi) diyeceğiniz ne varsa deyin. Hesap sorun. Neye niçin kızdığınızı, hangi 

davranışından nefret ettiğinizi, sizi ne hallere soktuğunu vs vs hepsini bir bir anlatın, öfkenizi 

kusun. Gerekirse bağırın. 

4. İçinizdeki öfkenin dindiğini hissettiğinizde, hemen karşı sandalyeye geçin ve az önce sizin 

söylemiş olduklarınız karşısında o neler söylüyor, dinleyin. Size neden onları yapmış, onun 

hissiyatları neler, savunmasını alın. 

5. Burada içinizden hangi cevaplar geliyorsa o sese kulak verin. Duyduğunuz cevabın sizi tatmin 

ettiğine inandığınız anda aşağıda verilen cümleyi tekrar edin. 

 

“.....(Buraya kişinin ismi  gelecek)  

Seni bugün itibari ile hem zihnimden hem de ruhsal bedenimden tamamı ile serbest bırakıyorum ve 

gitmene izin veriyorum. Şimdiye kadar benim için yapmış olduğun tüm iyilikler ve bana vermiş 

oldukların için sana teşekkür ediyorum. 

Bana şimdiye kadar verdiklerini sevgi ve şükranla kabul ediyorum;benim de sana sevgi ile verdiğim 

herşey sende kalsın. Bugün burada bu vakit itibari ile seni kendim için, kendi iyiliğim için affediyorum.  

Artık her ikimiz de özgürüz.Yolun açık olsun.” 

 

Not: Yukarıdaki çalışmada verilen sandalye ya da koltuk çalışmalarında en önemli nokta oturduğunuz 

koltuktaki kimliğe tamamı ile bürünebilmenizdir. İlla sandalye ya da koltuk kullanımınıza da gerek 

yoktur. Ayakta karşılıklı durduğunuzu düşünerek te çalışmayı yapabilirsiniz.  

 


