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CİNSEL  
KİMYAYA GİRİŞ

ORGAZMI ARAŞTIRMAYA NASIL KARAR VERDİM?

Sizi yavaşlatan ya da ilerleten duygularınızdır. Peki onları 
yönetebilmek size ne kazandırır? 

Sosyal yaşamınızda, çevrenizde, aile ve iş ortamınızda 
özgüvenli, kendisini ifade edebilen, duygularını en değerli 
hazinesi olarak bilen ve onları yöneten biri olarak yaşamı-
nızda neleri başarırsınız?

Yıllar önce duyguları yönetmekten söz ettiğimde, başta 
uzmanlar olmak üzere pek çok kişi benzer tepkileri verdi. 
“Ama bu bastırmak!” dediler. Ben sadece tebessüm ettim. 
Dinlemeye bile hazır olmayan kişilere bunu öğretmek için 
henüz erkendi. Bir süre sonra egolarına saldırdım. “Siz 
duyguları bastırmak olarak niteliyorsunuz, bence bu tar-
tışılır. Peki olumsuz bir duygunun dibine doğru çekildi-
ğinizde ne oluyorsunuz? Duygularınız mı sizi bastırıyor? 
Gerçekte bu doğru, duygularınızı tetikleyen kişi ya da 
şeyler sizi bastırıyor ve yönetiyor. Bense size bundan kur-
tuluşun yolunu işaret ediyorum, hatırlatıyorum ve nasıl 
yapacağınızı öğretiyorum.”
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Uzmanlara ayrıca şunu söylüyordum: “Bütün mesele 
algılarımızın anlamlarımıza etki etmesi değilse, duygula-
rı tetikleyen anlamların gelişigüzel ve kendiliğinden bir 
şey yapmaları söz konusu değilse, siz neyin uzmanısınız? 
Algı, anlam, duygu-düşünce ve davranış sisteminin işleyi-
şine müdahale etmenin doğal olmadığını iddia ediyorsa-
nız, siz kime nasıl bir eğitim veya hizmet vermeyi düşü-
nüyorsunuz?”

Uzman NLP’ciler benim “duygu yönetimi” konusunda-
ki yaklaşımımı “çok radikal ve müdahaleci” buluyordu. 
Peki o zaman insan beynini neden araştırıyorduk? Zihin-
sel işlevleri neden anlamaya ve bu işleyişlerdeki modelleri 
çözümlemeye çalışıyorduk?

Elde ettiğimiz verileri bir model olarak kullanıma sun-
mayacaksak, bunun kime ne faydası olacaktı? Zihnin çalış-
ması, çalışma sürelerindeki işlemler ve farklı durumlarda 
farklı bir sürecin yapılanması... İnsan zihninin kendisini 
ve kendisini taşıyan bedeni programlayabilmesini sağ-
layan müthiş zekâya hayran olmamak mümkün değildi. 
“Ama o müdahale, kendinde tanrıcılık yapmak... Tanrı 
sendromu...” Bunun gibi pek çok eleştiriye kulaklarımı tı-
kamam gerektiğini ve olaya benim gibi bakmalarında ısrar 
etmemin zaman kaybı ve gereksiz bir enerji sarfiyatı ol-
duğunu biliyordum. Alt modaliteler, algısal pozisyonlar, 
çapalar, dil kalıpları, değerler, inançlar, kimlik yapıları, 
metaforlar ve bütün bu parçaların birlikte oluşturduğu bü-
yük resimle ortaya çıkan sonuçlardı.

Sistemde bir parçayı değiştirmek “sistemi bozar” ilke-
sini ben faydaya dönüştürmenin bir yolunu bulmuştum. 
Benim algı ve anlayışıma göre “sistemi bozmak” olarak ta-
nımlanan şey gerçekte insandaki “düzgün çalışmayan ya-


