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Manev� olanı hayatlarımıza daha çok almak �ç�n artık dağlara çıkıp
kend�m�z� �nz�va hayatına almamız gerekm�yor. A�le �l�şk�ler�m�z� ve bu
yaşam �ç�ndek� oluşumuzu fark ederek, zaaflarımızı, �ç�m�zdek� karanlığı
tam şu anda, nerede olursak olalım anlayarak kend�m�ze doğru b�r adım
atmış oluruz. Dönüşüm ş�md� ve buradadır. Ev�n�z�n �ç�nde, nefes aldığınız
her anda, �l�şk�ler�n�z�n her b�r�nde.
 
Artık devam etmeyen�, gel�şmeyenler� görmek cesaret �ş�... B�r arkadaşlık
�l�şk�s�, �ştek� sıfatımız, karşı c�nsle olan �l�şk�m�z, tutunduğumuz her şey�
uzaktan gözlemleyeb�lmek bu cesaret�n başlangıç adımı.  
 
Ölüm ve yen�den doğum arasında geçen hayatlarımızı, yaşamın
döngüsünü kabullenerek ve �çsel gücü keşfederek zamanı geç�rmek bu
durumda b�lge b�r duruş olur. Bugün yıkılmakta olan ekonom�k s�stemlere
karşı h�ss�yatımız, kend�m�ze güven gel�şt�rmek olmalı. Bugün sonunu
b�lmed�ğ�m�z ve b�rl�kte yaşadığımız karanlık sürec�n �y�ye varacağına da�r
�nancımız olmalı... Uzaktan bakan, gözleyen ve kend�n� negat�f b�r sp�ral
döngüye sokmayan b�reyler olmaya doğru g�d�yoruz.
 
Gözlemc� olab�lmek, k�ş�ye bel�rl� b�r sev�yede güç ver�r. H�sler� h�ssetmek,
�fade bulmasına �z�n vermek ama onlarla b�rl�kte kaybolmamak
gel�şt�r�leb�len b�r güçtür. Enerj� alanını güçlü ve merkezde tutmak k�ş�n�n
kend� mutluluğu �ç�n öneml� b�r farkındalık.
 
Bu tür b�r �çsel farkındalık �le kend� merkez�m�zde kalma süres�n�
arttırab�l�r, h�zmet etmem�z� sağlayacak yaratıcı yolları görmeye
başlamamızı sağlayacak. İçsel gücüne engel olan sözler m� duyuyorsun
çevrenden? Medyadan? Sevd�kler�nden? İçsel gücüne engel olan
alışkanlıkların ve zaafların mı var? Ş�md� bunları görme ve arınma zamanı.
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İÇSEL GÜCÜ KEŞFETMEK

Kadın olmak h�ssetmey�, açılmayı, döngüler� fark etmey�, a�ley�, beslemey�,
özlemey�, vahş�l�ğ�, yaratıcılığı b�r arada döngüsel olarak yaşamamızı
sağlar. H�sseder�z, sezg�lere ve rüyalara açılırız, kend�m�zle uyumlanırız.
Dolayısıyla dünyanın �ht�yacı olan değ�ş�m�n l�derler� oluruz. Bunun �ç�n
önce kend� manev� yolculuğumuzun değer�n� fark edel�m...



Ancak kend�m�zde olanı vereb�l�r�z. Eğer kend� merkez�m�zdeysek,
�ht�yaçlarımızı �s�mlend�r�p karşılayab�l�yorsak başkalarına da h�zmet
edeb�l�r�z ve onlara verme coşkumuz olab�l�r.
 
Kend�m�ze annel�k etmen�n b�rçok alt başlığı vardır. Beslenme, sp�r�tüel
beslenme, d�nlenmek, kend�m�ze �y� gelecek yaşam tasarımını b�lmek ve o
tasarımı kend�m�z sağlayab�lmek ve genel olarak kend�n� b�lmekt�r
kend�ne annel�k yapmak.  Kend�ne annel�k yapab�len kadın, başkalarından
değ�l, en çok da kend�s�nden bekler, kend� sorumluluğunu alır ve
başkalarının kend� sorumluluklarını almaları �ç�n ger� çek�leceğ� zamanı
b�l�r. Bu b�lgel�kten doğan k�ş�sel sorumluluk b�l�nc�, topluma yayılır ve
böylece dünyada daha çok yet�şk�n �nsan olur. 
 
Öncel�kle kend� bedensel b�lgel�ğ�m�ze, �ç ses�m�ze güvenmel�y�z.
Beden�m�z� d�nlersek gerçek anlamda acıkıp acıkmadığını, b�r şey� �stey�p
�stemed�ğ�n� h�ssedeb�l�r�z. Rüyalarla b�l�nçaltımızı ş�falandırab�l�r�z.
Mesajları okuyab�l�r�z. İçsel gerçekl�ğ�n�z mutlaka s�ze doğru yolu
gösterecekt�r. 
 
Rah�m ve göğüsler kend�m�ze annel�k yapmak �ç�n öneml� bedensel
portallardır. Üretkenl�ğ�n, doğurganlığın ve yaratıcılığın semboller�d�r.
Bedensel enerj� alanlarına özen göstermek, döngüler�n� tak�p etmek, regl
ağrısı yaşıyorsan beslenme alışkanlıklarını, düşünceler�n�, yaşam tarzını
yen�lemey� öğrenmek ve �çsel ş�facıyı uyandırmak her kadının kend�s�ne
yapması gereken annel�kt�r.
 
Kend�m�ze özen göstermek en öncel�kl� sorumluluğumuzdur.
O zaman h�zmet etme gücünü ve �steğ�n� kend�m�zde bulab�l�r�z.
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BAŞTA KENDİNE ANNELİK

Kadın olmak kend�m�z� beslemek ve başkalarını beslemek, kend�m�z ve
başkalarını �ç�n h�zmet ed�yor olmak çok değerl�.  Kend�m�z� beslemeden
ve �ht�yaçlarımızı tesp�t etmeden, başkalarını beslemek sürdürüleb�l�r
olmayacaktır. Önce kend� �ht�yaçlarını fark et ve onları karşılamaktan
çek�nme.



Balkonumda sebzeler yet�şt�r�r�m her sene. Sadece yet�şt�rd�ğ�n şeyler�
yemek değ�l de, yet�şt�rme sürec� bana her zaman b�r öğret� g�b� gel�r. Her
şey�n zamanında olduğu, büyüdüğü ve erg�nleşt�ğ� öğret�s�. B�tk�ler�
yemeğ�me katana kadar, her gün onları d�nler�m. Suya �ht�yaçları var mı?
Oldukları yerden, güneş �le �let�ş�mler�nden memnunlar mı? O ufak
dallarında yaşamın yansımasını görüyorum. Büyümeye çalışan kıvrımlı
haller�nde, yaşamaya �stekl� canlıyı görüyorum. Bu muc�ze bana üm�t
ver�yor. Karanlığa karşı büyüyen b�r canlıyı, gel�şme �steğ�n� ve azm�n�...
 
Eğer doğayı, ormanlara g�tmeden, neh�rlere g�rmeden �zlersen... Bazen
gökyüzünde bazen de güneş ve ayın r�t�mler�nde, o zaman kend�ne de
doğanın b�r parçası g�b� bakarsın. D�nlen�rs�n. Durab�l�rs�n... B�r şey
öldüğünde yen� b�r şey�n canlanacağını b�l�rs�n.
 
Bazen yaşamda doğa g�b� sert, rüzgarlı olmamız gerekeb�l�yor.
Doğanın kend�s� �ç�n en �y�s�n� b�ld�ğ� g�b�, b�zler�n de kend�m�z �ç�n en �y�s�ne
doğru şek�l aldığımız b�r gerçek. Bu bende korku yer�ne mutluluk
uyandırıyor. Çet�n rüzgarlara karşı sab�t durab�len b�r gövde taşıyorum.
Hep�m�z taşıyoruz. 
 
Ev�n�zdek� her şey� değerlend�reb�l�r ve dönüşümün parçası olab�l�rs�n�z. 
Kullanılan yumurta kabuğunun �ç�ne domates tohumları ekeb�l�r,
Çöp ded�kler�n�zden tohum bes�nler� elde edeb�l�r,
Evde sabun yapab�l�rs�n�z. B�r yemeğ� yerken, doyma h�ss�yle bırakmanın
ne demek olduğunu deney�mleyerek beden�n�z�n doğasına tanık
olab�l�rs�n�z.
 
Yaşamımızda her şey kutsal. Yed�kler�m�z, ev�m�z�n tem�zl�ğ�, k�ş�sel
bakımımız, hayvanlarla olan �l�şk�m�z, müz�k d�nlemem�z, su �çmem�z...
Sayısız madde �ç�ndek� kutsallığı görmek, egoyu aradan çıkararak..
şükretmek ve ver�lene m�nnet duymak. İşte kalb�n açılmasının başlangıcı
budur.
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DOĞA İLE İLETİŞİM & DUA
ALANI OLUŞTURMAK

Yaşam düşündüğümüz kadar zor ve mücadele �ç�nde olmamalı. Kend�
doğamızı keşfederken, otant�k yeteneğ�m�z� ararken bazen onu vakt�nden
önce doğması �ç�n zorluyoruz. Hep�m�z�n r�t�mler� var. Hep�m�z�n ortaya
çıkacağı, büyüdüğü, tohum olduğu zamanlar var. Doğa �le �let�ş�me
geçersek kend� zamanlarımızı bulab�l�r�z.



Hang� kadın olduğu ortama güzell�k get�r�rse, fırtınada g�den b�r gem�n�n
üzer�ne süsler ç�zeb�l�rse, havalanmayan b�r odaya b�r del�k açab�l�rse,
büyümeyen b�r ağacı büyütmey� öğreneb�l�rse, b�r araya get�reb�l�rse,
yokluktan varlığı ve bereket� yaratmayı öğren�rse... o kadın en güzel�d�r.
Kend�ne güven�nden ve ş�facılığından ışık saçar. Sevg� ve ışık kaynağı olur.
Bu der�nl�kte olan herkes güzell�k yaratır. Sadece şek�l olan onun yanında
az kalır. Der�n sularda büyür ve arınır, arındırır.
 
Bugün sen, güzell�k yaratmak sorumluluğundasın.
Kend�n� ve çevren� düşünerek.
Daha çok severek.
Daha çok empat� kurarak.
A�lene doğayı, kadını, sezg�y� anlatarak.
Daha az b�r yaşamın az olmadığını anlayarak.
Kalb�nden büyüten ve büyüyens�n.
Bu b�rl�ğ� ve güzell�ğ� get�rmek sorumluluğundasın.
 
Kend� bahçen� tem�zle. Kalan otları geçm�ş kalıntıları. Çünkü yen� b�r
dünyaya g�d�yoruz adım adım. Sadece tem�z b�r toprakta yet�şecek
tohumlar. Güzel sözler�nle besle ve tem�z su �le besle toprağını. Tohum
çıktığında yaşamın kend� döngüsü onun kader�n� ç�zecek. Sen de ç�çek
açtığında güzell�k h�zmet�n�n nereye g�deceğ�ne kader karar verecek.
 
O zamana kadar beslemek, kend�n� ve a�len�, çevren�, güzell�kle, anlamla...
Sorumluluğundasın.
Her kadın güzel olmalı. Güzell�k yaymalı ve yıkılan ataerk�l s�stem �ç�nde
kend� ş�fasını yaymalı.
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GÜZELLİK YARATMAK

Güzell�k adına konulan kalıplara uyma çabası azalacak. Herkes doğallığın
ve sadel�ğ�n güzell�k olduğunu kavrayacak. Daha azıyla yaşam
yaşayab�ld�ğ�m�zde ama sevg�de daha azına razı olmadığımızda kend�
güzell�ğ�m�z� fark edecek ve yaşatacağız. Bunun �ç�n sun� yöntemlere
�ht�yaç duymayacağız.



Kadınlar �ç�n menstrüasyon döngüsü sezg�ler�n� d�nleyeb�ld�kler�, aynı
zamanda da toplumsal olayların r�tm�n� h�ssett�kler� b�r dönemd�r.
Mutsuzluğun, �y� beslenmemen�n, toplumsal travmaların, doğa ananın
kıymet�n� b�lmemen�n, kend�ne �y� bakmamanın ölçütü, regl dönem�ndek�
h�sler�m�z ve ağrımızdır.
 
Eğer arınma r�tüel� olarak görülen menstrüasyon dönem� boyunca, �çsel b�r
sorgulama alanı ve d�nlenme alanı yaratırsak� gerçek �ht�yaç ve
sezg�ler�m�ze ulaşab�l�r�z. Örneğ�n, regl döngüsünde rüyalarınızı yazmak.
Hayaller�n�z� yazmak. Beslenme ve hareket alışkanlıklarınızı gözden
geç�rmek... Döngümüz kend�m�zle kurduğumuz bağın yansıması ve
sp�r�tüel b�r yolculuktur.
 
B�zler fark etmeden çevrem�z�n ve toplumun da ş�facıları ve yol gösterenler�
oluruz. B�r sonrak� menstrüasyon dönem�nde, kend�n�z�n ve toplumun �y�l�ğ�
�ç�n dualar ed�n, kend� negat�f bakış açınızdan arınmaya n�yet edeb�l�r ve
bu n�yetle arınma r�tüeller� düzenleyeb�l�rs�n�z.
 
"Arındırma �şlem� �nsandan ve çevreden, zeh�rl�, esk� veya artık yararı
olmayan b�r malzemen�n hem f�z�ksel hem sp�r�tuel olarak enerj�k
tem�zlenmes�n� kapsar."
Kadın Beden�n�n Sp�r�tüel Gücü K�tabından
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ARINMA ALANLARI

Her ay manev� b�r yolculuğun duraklarında durursun. Gözyaşların
sebeps�z yere aktığını zanned�yorsan, o bazen �ç�ndek� özlem, bazen
toplum yarası bazen de kend� acının yansıması olarak akar. Onlar sen�n
kend�n� ve toplumu arındırma b�ç�m�nd�r. Arınma alanına �z�n ver.



Her kadının ve erkeğ�n �ç�nde yatan b�lgel�ğe bugün �ht�yacımız var.
İnsanlara, her b�r� kend� alanında b�lge olduğunu h�ssederek yaklaşmalıyız.
Bazıları b�lgel�k enerj� alanına er�şm�ş olab�l�r. Bazıları da henüz bu alanda
t�treşmeyeb�l�rler. Buna rağmen, kalp gözü, her b�r�ndek� yeteneğ�, güzell�ğ�
ve özell�ğ� görmeye mey�l etmel�. 
 
O zaman kab�len�n h�çb�r üyes� kend�n� ortaya koymak �ç�n mükemmel
olması gerekt�ğ�n� düşünmeyecek. Desteklenecek ve aralarında görünmez
ve güçlü b�r bağ oluşacak. Hep�m�z bu kab�le b�l�nc�ne özlem duyarız. B�r
kab�lede olup, özgün �fadem�z� bulmak yaşam yolumuzu aydınlatır. 
 
Eğer yanlış kab�lede �sek, sıkışmış h�sseder�z. Bunu hemen ş�md�
anlayab�l�rs�n�z. Pek� ya tam ters�, doğru ve desteklend�ğ�n�z yerde olsanız?
 
Ş�md� dünya olarak kab�le b�l�nc�n�n uyanması gerek�yor.
Bunu öncel�kle küçük çevrem�z ve a�lem�z �le yapab�l�r�z.
Küçükler�m�z�n hayaller�n� d�nleyerek.
Arkadaşlarımızın v�zyonlarına ve dertler�ne ortak olarak.
Yaşlıların b�lgel�kler�ne �ht�yaç duyduğumuzu onlara h�ssett�rerek.
Gelmek �steyen, sorumluluğunu alan herkes� katarak.
Kend� kab�lem�zde beden�m�z ve z�hn�m�z rahat olarak yaşam amacını
gerçekleşt�reb�l�r�z.
Bazen kend� kab�lem�z� bulamadığımızı h�ssett�ğ�m�z olab�l�r.
O zaman kend� kab�lem�z�n değerler�n� taşımak ve kend� �nşaatımızı
yapmak zorunda kalırız. Bu kalp yolundan g�denler varsa, korkmasınlar. 
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KABİLE BİLİNCİ

Dünya �le olan bağlantınızı h�ssedeb�l�yor musunuz? Her hareket�n�z�n
etk�s�n�, bazen güzell�ğe ve umuda kanal oluşunu? Kalb�n�zdek� enerj� �le
b�r neh�r g�b� okyanuslarla buluşab�l�r ve ortak b�l�nce katkıda
bulunab�l�rs�n�z. Ş�md� �se tam zamanı...



B�r kadın ya yaratıcı ya da yıkıcıdır. Haberlerde gördüğümüz ve b�zler�
etk�leyen, dünyada olan ve b�lme sorumluluğunda olduğumuz kaçınılmaz
gerçekler var. Bu gerçekler �çer�s�nde, aşağıya doğru mutsuzluk sp�ral�ne
dah�l olmaktansa, kend� gerçekl�ğ�m�z� yarattığımız yaratıcı b�r yol
d�l�yorum.
 
Bugünlerde yaratıcı yolları düşünmek, h�ssetmek �ç�n uzun b�r zamanımız
var. Belk� b�raz �nz�vada kalmak ve yaratıcı b�r boşluk alanına �ht�yaç
duyduğumuz b�r dönemde h�ssed�yor olab�l�rs�n�z. Her şey� h�ssetmek
uygun ve normal. 
 
Sadece b�lmel�y�z ve hatırlatmalıyız k�, bundan sonra yen� b�r dünya ve
ekonom� s�stem� b�zler�n yaratımları �le oluşacak. Bu armağan ekonom�s�
olab�l�r. O zaman hep�m�z�n enerj�s�n�, hazır h�ssett�ğ�nde yaratıma açması
ve bu yaşamda ne olması gerek�yorsa o yola akması muazzam değer
taşıyor. B�zler üret�m� ve yaratımı durdurursak, y�ne farklı b�r s�stem�n es�r�
olacağız. Eğer kalpten yaratmaya ve h�zmet etmeye devam edersek, kend�
s�stem�m�z� oluşturacağız.
 
Bunun �ç�n bugün el�ne fırça almak �st�yorsan durma. 
Yazmak �st�yorsan, ne kadar karanlık görünürse görünsün yaz.
Paylaşmak �st�yorsan ışık ve ş�fa, kel�meler�ne engel olma.
Artık hep�m�z�n b�r olduğuna da�r yeter�nce mesaj aldık.
Bu sebeple b�zler�n yaratıcı gücünün açığa çıkması, dünya b�l�nc�n�
muazzam etk�l�yor olacak.
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YARATICILIK

Etrafınızda gördüğünüz her şey �nsanın onu yorumlaması veya �nsan
yapımıdır. İnsanlar her konuda f�k�rler ve bakış açıları gel�şt�r�r. Bugün
yapacağımız yen� yaratıcı yollar, dünya �ç�n yen� b�r temel oluşturacak.
Yen� b�r dünya düzen�n�, doğa �le uyumlanarak ve onun aracılığıyla b�zler
yorumlayıp yaratab�l�r�z.


