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H�sler�n� tanımlamak kend�n� tanımanın ve �fade etmen�n en başında gel�r.
Aşağıdak� soruları günlük hayatınızda, farkındalık anlarında kend�n�ze
sorab�l�rs�n�z... Hatta yen� sorular üreteb�lr�s�n�z.
 
Bu yemeğ� yemek nasıl b�r h�s?
Bu kıyafet�n dokunuşu ve reng� hoşuma g�d�yor mu?
Şu an neye �ht�yacım var?
B�r müz�k açıp dans ederken, beden�n�z�n ona cevap verd�ğ�n� h�ssed�n.
Bu müz�k bana �y� h�ssett�r�yor mu?
Yüzüme sürdüğüm krem�n h�ss� nasıl?
Banyoda suyun ten�me dokunuşunun h�ss� nasıl?
Şu an ne h�ssed�yorum?
 
 
 
 
 
 
 

Yen� b�r dünyaya doğru g�derken, bu süreçte kend�m�z� keşfedeb�leceğ�m�z
b�rçok yöntem var. İçsel keş�f günlüğündek� sorular, s�ze düşünmen�z,
üzer�nde med�tasyon yapab�leceğ�n�z ve bundan sonra nasıl değ�şeceğ�n�
b�lmed�ğ�m�z süreçte,  �lah� düzene ve kend�m�ze da�r güven gel�şt�rmek
adına tasarlanmış sorulardan oluşur. Yaratıcı yolunuzu nasıl
bulab�leceğ�n�z�n pusulası olması n�yet�mle... 
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Şu an belk� yaşamınızı kend�n�z� �nandırdığınız veya öğret�len şek�lde
yaşıyorsunuz. Belk� de h�ç düşünmeden ed�nd�ğ�n�z �nançlar şuan
hayatınızı şek�llend�rd�. Bu �nançlar kend�n�zle �lg�l� negat�f, yeters�zl�k h�sler�
barındıyor olab�l�r. Ş�md� yen� gerçekler yaratma zamanı. Yen� dünya �ç�n
�çsel denge ve güven�m�z� oluşturmak adına, aşağıdak� cümleler� �nceley�n.
Kend�n�z �ç�n yen� gerçekler yaratab�leceğ�n�z cümleler� de yazab�l�rs�n�z.
 
Yen� dünyaya kolayca adapte oluyorum
Ev�mde mutlu ve huzurluyum
Her şeyden yetecek kadar var
Güçlüyüm
B�lgel�k, gözlem ve farkındalık �le sak�nl�ğ�m� koruyab�l�r�m
İçsel değer�m� b�l�yorum
Çevreme ışık ve huzur yayıyorum
Yetenekler�m� ve dünyaya ne �ç�n geld�ğ�m� anlamak �ç�n doğru
zamandayım
İstekler�m� yapmak �ç�n alan yaratab�l�r�m
Her zaman el�mden gelen� yapıyorum
H�sler�m� fark edeb�l�r�m
Kend�me güven�yorum
Sezg�ler�me güven�r�m
Yetenekl�y�m
Yardımsever�m
İnsanlarla empat� kurab�l�r ve sevg� b�l�nc�n�n yayılmasına destek olab�l�r�m
 
 
 
Kend�n�ze 20 tane yen� gerçeğ�n�z� yazın. Bunu yazarken müz�k açın,
rahatlatıcı b�r b�tk� çayı eşl�ğ�nde h�ssederek yazın. Yen� b�r gelecek
yaratıyorsunuz.
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B�r soğanın kabuklarının teker teker düşmes� g�b�, kend� özümüze olan
yolculuğumuz bazen bazı zaaflarımızı, alışkanlıklarımızı, kend�m�ze olan
bakış açımızı bırakmakla olur. Bu zaaflar her �nsanoğlunda olduğu g�b�,
her �nsanın da zaaflarına tutunma oranı aynı değ�ld�r. Tutunma ne kadar
çoksa o alandan gelen acı da o kadar fazla olur. İnsanlar kend�ler�n� �ş �le,
zeng�nl�kler� �le, ünler� ve güzell�kler� �le tanımlarken, asıl �çten gelen güce
güvenmek yer�ne, bazen bu dışsal "zaaflar" �le kend�m�z�
tanımlayab�l�yoruz. Bu dönem zaafları fark etmek, kend�m�z�
tutunduğumuz her şeyden bağsızlaştırmak �ç�n b�r fırsat olab�l�r. Böylece
zem�n ayağımızın altından kayarken, en güvend�ğ�m�z şey özümüz,
kend�m�z ve �lah� düzen olur. 
 
HER ŞEY DEĞİŞİR...
 
Farklı düşünce şek�ller�;
Kend�n�ze çevren�z ve mesleğ�n�z �le değer b�çmemek
Sevmed�ğ�n�z özell�kler�n�z� ve zayıf bulduğunuz yanlarınızı güçlü yanlarınız
kadar onurlandırın.
Kend� gerçeğ�n�z� ve "evet" ler�n�z� h�ssed�n.
S�ze destek olacak arkadaş çevren�z� ve kab�len�z� b�l�nçl� olarak seçmek
İnsanların s�z� onaylama �ht�yacından vazgeçmek
Kend�n�z� en yüksek amacınız �ç�n ortaya koymak
Beden�n�ze karşı sevg� ve kabul h�ss� gel�şt�rmek
Beden�n�z� ne �le besled�ğ�n�ze da�r duyarlı b�r  yaklaşım ed�nmek
 
Bugün zaaflarınızı fark etmeye ne ders�n�z?
 
 
 
 
 

YOLCULUK  3
ÖZ İÇİN EGZERSİZLER



estelbens�nyor.com
estelbens�nyordes�gn.com

Estel ile
O T A N T İ K  D İ Ş İ L İ K  &  

M A R K A N I  Y A R A T  P R O G R A M I

1.    Yaşamdak� amacınızın ne olduğunu düşünüyorsunuz?
 
2.    Neler� yapmaktan hoşlanırsınız?
 
3.    Yaşamdak� amacınızı kend�n�ze özgü hang� yollar �le �fade eders�n�z?
 
4.    Yaşamınızdak� değerler�n rolüne ne kadar değer ver�rs�n�z?
 
5.    S�z�n �ç�n öneml� olan beş değer hang�ler�d�r?
 
6.    Bu beş değerden s�z�n �ç�n en öneml� üç tanes� hang�ler�d�r?
7.    Bu değerlerden s�z�n �ç�n en öneml� olan hang�s�d�r?
 
8.    Yaşamınız s�z�n �ç�n öneml� olan bu üç değere nasıl yansımaktadır?
Örnek ver�n�z.
 
9.    H�ç değerler�n�z� “doğrulayacak b�r yaşam” yaşamadığınızı
düşündüğünüz veya h�ssett�ğ�n�z oldu mu?
 
10. Öz değerler�n�zden herhang� b�r�n� yen�den değerlend�rmek veya
değ�şt�rmek �ster m�s�n�z?
 
11. Değerler�n�z �le herhang� b�r çatışma yaşıyor musunuz?
 
12. Değerler�n�z �le b�r çatışma yaşıyorsanız, nasıl çözeceks�n�z?
 
13.Hayranı olduğunuz özel b�r�ler� var mı? K�m onlar? Onlarda s�z� hayran
bırakan özell�kler nelerd�r?
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Daha yaratıcı h�ssetmek, olmak kadınların doğasında var. Çoğu zaman
bu yaratıcı doğa �le temas hal�nde olmuyoruz, olsak da dışa �fadede
zorlanıyoruz. Herkes�n kend� h�kayes�ne göre, hayatında yaratıcılık & �fade
�le b�r �l�şk�s� vardır.
 
Aşağıdak� cümleler tanıdık gel�yor mu?
-Yaratıcı olursam ben� sevmezler
-Daha fazla d�ş� olursam, h�ssedersem tehl�kel� olurum
-Kalb�mdek�n� �fade etmek tehl�kel�d�r
-Artık çok geç
-F�k�rler�m yeter�nce �y� değ�l
-Yaratıcı �nsanlar para kazanamaz
-Ben k�m�m k�
-Henüz mükemmel olmadı
-Çok tembel�m
-Organ�ze olamam
-L�derl�k olmak �ç�n yeterl� değ�l�m
-Yen� b�r şey �ç�n yeterl� değ�l�m
-Gerekl� araçları b�lm�yorum
 
İşte z�hn�m�zdek�  düşünceler ve kalb�m�zdek� özlemler çatıştığı zaman
harekets�z, durağan olur ve yen� b�r yaratım sürec�ne geçemey�z. Sadece
ürün/h�zmet değ�l yaşam �ç�n farklı olasılıklar yaratmak zorlaşır.
İç�m�zdek� zıtlığı fark ett�kçe, davranışlarımızı da kalb�m�z�n gerçek
�sted�ğ�ne göre h�zalayab�l�r�z.
 
 
Sen�n �ç�ndek� zıtlıklar neler?
Görünür olmak �stey�p, �stememek m�?
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Yalnız yaşayalım ya da a�lem�z �le yaşayalım b�z kadınların ev�n düzen�
dolayısıyla da dünya �ç�n yapab�leceğ� çok şey var. Şeh�rde yaşıyorsanız
b�le, ev�n�zde yapab�leceğ�n�z yaratıcı ve doğa dostu her şey bugün yen�
dünyada var olmamızı kolaylaştıracak. Bu konuda �nsanlara a�t
sorumluluklar çok. Kadınlara vurgu yapmamın sebeb� �se, b�zler�n tüket�m
ve yaşam alışkanlıklarında hem söz sah�b� hem de �lham ver�c�
özell�kler�m�z�n hem de sezg�sel olarak doğa �le �let�ş�me geçme
kapas�tem�z�n daha çok olması.
 
Ev�n düzen� �ç�n neler yapılab�l�r?
-Dolap düzenlemes�, tem�zl�ğ�
-Evde b�tk� yet�şt�r�c�l�ğ�
-Evdek� atıklarla kompost yapımı
-Kend� yoğurdunu, ekmeğ�n� üretmek
-Evde mantralar (spot�fy l�steme bakab�l�rs�n�z) açmak ve dua alanı
oluşturmak
-Ev� düzenl� havalandırmak
-Ev�n d�ğer b�reyler�yle �ş bölümü yapmak
-Beslenme düzen�n� ve saatler�n� bel�rlemek
-Fazla tüket�m yer�ne yeterl� tüket�me geçmek
-Yerl� tohum ve toprak satın almak
-Nefes ve hareket egzers�zler� yapmak
-Medya kullanımına d�kkat etmek, enerj� alanını korumak
 
Bugün ev�n�n düzen�, tüket�m� azaltmak, kend� faydalı düzen�n� yaratmak
�ç�n neler yapab�l�rs�n?
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Kalb�n�n açıldığını h�sset.
Hep�m�z�n b�r olduğunu ve hep�m�z�n ışık olduğunu hayal et.
Bu ışığı, kalb�m�zdek� sevg�y� en yakınlarımıza dua, güzel sözler �le ve doğa
�ç�n yapab�leceğ�m�z ufak adımlar �le göstereb�l�r�z.
Metanetl� ol, dayan...
Çünkü yen� b�r dünya gel�cek.
İnsanların özler�nden doğan ışık �le çalıştığı,
Fayda �ç�n buluştuğu,
Düzeltmek �ç�n b�r araya geld�ğ�.
O zamana kadar kend�n� tanı,
Sevd�kler�ne bu ışık b�lg�s�n� �let.
Yaşlılara moral ver. Başkalarının �ht�yaçlarına kör olma.
Gerçekten gör, gerçekten sev ve medyada gördüğün karanlıkların yarattığı
sp�rale düşme. Hep ama hep ışığa bak
 
 
 
 Bugün aramadığın dostları aramak
Kapanmamış hesapları kapatmak ve n�yet etmek
Kalb�nde yük yapan yaraları sarma günü olsun.
Kend�ne verd�ğ�n değer�, kend�nm�ş g�b� b�r başkasına da yansıtmak.
Onları d�nlemek, empat� ve sevg� �le der�nden.
D�nlenen her �nsan mutlu olur açılır. Bunu b�lerek d�nlemek.
Korkuyu beslemeden, sadece d�nleyerek, kaybolmadan.
B�r �nsan kazanmanın, onlarca �nsanın kalb�ne g�den yol olduğunu
hatırlayarak yaşa.
Bu bel�rs�zl�ğ�n �ç�nde kalıcı b�r �z bırakmak �stersen.
Görerek yaşa.
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