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Sevgili <<Adınız>>

Çalışmamızın dördüncü gününe hoş geldiniz. Bugün sizinle 2015 yılında yazdığım

"Bırak Zehrin Yaşama Dönüşsün" adlı şiirimi paylaşıyorum. Lütfen şiiri okuyun ve

altındaki soruları yanıtlayın. 

BIRAK ZEHRİN YAŞAMA DÖNÜŞSÜN

Kalbinin yolunda adım atman için,

Geçmesini mi bekliyorsun tüm korkularının,

Travmam dediklerinin tamamen temizlenmesini,

Kendine güveninin tavan yapmasını,

Hatta tüm koşullarının mükemmel olmasını mı?

Adım atabilmek için mükemmel olmayı beklersen,

Aman dikkat et, geçirebilirsin tüm yaşamını,

Pencereden dışarıyı seyrederek, beklemede.

Kalabilirsin atılmamış adımlarınla baş başa,

Soğumakta olan ölüm yatağında, keşkelerinle birlikte.

Bu nedenle bir korkmasan artık korkmaktan,

Gerekirse biraz da korkuversen… Ne olur ki?

Korkmaktan korkmamız değil mi, bizi yerimizde donduran?
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Kurtulmaya da çalışma zehrim dediklerinden,

Görme onları düşman, engel diye.

Sadece genişlet kabını farkındalıkla.

Bardakta zehir tadı veren tuzu, göle boşalttığımızda,

Nasıl ki dönüşüyorsa besine ve yaşama,

Kendinde zehir dediklerin de dönüşsün besine, yaşama,

Sen farkındalıkla genişlettikçe kabını.

Hatta zamanla öyle bir  genişlet ki kabını,

İdrak et, esasında genişletecek kabının da olmadığını,

Ne kap kalsın, ne zehir, ne de besin.

Sınırsızlıkta atılan adımlar kalsın, özgürce.

Aylin Safiye Deniz, 2015

 Şiirlerle Farkındalık Çalışması

Bu şiiri okuduktan sonra başka herhangi bir şeyle ilgilenmeden önce

derin üç nefes alın ve içinizde oluşan duygulara, düşüncelere, vs  alan

verin. Onları değiştirmeye çalışmadan, yargılamadan, düzeltmeden

olduğu haliyle hissetmeye izin verin. 

Ve hemen ardından saatinizi 3 dakikaya kurun ve serbest

çağrışımla  içinizden dökülenleri hiç durmadan yazın. Yazdıklarınız size

anlamsız dahi gelse, tekrarladığınızı bile düşünseniz durmadan

yazmaya devam edin. 

Ardından aşağıdaki soruları yanıtlayın lütfen:



Kalbinizin yolunda adım atmamak için hangi gerekçeleriniz var?

Eyleme geçmek için hangi mükemmel koşulların gerçekleşmesini

bekliyorsunuz?

Bu beklentileriniz ne kadar gerçekçi ve gerekli?

Korkmaktan korkmayı bıraksanız, hayatınızda neyi farklı

yapardınız? 

Tüm bu sürecin sonunda neyin farkındasınız? Ne hissediyorsunuz?

Bugün bu farkındalıkla hangi adımı atacaksınız?

Yanıtlarınızı sizle bu yolda ilerleyen diğer arkadaşlarınızla paylaşmaya ne

dersiniz? Facebook grubumuza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bugünlük bu kadar! Yarın görüşmek üzere... 
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