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KADIN - ERKEK EVRİMİ ÜZERİNE
VAROLUŞSAL BAKIŞ
Evrimleşmeyi her boyutta ve sonsuz bir düzende yaşadığımız gerçeğini algıladığımız bu
Dünya düzeninde; Kadın - Erkek olma hali bize sunulmuş halin bedenlemiş sembolüdür.
Ve bu sembolün derinliği ancak hal edenlerin idrakı ile akış olacak ve tüm Dünya’ya
hizmet edecektir.
Hizmetin en temel gerçeği kendini bilmektir. Ve Kendini Bilen halimiz bizim olmak
istediğimiz tüm hallere taşıyan hakikatimizdir.
Bu hakikatın Kadın ve Erkek olma hali, karşılıklı çağrışımlar ve muhabbet ile hayat bulur.
İşte bu hayatın içinde Kadın olma deneyimimizi, erkek bilinci ile beraber çift sarmallı bir
DNA gibi öğreneceğiz.
Yani Kadın olma halimizin içinde Erkeği, Erkeği hissetme halimizde de
Kadın duruşumuzu yaşama biçimlendireceğiz.
Gerçek böyle vuku bulacak…
Dünyan İçin Uyanış Zamanı!
• Kadın-Erkek evriminin boyutlu evrelerini okuma hali ile nasıl akışa geçebiliriz?
• Erkeğin tüm bu evrim süresinde kadın olarak nerede duruyoruz?
• Erkeğimizin varoluşuna kendi gerçeğimiz olan “dön-üştürme” halimiz ile nasıl hizmet
edebiliriz ve kendimiz oluruz?
• Evrimimizi bedenlerimizde de hal ederek yaşarız. Bunu yaşama ve yaşatma süresinde
kapıları açan kodlar ve temaslar ile tanışmak, akmak ister misiniz?
• İlişkilerde, çalışma hayatında, evlatlarımızda erkek olma potansiyelini görmek,
anlamak ve bu bilgi ile akmak ister misiniz?
• Tüm bunları yaşarken en temelde, “KADIN” olma gerçeğimizi hal ederek, tanıyarak,
anlayarak ve açığa çıkararak akışa geçeceğiz.

Programın bilgi akışı kişilerin oluşlarına göre şifası ile var olmaktadır.
Şifa, tedavi veya terapi değildir. Kişiye özel yaşanılan içsel bir deneyimin sonucudur.

KAYIT BİLGİLENDİRME
• DERSLERİMİZ 26-27-28 ŞUBAT TARİHLERİNDE 09.30 - 19.00 SAATLERİ ARASINDA
GERÇEKLEŞECEKTİR. (OLASI SAAT ESNEKLİKLERİ SİZLERLE ÖNCESİNDE
PAYLAŞILACAKTIR.)
• SAĞLIK ODAĞIMIZ İLE GÜNÜMÜZ KOŞULLARI DİKKATE ALINARAK DERSLER ZOOM
PLATFORMU ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞECEKTİR.
• KATILIM KOŞULLARI VE DETAYLARI, TALEBİNİZ ÜZERİNE E-POSTA OLARAK GÖNDERİLECEKTİR.
KELİMELERAKADEMİSİ@GMAİL.COM 532 175 48 80
• PROGRAMA TEKRAR KATILANLAR İÇİN EĞİTİM BEDELİ %50 İNDİRİMLİDİR.
• KESİN KAYIT İÇİN SON TARİH: 22 ŞUBAT 2021
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