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Önsöz:
Çocuklarımıza Hangi Hakikati

Öğreteceğiz?
Çocuklarımızı “Sosyalleştirirken”, özellikle hayatlarının erken

dönemlerinde,
Onlara karşı her zaman doğru ve dürüst olmak önemlidir.

Her birimizin kendimize sorması gereken soru şudur:
“Hakikat nedir”?

Bu tartışmayı basitleştirmek için, sadece iki tür hakikat olduğunu
varsayalım.

İlk hakikat türü, Çocuklarımıza dünyanın inançlarını
Şimdi ve bin yıldır olduğu gibi “Kabul Etmeyi” öğretir.

.
Bu hakikat, bireyi; “Kendisi için” en İyisinin ne olduğunu önemser.

Rekabet ve güvensizlik dünyasında yaşama fikrini kabul etmek,
Sadece “Kendilerinin” hayatta kalması ve mutlulukları için endişelenmek.

Ancak diğer hakikat türü ise çok farklı bir yaşam görüşüne sahip.
Bu hakikat, toplumu; “Herkes” için en iyinin ne olduğunu önemser,

İşbirliği ve güven fikrini kabul etmek, Özverili bir biçimde Yardımlaşmak
Herkesle

Böylece Başarılı olabilir Herkes Yaşam Yolculuğunda.
Dünyada görülen sorunların çoğu,

yalnızca “Kendimiz” için en iyi olanla ilgilenen benmerkezci bir dünyada
yaşamaktan kaynaklanmaktadır.

Önceki tüm nesiller “Er ya da geç” bu tür bir dünyayı kabul etti.
Korku, Nefret, Önyargı, Yoksulluk ve Evsizliğin dünyası,

İklim Değişikliği, Açlık, Savaş, Kincilik, Sonsuzluk,
Çocuklarımızı büyüdüklerinde bekleyen şey bu.

Bu önceden belirlenmiş geleceği
Son nesil çocukları Özverili,

İçlerindeki Sevgiyi Koşulsuz olarak Paylaşan
Herkesin hayatta kalmasını ve hayattaki başarısını güvence altına alacak

şekilde yetiştirerek değiştirebiliriz ancak.
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1.Bölüm:
Huzur Köyü

A
dım Monique. Size anlatacağım hikaye, kayda değer Hayat Yolculuğum

hakkında.
Sabahın erken saatlerinde, gün doğumunun ilk ışıkları yakındaki

dağların tepelerinde titremeye başladığı o 1972 yazında doğdum. Ailem
hippi neslinin bir parçasıydı; bu sizinle paylaşmak üzere olduğum şeylerin
çoğunu açıklıyor. Benim hikayem çok azımızın bildiği bir dünya hakkında.
Dünyanın mevcut tüm olumsuz sorunlarına nadiren tanık olunan, Umudun
yeri Huzur adlı bir köy. Herkesin birbirine saygı duyduğu, sevgi ve şefkatin
bol olduğu, hiç kimsenin art niyet taşımadığı bir yer burası. Böyle bir köyün
var olamayacağına inanabilirsiniz, ama sizi temin ederim ki var. Dağların
derinliklerinde gizli, dünyada yaşanan karmaşıklıklardan izole bir yer.

Ailem bu topluluğu 1969 yazında Woodstock'ta tanıştıkları dört
arkadaşıyla kurmuş. Sonraki yıllarda, onların sevgi da dahil olmak üzere
her şeyin paylaşıldığı bir ev yaratma çabalarına başkaları da ortak olmuş.
Bahsettiğim sevgi romantik bir sevgi değil, daha çok, başkalarıyla özgürce
paylaşılan Ruhsal sevgidir. Orası, yalnızlığın olmadığı ve başarının her
birimizin, birbirimizin başarısına katkıda bulunmasına bağlı olduğu bir yer.

Huzur, Kanada Rocky Dağları’nın derinliklerinde yer alıyor. Köyümüze
ulaşmanın tek yolu, 4 teker çekişli bir araçla dağ geçitlerinden geçen eski
bir yangın yolunu kullanmaktır. Kasabamız  Alberta Banff bölgesinin
yaklaşık 60 km kuzeybatısında, Kanada’da bulunmakta. Rocky Dağları'nın
yılın büyük bir bölümünde karla kaplı yüksek zirveleri ile çevrili güzel bir
yerdir Huzur. Dağ zirvelerinden birinin tepesinden başlayan bir dere



kasabamızın içinden geçerek pastoral çevreye katkıda bulunuyor. Derede
yiyebileceğimiz balıklar bile var, onları yakaladıktan kısa bir süre sonra
lezzetli bir yemek için ateşte pişiriyorlar.

Huzur kasabası neredeyse 50 yıl önce, 1970'lerin başında hippi
devriminin zirvesinde kuruldu. Kurulduğu zaman sadece altı kişi olmasına
rağmen, o zamandan beri burada doğan çocuklar ve çocukları da dahil
olmak üzere neredeyse 1000 kişiye ulaştı.

Bu hikayeyi yazmamın nedeni, başkalarına özen ve şefkatin, kişinin
kendi hayatta kalma endişesinden daha öncelikli olduğu, özverili bir hayatı
yaşamanın mümkün olduğunu size göstermektir. 21 yaşıma kadar, burası
yaşadığım tek yerdi. Bazı malzemelerle yaptığımız el sanatlarının bir
kısmını ve bahçede yetiştirdiğimiz fazla ürünleri sattığımız Banff'a
yaptığımız gezilerde dünyanın gerçekte nasıl bir yer olduğunu biraz
deneyimlemiştim.

21 yaşıma geldiğimde, topluluğumuzun izole yerinin ötesindeki
dünyanın gerçekte nasıl olduğunu görmek için güçlü bir arzu duymaya
başladım. Bu yüzden, 21 yaşıma bastıktan kısa bir süre sonra, neredeyse bir
yıl boyunca amcamın yanında kalacağım New York şehrine gittim. O bir
seneden sonra, Huzur’a dönmeden önce bir gezintiye çıkmaya karar verdim
ve o yıl en iyi arkadaşımla dünyanın farklı yerlerine seyahat ettim. Bu
gezileri hikayemde daha sonra ele alacağım.

Huzur’da yaşamayan herkes için hayatın ne kadar zor olduğunu
bütünüyle anlamak benim için zordu. Ailem ve köydeki diğerlerinin bana
başka yerlerdeki yaşam hakkında anlattığı birçok hikaye, bana dünyanın
yaşamak için çok sert ve tehlikeli bir yer olduğunu gösterdi. Banff’dayken,
kütüphaneyi sık sık ziyaret eder, dünyada  neler olup bittiğini okurdum.
Savaşlar, cinayetler, evsizlik, korku, açlık, küresel ısınma, önyargı ve çok
daha fazlasını okudum. Bu kadar çok kişinin her gün hayatta kalmak için
mücadele ettiğini bilmek yürek parçalayıcıydı. Hayatlarında zorluklar
ortaya çıktığında onlara yardım edecek birkaç aile üyesi dışında kimseleri
olmadığından, genellikle kendi başlarınaydılar.

Huzur’da ise hayat çok farklı. Şu an neredeyse 1000 kişi olmamıza
rağmen her şey paylaşılıyor. Kimse yalnız değil, topluluğumuzda
birbirimize yardım ediyoruz. Size anlatacağım hikaye, hayatım ve dünyada
hayatta kalmak için rekabet etmek yerine birbirimize içtenlikle özen
göstersek, yardım etsek hayatın herkes için nasıl olabileceği hakkında.
Hayat bu kadar zor olmak zorunda değil. Başkalarının yüzleştiği ve



Banff'taki kütüphanede okuduğum birçok zorluk, Korkuyu Sevgiyle,
Bencilliği Özveri ile değiştirirsek gerçekleşmek zorunda değil. Bu, tüm
hayatım boyunca yaşadığım komünal Huzur kasabasında yaşayan her
sakinin DNA’sının bir parçasıdır. 

Ailem ve arkadaşları, evrensel sevgiyi ifade etmenin ve her şeyin eşit
olarak paylaşıldığı anlamlı bir hayat yaşamanın mümkün olduğuna
inanıyorlardı. Arkadaşlarıyla birlikte Kuzey Amerika'yı gezdiler ve
dünyanın tüm sorunlarından ve çılgınlığından uzakta bir topluluk kurmak
için ideal bir yer aradılar. O dönemde Vietnam'daki savaş gibi, beyaz
olmayanlara ve ülkeyi yöneten insanlara benzemeyenlere yönelik
ayrımcılığa karşı sivil hak mücadeleleri de devam ediyordu. Bunlar ve
ailemin dünyada tanık olduğu diğer mücadelelerin çoğu, bu dünyayı “geride
bırakmaya” karar vermelerini sağladı.

Huzur hakkındaki bu hikaye, yaratılışından neredeyse 50 yıl geçmiş
Umut köyünün hikayesidir. Bu sevgi, şefkat, değer verme, saygı, paylaşım
ve beraberlik dünyasında yaşamak hakkında ve dünyayla ilgili temel
inançlarımızı ve birbirimize karşı davranışlarımızı değiştirebilirsek nelerin
mümkün olduğunu size göstereceğini umduğum bir hikayedir.

Bir Hayalim Var
Başkalarıyla özgürce paylaşılan Sevginin,

Hissettiğimiz ana duygu olduğu ve her yaşamın öneminin
Dikkate alındığı Bir Dünya Hayalim var.

Açlığın, evsizliğin, iklim değişikliğinin olmadığı bir dünya.
Korku, nefret, veya önyargı yok.

Zaman içinde varlığımızı tanımlayan pek çok sorunun
Veya olumsuz duygunun hiçbirinin mevcut olmadığı bir dünya.
Kaynaklarımızı paylaştığımız ve özverili bir şekilde sevdiğimiz

Bu belaları gezegenimizden yok ettiğimiz bir dünya.
Dünyamız bir “Uçurum” da.

Böyle bir rüyayı gerçekleştirmek, onu gerçeğe dönüştürmek için,
"Hepimiz" Korku yerine Sevgiyi,

Umutsuzluk yerine Umudu ve
Bencillik (Ego) yerine Bencil olmamayı (Ruh) benimsemeye karar

vermeliyiz.
Her birimiz bu değişikliği yapma kararını bugün verebiliriz.



Böyle yaparak, dünyamızın gidişatını sonsuza dek değiştirebiliriz.
Böyle bir rüyanın gerçekleşebileceğine inanmayabilirsiniz,

Ama sizi temin ederim ki gerçekleşebilir.
Bunu “Şimdi” başarabiliriz.

Tek eksiğimiz bunu yapacak İrade, İnanç ve Arzu.



2.Bölüm:
Huzur’da Büyümek

E
vde, sakin bir bahar gününde, ailemin o yılın başlarında inşa ettiği kütük

bir kulübede doğdum. Üç çocuğun en büyüğüydüm ve şimdi anladığım
kadarıyla, dünyanın başka yerlerindeki çoğu çocuktan çok farklı
yetiştirildim. Küçük erkek ve kız kardeşimin yanında, bir rakun ve bir kurt
yavrumuz vardı.

Hayvanları hep sevmişimdir. İlk anılarımdan hatırlayabildiğim kadarıyla
hiçbir hayvandan korkmazdım, korkmam gereken ayılar ve dağ aslanları
gibi hayvanlardan bile. Yerine, ne zaman bir hayvan görsem, Ona koştum,
el salladım ve gülümsedim. İki evcil hayvanımızla bu şekilde bir araya
geldik. Çok küçükken köyümüze girdiler, ikisi de yaklaşık bir aylıktılar.
Ailem bana annelerinin muhtemelen öldürüldüğünü, çok küçük oldukları ve
onlara bakacak kimseleri olmadığı için büyük olasılıkla yaşamayacaklarını
söyledi. Sadece iki yaşında olmama rağmen, ölmelerini istemediğim için
aileme onları tutmama izin vermeleri için yalvardım. Onlara, onları
besleyeceğimi ve her gece benimle uyuyabileceklerini söyledim. Ailem de
benim gibi hayvanları severdi, bu yüzden ikisinin bizimle yaşayabileceğini
söylediler, ama onlara bakmak benim sorumluluğumdu.

İlk gelen rakun yavrusuydu; üşüyordu, açtı ve korkuyordu. Ailemin çok
sevdiği, Beatles'ın "Rocky Raccoon" şarkısında geçen Rocky adını verdik.
Onu ilk bulduğumda, eve varır varmaz onu besledim ve neredeyse bütün
gün kollarımın arasında tuttum. Yatağa gittiğimde onu yatağıma bile
koydum; sarılmak için çok rahattı. Birbirimizin en iyi arkadaşı olduk, bütün
gün sürekli birlikte oynadık.



Kurt yavrusunu yaklaşık bir ay sonra bulduk. Tek başına, titreyerek ve
korkarak köyümüze geldiğinde bacağı yaralıydı. Ailem onu kulübemize
getirdi ve orada yarasıyla ilgilendiler. Rocky yeni ziyaretçimizle çok
ilgiliydi; ikisi de birbirleriyle gayet iyi anlaşıyordu. Zaten annem ona
hemencecik aşık olduğu için aileme onu alıp alamayacağımı sormama bile
gerek kalmamıştı. O gün İlk Kavimler’den komşularımız köyümüzü ziyaret
ediyorlardı. Onlara Cree dilinde "Kurt" kelimesinin karşılığını sorduk, onlar
da "Mahihkan" diye cevap verdiler. İşte minik kurt yavrumuz adını böyle
aldı.

Artık her ikisi de artık bizim evcil hayvanlarımızdı ve hayatları boyunca
bizimle yaşadılar. İkisi de benimle birlikte yatağımda uyuyorlardı, Rocky
ayaklarımın yanında, Mahihkan ise başımın yanında. Mahihkan beni sık sık
yalar ve sokulurdu. Sanırım annem olduğunu düşünüyordu.

Ailemin evinde yaşamama rağmen Huzur’daki herkes beni büyütmeye
yardımcı oldu; köyümüzde tüm çocuklar topluluk tarafından büyütülürdü.
Bize hayatı öğretmek söz konusu olduğunda herkes sorumluluğu paylaşırdı.
Bize sadece hayatın iyi yanlarını anlatmakla kalmadılar, aynı zamanda
yanlış bir şey yaptığımızda bunu söylediler. Sanki çok sayıda ebeveynimiz
varmış gibiydi; her yetişkin çocukların eğitimi ve yetiştirilmesiyle
ilgileniyordu. Pek çok şey öğrendik, ancak bize verilen temel ders her
zaman birbirimize ve tüm yaşama saygı duymaktı. Buna sadece insanlar
değil, dağdaki ormanları bizimle paylaşan çok sayıda hayvan ve bitki de
dahildi. Bir insan, hayvan ya da bitkiye ait olup olmadığına bakılmaksızın,
bize her yaşamın özel olduğu öğretildi. Ayrıca, Toprak Ana'ya da saygı
duymamız öğretildi çünkü onunla simbiyotik bir ilişkiyi paylaşıyoruz;
bizim ona güvendiğimiz kadar toprak da bize güveniyor.

Kanada Kayalıkları'nda kısa büyüme mevsimi boyunca tüm
sebzelerimizi yetiştirdiğimiz çok büyük bir bahçemiz vardı. Herkes bahçede
çalışırdı, çünkü birkaç sıcak ay boyunca tüm yıl yetecek kadar yiyecek
yetiştirmemiz gerekiyordu. Ayrıca yüksek rakımlarda iyi yetişen birçok
meyve ağacı diktik; şeftali, kiraz, kayısı, armut, elma ve diğer meyvelerden
vardı. Yine de meyve hasadımız her zaman çok iyi değildi, çünkü
tomurcuklar ve çiçekler erken ilkbahar donları sırasında sık sık zarar
görürdü. İlkbahar donunun yaklaştığını anladığımızda, köydeki herkes
ağaçların üzerini örter ve tomurcukların donmasını ve ölmesini engellemek
için yağ dolu tencerelerde ateş yakar, bu ateş gece boyunca ağaçların
yanında yanmaya devam ederdi.



Tüm çocukların görevi sadece ilkbaharda her şeyin ekilmesine yardım
etmek değil, aynı zamanda hazır olduklarında sebze ve meyveleri hasat
etmekti. Bunu yapmayı çok seviyordum; yaz boyunca her şeyin büyümesini
izlemek ve yıl boyunca herkese yetecek kadar yiyeceğimiz olacağını bilmek
memnuniyet vericiydi. Ayrıca köyümüzün içinden geçen derede ve derenin
aktığı nehirde balık tutardık. Çok balık yedik, çoğunlukla alabalık, biraz
beyaz balık ve yılın belirli zamanlarında yakındaki nehirde yüzdüklerinde
somon balığı. Öğünlerimiz çoğunlukla balık, sebze ve meyveden
oluşuyordu, bu sadece çok sağlıklı olmamızı sağlamıyor, aynı zamanda bizi
iyice besliyordu.

Yerleşimimize gelince, herkes birlikte birbirinden ayrı evler inşa ederdi.
Kendi başlarına yaşamaya hazır olan daha büyük çocuklar için, tek bir çatı
altında yaşayacakları ve uyuyacakları yatakhane benzeri bir bina vardı.
Birisi büyüdüğü evden uzakta yaşayacak kadar olgunlaştığında, kendi
kendine yetebilir halde oluyordu. Hepimiz her şeyin nasıl yapılacağını
bilerek yetiştirildiğimiz için, o yaşlarda taşınmak normaldi. Benim gibi,
çoğumuz 16. yaş günümüzde ortak yatakhaneye geçtik. Bu, yetişkin
olduğumuzun ve dünyada kendi başımıza hayatta kalabileceğimizin bir
işaretiydi.

Huzur'da okul olarak kullandığımız bir bina da vardı; burada okumayı,
yazmayı ve yeterince büyüdüğümüzde köyden ayrılmaya karar verirsek
dünyada hayatta kalmak için ihtiyaç duyacağımız diğer tüm becerileri
öğrenirdik.

Dağlarda hayatta kalmak için bilmemiz gereken her şeyi öğrenmenin
yanı sıra, öğrendiğimiz en önemli ders başkalarına nasıl davranacağımız ve
tüm yaşama nasıl saygı duyacağımızdı. Ayrıca paylaşmanın, şefkatin,
vermenin, özverinin, sevginin, empatinin ve çok daha fazlasının önemini
öğrendik. Kim olduğuna ya da neye benzediğine bakılmaksızın hiç
kimsenin bir diğerinden daha iyi olmadığını anlayacak şekilde yetiştirildik.
Büyürken eğer başkalarına herhangi bir nedenle bu şekilde davranmazsak,
bunun neden önemli olduğu bize nazikçe hatırlatılırdı. Bize, başkalarına
kendimize davranılmasını istediğimiz gibi davranmamız öğretildi.

Bu sadece birbirimiz için değil, tüm yaşam için de geçerliydi. Her şey
kıymetliydi. Bu zorlu ortamda hayatta kalmak, kışın sıcak kalmak ve tüm
yıl boyunca yeterli yiyeceğe sahip olmak için hepimizin her gün çok
çalışması gerektiği anlamına geliyordu. Doğduğumuz andan itibaren bize
topluluğun ve içindeki herkesin önemi öğretildi. Ayrıca bize her şeyi eşit



olarak paylaşmamız öğretildi. Bize, başarının ancak herkes birlikte başarılı
olduğunda gerçekleşebileceği söylendi; sadece kendiniz başarılı olursanız
asla gerçekleşemez.

Bu şekilde yetiştirildiğim için aşkı deneyimleyebildim; okuduğunuz ya
da filmlerde gördüğünüz yapay aşkı değil, gerçek aşkı. Bu, Ruhumuzun var
olduğu kalpten gelen bir sevgidir. Gerçek sevgi, karşılığında bir şey alma
beklentisi olmadan özgürce verilir. Eğer benim gibi yetişecek kadar
şanslıysanız, hayatınız mutluluk ve anlam dolu olacak.

Biz Birbirimizin Öğretmeniyiz
Ne kadar kısa süreli olursa olsun, tanıştığımız her insan hayatımızı etkiler.

Ruhlarının, Özlerinin küçük bir parçası bizimle kalır.
Hayatımızın alacağı yönü az da olsa değiştirirler.
Bu nedenle her birimiz "Dünyayı Değiştirebiliriz"

Paylaşarak başkalarıyla "Hakiki Benliğimizi".
Biz Birbirimizin Öğretmenleriyiz.

Bu nedenle, Paylaştığımız mesajların
Pozitif olduğundan, "Herkesin" Yaşam Yolculuğuna fayda sağladığından,

Birbirimize özveriyle yardım etmemizi sağladığından,
Çocuklarımıza daha iyi bir dünya bıraktığımızdan

Yolculuğumuza ilk başladığımız zamanlardan emin olalım.



You’ve Just Finished your Free Sample 
 

Enjoyed the preview? 
 

Buy:  http://www.ebooks2go.com

http://www.ebooks2go.com/9788835445555

	1.Bölüm: Huzur Köyü
	2.Bölüm: Huzur’da Büyümek
	3.Bölüm: Başlangıçta
	4.Bölüm: Huzur'da Yaşam
	5.Bölüm: Komşularımız
	6.Bölüm: Yetiştirilme Tarzım
	7.Bölüm: Bir Genç Olarak Hayatım
	8.Bölüm: 16 Yaşınmdayken Hayat
	9. Bölüm: Dünyayı Keşfetmek
	10. Bölüm: Gezinti
	11.Bölüm: Huzur’a Dönüş
	Bölüm 12: Yıllar Sonra
	Bölüm 13: Son Düşüncelerim
	Hayat Yolculuğumuzu birlikte paylaşalım. Facebook, İnstagram, YouTube, Twitter, Pinterest, Linkedin ve Reddit’te beni Takip edip / Beğenip / Arkadaş olun. Hippi Nesline Ne Oldu?
	Her zaman ”Nazik" Olun
	Biz Gençken
	Değişim Umudumuz
	"Hayatta Olmamızın Bir Nedeni" var mı?
	Hepimiz Gerçekten Eşitiz
	Alternatif Düşünülemez!
	"Farkındalık" Derin Bir Sorumluluk Getirir
	Her Hayat Eşit Derecede Önemlidir
	Sevgiyi Paylaşmak “Hayatın Anlamı" dır
	Hayal Edin
	Kalbinizi Açın
	Yaşam Yolumuz
	Çocuklarımız için istediğimiz Dünya bu mu?
	Sessizce otur ve "Dinle”
	Bir Gülümseme ve Nazik bir Söz
	Hepimiz “Ohana" yız
	"Ken Hakkında”



