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BARIŞ HERŞEYİ HAZMEDEN MUTLULUKTUR;
SEVGİ İSE DÜNYAYA HÜKMEDEN YÜCE İLAHI DUYGU’DUR
Bazı güzel sözler vardır yıllar geçsede anlamını yitirmez. 1800 yıllarında yaşayan ünlü Fransız şair,
romancı ve oyun yazarı Victor Hugo nede güzel ifade etmiş ‘Barış herşeyi hazmeden mutluluktur’ derken.
BARIŞ; kelimesi kısaca düşmanlığın olmaması anlamında açıklanabilir. Başka bir anlatımla kötülükten,
kavgalardan, savaşlardan kurtuluş, uyum, birlik, bütünlük, sükunet, sessizlik, huzur içinde yaşamak
olarak da tanımlanabilir. Savaşların çok yaşandığı zamanlarda Barış halk arasında hoş geldiniz olarak ta
karşılanırdı.
Barış içerisinde yaşabilmemiz için önce Sevgiyi öğrenmemiz gerekir. Kendini seven; yaşamı, dünyayı
kısaca var olan herşeyi sever. Sevgiden yoksun birey ise sürekli mutsuz, huzursuz ve geçimsizdir. Hem
kendisiyle geçimsiz hem de etrafıyla geçimsiz.

Öyleyse Barış içerisinde bir hayat sürebilmemiz için önce KENDİMİZİ SEVMEYİ öğrenmeliyiz. Uzun ve
sağlıklı bir yaşam sürebilmek, tüm potansiyelimizi açığa çıkarabilme için kendimizden başlayalım. Barış
ne ağaç nede ot değil ki yeşersin ancak biz istersek barış olur çiçeklenir gönlümüz.
Sevgiye hasret Kalplerimizi SEVGİYE açalım.
Sevgi herkesin içindedir ancak duygusal gelgitler ve yetiştiğimiz aile, çevre bazen kendimizi sevgisiz
hissetmemize sebep olabilir. Kaybettik zannettiğimiz Sevginin açığa çıkması ise kişinin kendine
yolculuğunu gerektirir. Cesaretle yılmadan kendini takdir ve kabul bize sevginin kapılarını açacağı gibi
sağlık, huzur, mutluluk ve barış içinde yaşamamızı da sağlar.

Bir insanın kendisiyle barışık olması, kendi içinde bir denge, sakinlik ve huzur içinde olması demektir.
İnsanın kendisiyle barışık olması, olanı kabul etmesini, alçak gönüllü ve toleranslı olmasını gerektirir.
Günümüzde kaç kişi bu niteliklere sahip dersiniz?
Dünya nüfusunun 10% desem ne dersiniz?

Evet şaşılacak bir durum ancak maalesef böyle. Bu kişiler de tabirimiz ile aydınlanmış, gerçek insan yoluna
girmiş ‘Kamil İnsan’lar. Toplumun direği, mihenk taşları.
Alçak gönüllü olmak ne demek? Kendi değerini olduğundan aşağı gösteren, mütevazi ve başkalarını küçük
görmeyen insanlara alçak gönüllü denir. Özellikle yaptığı herhangi bir iş ya da karakteri açısından kendini
övmeyen insanlardır.
Tolerans ise; Hoşgörülü ve anlayışlı olma halidir. Olaylar ve yaşanılanlar karşısında katlanma gücü demektir.
Yaşadığımız şu günlerde savaş kelimeleri gündemden düşmese de biz barış içerisinde yaşamayı ve sevgiyi
bu dünyaya indermeyi seçiyoruz.
Barışmak için illa hastalığı, bayramı, ayrılığı, savaşı beklemeyin. Unutmayın ki yarın uyanamamak,
görememek te var. İnsanın kendisi ile barışık olması; barışların en güzelidir.
Sevgiyle kalın, barış ve sevgi dolu günleriniz olsun.

Çiğdem Sarı Fraser

Olive Garden’da Neler Oluyor?
Bol yağmurlu ve soğuk bir kışın ardından nihayet bahar geldi yarım kalan işleri tamamlamaya başladık. Baharın
gelmesiyle doğanın zenginliklerinden faydalanmak istedik.
Gönüllülerimiz ile hergün elimizde sepetler dağlarda faydalı çiçek ve bitkileri toplamaya şifalı otlardan şifalı çaylar
yapmaya başladık. Önce kendimiz denedik bu karışımları ve çok beğenildi. Doğada o kadar çok faydalı yabani bitki
varki insan öğrendikçe hayrete düşüyor. Doğa ana bize sonsuz bir debi-derya sunmuş haberimiz yok. Şimdi şifalı
çaylarımız kitapçık haline gelme aşamasında.
Olive Garden her zamanki gibi güne sabah 07:00 yoga ile başlar. 08:00-09:00 arası kahvaltı ve sonrasında herkes
görevinin başına gider. Bizi tercih eden her gönüllü yoga ve meditasyon yapıyor, kendini arayış yolculuğuna girmiş
pırıl pırıl canlar.
Neyi seviyorum biliyor musunuz ‘yoga öğretmeniyim’ diye yazışmaya başlayanların ‘hadi bugün sınıfı sen
çalıştırıyorsun’ deyince yüzlerindeki ifadeyi görmenizi isterim. Hemen itirazlar başlar ‘ama ben online ders aldım,
tecrübem yok’ evet biz bu insanları seviyoruz. Onları cesaretlendirmeyi, kendilerine olan güveni kazanmalarını,
merkezimizden ayrılırken ‘artık bir yoga öğretmeniyim’ diyerek ayrılmalarını seviyoruz.
Henüz yolun başındayız ancak Olive Garden hem gönüllü çalışanlarımıza hemde kamplarımıza katılanlara rehber
olmaya başladı bile. Şükürler olsun, Rabbim izin verdiği sürece bütünün hayrına amaca adım adım ilerliyoruz. Size
anlatacak çok hikayemiz var belki birgün bizi ziyaret edersiniz bol bol sohbet ederiz. Kamplarımıza ilgi hem Türk
hem de yabancı canlardan hal böyle olunca eğitimlerimiz İngilizce ve Türkçe gerçekleşiyor.
Şifa gücü yüksek Kadim Tibet Çanakları ile Ses Terapi kampının ikincisini tamaladık. Üçüncü kampımız 24-26
Haziran da gerçekleşecek. Her iki çalışmaya katılım ve ilgi oldukça yoğundu. Ses demek titreşim demek. Eğitim
boyu hem kendinizi hem de diğerlerini şifalandırmayı öğretiyoruz. Şifalanma; Bedensel, ruhsal ve fiziksel alanda
hizalanmak demek.

Dans Terapi kampımızın ilki tamamlandı, ikincisi ise Türkçe ve İngilizce olmak üzere 27-29 Mayıs tarihleri
arasında gerçekleşecek. Dans terapi ile İçimizde olan enerjinin açığa çıkmasını şifalanmanın içten dışa
akmasını, bedenimiz ile bağ kurup eril ve dişi enerjimizin dengelenmesini sağlıyoruz.
İnsanlık bedenin kopuk yaşıyor - ne demek istediğimi bir kampımıza katılıtrsanız anlayacaksınız -. Bedeninden
kopuk yaşayan bu dünyadanda kopuk yaşıyor.
Sessiz Koza İnziva kampımızın ilki tamalandı, ikincisi 07-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Mauna adını
verdiğimiz sessizlikte geçireceğimiz üç gün boyunca kendimizi ve maskelerimizi tanıyoruz. Kendimizi tanıdıkça
kendimizle bütünleşmeye başlıyor. Her sabah gerçekleştireceğimiz asana çalışmaları ile bedensel bütünleşmeyi,
pranik nefes çalışmaları ile pranik yani yaşam enerjisinin bedene akışını, ses terapi yöntemleri ile ismimizle
bütünleşmeyi, meditasyon ile kalbimizin sesini dinlemeyi, kalbimizle konuşmayı deneyimliyoruz. Temmuz ayı için
şimdiden yerinizi ayırtın derim.

Nefes ile Değişim Dönüşüm kampımızın ilkini tamamladık ikincisi ise 09-12 Haziran tarihleri arasında
gerçekleşecek. Nasıl nefes alırsak öyle yaşıyoruz’u deneyimleyeceğiz. Limitli nefes alıyorsak hayatta bize aşk, iş,
para akışı kısaca her alanda limitli akıyor demektir. Kamp boyu yapacağımız 6 nefes terapi ile nefesimizi doğal
nefes alış haline getirip şimdi nefes almaya başladım dedirtecek dönüşümler yaşıyoruz. Kısacası yeniden
doğuyoruz. Potansiyelimizi keşfedip yaşam kapasitemizi 20%’lerde 60% çıkartıyoruz. Ayrıca kamp boyu zihin
dönüşüm metotları ile zihni susturmayı kendimizin efendisi olmayı öğreniyoruz.

Bu arada mekanımız Pirimiz Mevlana yolunda ilerlemek isteyen canları bir araya getiren Mevlana
Uluslararası Kültür ve Araştırma Derneğinin Tasavvuf konulu 2 günlük sohbetli kampına ev sahipliği
yaptı. Mevlana’nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru ve Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Kurucu Müdürü Nuri
Şimşekler konuşmacılar arasında idi.
Ayrıca 17. çalışmayı tamamladığımız farklı ülkerlerden gelen 3 değerli şamanımız ile büyük anne ve büyük
baba adı verilen şamanik yolculuk kamplarına da ev sahipliği yapıyoruz.
Olive Garden Ekim-Mart ayları arasında 200 saatlik ilk Yoga Eğitmenlik Eğitimini tamaladı. Mart ayında
gerçekleşen Cesaretlendirme kampı ile birlikte yeni yoga eğitmenlerini göreve hazırladı.
Hatta;
01-03 Nisan tarihleri arasında yabancı katılımcılar ile ilk defa Mini Bahar Yoga Festivali gerçekleştirdik.
Festivalimizde yeni eğitmenlerimiz görev başındaydı. Yoga, meditasyon, Pranik nefes çalışmaları ve mantralar
dan oluşan etkinliğimizde gün boyu hem eğlendik hem şifalandık. Cumartesi akşamı ise ateş seramoni ile
meditasyon gerçekleştirdik.
Hadefimiz önümüzdeki yıl Mini kapsamını genişletmek.
Olive Garden olarak ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Hintli Yoga eğitmeni Pawan Maheswari ile Çiğdem
Sarı Fraser liderliğinde 8 günlük ilk Uluslararası inziva kampını gerçekleştirdik. Yin yoga ile başlayan Üç gün
sessizlikte kalıp 4. gün paylaşımlar ve tekrar Üç günlük sessizliğe büründüğümüz kampımızda gözyaşları ile
geçen heyecan dolu anlar yaşadık.

Ayın MANTRA’sı
Çok değerli enerji gücü çok yüksek bir mantra paylaşacağım.
GURUR PURINAM MANTRA – Master mantra olarak geçer
Guru iki kelimeden türetilmiştir. "Gu" karanlık ve "Ru" Işık anlamına gelen kelimeler
birleşimidir.
Gu ve Ru birleşerek karanlığı aydınlığa çıkaran "Guru"yu oluştururlar. Guru, bir konu
üzerinde muazzam bilgiye, bilgeliğe ve komutaya sahip olan ve havarilerine rehberlik etmek
için onu kullanan kişidir biz buna Master diyoruz. Öğretmenler veya Gurular toplumun yapı
taşlarıdır, insanları eğitirler ve daha iyi İnsan olmalarına yardımcı olurlar.
Guru Brahma Guru Vishnu Sloka, öğrenme ve sağlıklı yaşam yolunda karşılaştığımız tüm
sorunları çözmemize yardımcı olan öğretmene veya Guruya bir duadır. Guru Brahma Guru
Vishnu Sloka, Guru'nun büyüklüğünü açıklayan ve Hindistan'daki öğrenciler tarafından her
gün okunan tanınmış bir duadır.
CHANT:
Guru Brahma Guru Vishnu
Guru Devo Maheshwara
Guru Sakshat Param Brahma
Tasmai Shri Gurave Namaha
Om Shnti Shanti Shanti

ANLAMI:
- Sana dualar, ederiz, Oh Yüce Yaratıcı, Koruyucu kimdir,
- Yok edici kimdir,
- Bu bilgiyle, Gurum sen Yüce Tanrısın, Mutlak Gerçeksin,
- Tüm çalışmalarım sanadır, Selamlarım ve önünde eğiliirim
- Huzur, barış bizimle olsun

GENEL ASANA POZLARI – ESNEMELER
Virasana:
Kahraman Pozu

❖ Diz üzerine gelin, dizler bir araya getirilir ve kalça genişliği birbirinden
ayrılır. Topuklarınız kalçaların dışına değecek şekilde topuklarınıza
dikkatlice oturun. Ellerinizi dizlerin üzerinde, avuç içleri yukarı veya
aşağı bakacak şekilde dinlendirin. Gözleriniz, parmaklarınız ve ayak
parmaklarınız hizada olmalıdır.
❖ Alt bacakları yere bastırın ve omurgayı uzatmak için başın tepesine
kadar ulaşın. Omuzları aşağı ve arkaya bırakın ve göğsü öne doğru
uzatın.
❖ Yüzü, çeneyi ve göbeği rahatlatın. Diliniz damağınızda, ön dişlerin
hemen arkasında durmasına izin verin.
❖ Burundan göbeğe doğru derin nefes alın. Rahat olduğu sürece tutun.
❖ Günlük 5 kere tekrarla ancak aşırıya kaçma.
Faydaları: Kahraman pozu, meditasyon için rahat bir oturma
pozisyonudur. Bu poz kuadrisepsleri nazikçe gerer, omurgayı uzatır ve
topraklanmayı ve iç sakinliği teşvik eder.

Utthita Malasana:
Uzatılmış Bacak Çömelme

❖ Masa pozisyonundan, ayak parmaklarını altına sokun ve
ellerinizi ayaklara doğru yürüyün, dizleri bükün ve kalçaları
çömelme pozisyonunda topuklara doğru bastırın.
❖ Gövde uyluklara yaslanana ve ayaklar yerde düz olana kadar
ayakları biraz daha uzağa yürüyün.
❖ Sağ bacağınızı yavaşça uzatıp düzeltirken ellerinizi önünüzde
yerde tutun, topuktan dışarı doğru bastırın. Kalçaların sol
topuğa doğru batmasına izin verin.
❖ Nefes alın ve 1-3 nefes tutun.
❖ Serbest bırakmak için: uzatılan bacağı yavaşça çömelme
pozisyonuna geri kaydırın.
❖ Diğer tarafa tekrarlayın.
❖ Günlük 3-4 kere tekrarla ancak aşırıya kaçma.
Faydaları: Uzatılmış bacak çömelme kalçaları açar ve bacakların
sırtlarını uzatır.

Dandayamna Bharmanasana
Denge Tablası

❖ Masa pozunda ellerinizin ve dizlerinizin üzerinde, sağ
bacağınızı yere paralel olarak soluyarak ayak
parmaklarına arka duvara doğru ulaşın.
❖ Avuç içleri arasındaki bir noktada yıldızlaşırken, sol kolu
yavaşça yere paralel olarak soluyarak parmakları ön
duvara doğru uzatın.
❖ Nefes alın ve 3-6 nefes tutun.
❖ Serbest bırakmak için: sol kolu yavaşça aşağı doğru
indirin ve ardından dizi aşağı indirin, tekrar masa.
❖ pozisyonuna gelin.
❖ Diğer tarafa tekrarla.
❖ Günlük 3-4 kere tekrarla ancak aşırıya kaçma.

Faydaları: Dengeleme Masası pozu dengeyi, hafızayı,
odaklanmayı ve koordinasyonu geliştirir. Bu duruş çekirdek
vücut gücünü oluşturur ve omurgayı uzatır.

Mayıs-Haziran Ayları Etkinlik Proğramı
Zoom Online :
❖ Pazartesi 07:00 Mix Yoga.
❖ Perşembe 07:00 Pranayama Pranik Nefes Teknikleri
Merkezimizde Yoga:
❖ Salı ve Perşembe günleri 10:00
Merkezimizde Kamplar:
❖ 27-29 Mayıs Dans Terapi.
❖ 09-12 Haziran Nefesle Değişim Dönüşüm Kampı.
❖ 24-26 Haziran Tibet Çanakları Ses Terapi Eğitimi – Level 1.
❖ 07-10 Temmuz Sessiz Koza İnziva

Rezervasyon ve Bilgi İçin: telefon
+90 (0)541 313 0722 ve +90 (0)532 296 6491. mesaj gönderin veya
cigdemsarifraser ve olivegardenretreat instagram sayfalarını takip edin

