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2 Günlük Kadınlara Özel  Haftasonu Çalışması 
 
 

• Tüm başarılarınıza ve hayatta elde ettiklerinize rağmen içinizde anlam 
veremediğiniz bir tatminsizlik duygusu mu var? 
 

• Dişi tarafınızla, sezgilerinizle, bedeninizle ve ruhunuzla daha derin 
düzeyde iletişime geçip, bağlantı kurmak ister misiniz? 

 
• Döngülerinizin  ve  hormonlarınızın size ve yaşamınıza olan etkisinin  ne 

kadar farkındasınız? Bu döngüyle daha uyumlu bir şekilde hareket etmek 
nasıl olur? 

 
• Bir şeyler kaçırıyorum, bir yerlere yetişmem lazım hissi sizin için tanıdık 

mı? 
 
• Yakın ilişkiler içinde  kaybolduğunuzu hissettiğiniz ya da yakın ilişkiler 

kurmakta  zorluk çektiğiniz oluyor mu? 
 
• Rollerinizin dışında kim olduğunuz konusunda kafanız mı karışık? 
 
• Bir kadın olarak kendinizi daha iyi ifade edebilmek ister misiniz? 
 

 
 
Bu sorular sizin için bir anlam ifade ediyorsa,  sizi Aylin Kafalı Deniz 
liderliğinde yapılacak olan bu  2 günlük çalışmada “İçinizdeki Tanrıça”yı 
keşfetmek üzere adım atmaya davet ediyoruz. 
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Biz kadınlığımızla ve öz doğamızla temas etmediğimizde içimizde oluşan 
boşluğu kariyer, çeşitli ilişkiler, eğitimler, kitaplar, yemek, tüketim gibi şeylerle 
doldurmaya çalışıyoruz. Gerçekten ne istediğimizi bilmediğimiz için dışarının 
bizim kim olduğumuzu tanımlamasına izin veriyoruz. Kendimizi bir kadın 
olarak değersiz, güçsüz görerek kendi ayaklarımız üzerinde durmaya 
direniyor  ya da sürekli kendimizi kanıtlama çabası içinde ben çok güçlüyüm, 
desteğe ihtiyacım olmaz imajını çizebiliyoruz. Yaşamınızın sorumluluğunu 
alıp, tüm bu konular ve sorularla  ilgili farkındalık kazanmak ve yaşamınıza 
geçirmek üzere adım atmak ister misiniz? 
 
Bir katılımcımız, blogunda izlenimlerini şu şekilde aktarıyor (linke tıklayınız 
veya internet göstericinize kopyalayınız): 
http://new-ist.blogspot.com/2013/02/reconnecting-with-your-inner-self.html 
 
Programın Yapısı 
 
Bu çalışmada beraber güvenli ve kutsal bir paylaşım ve araştırma ortamı 
yaratarak; öz doğamızı, dişi özelliklerimizi yeniden keşfetmek ve  
sahiplenmek, bunun sonucunda tanımlarımızın, şartlanmalarımızın, 
alışkanlıklarımızın, bildiklerimizin ötesinde gerçekten kim olduğumuz ve ne 
istediğimiz konusunda  adımlar atabilmek için farklı pratikler  yapacağız. 
Cesaretle içimize döneceğiz, konfor alanımızın dışında dokunulmamış 
alanlara şevkat, farkındalık ve anlayışla dokunacağız, ezber bozacağız.  
 
Grubun dinamiğine göre;  teori, gestalt, dizim çalışmaları, farkındalık  ve 
beden çalışmaları, zihinsel sorgulama , gevşeme  egzersizleri, meditasyon, 
çeşitli ritüeller,  dans, müzik, mitoloji,  ve arketipik uygulamalardan 
yararlanacağız.  
 
Entellektüel bilginin ötesinde  doğrudan deneyim yoluyla yoğun çalışmalar 
yapacağımız bu 2 günlük eğitimde hep beraber kendimize, kaynağımıza 
doğru bir yolculuğa çıkacağız ve birbirimizden ve birlikte yarattığımız alandan 
öğreneceğiz.  
 
Lojistik Bilgiler: 
 
Çalışma Tarihi: 28-29 Eylül 2013, 10:00-18:00 
 
Eğitim Mekanı: BUMED, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği, Aşiyan 
Salonu 
 
Ücret Bilgisi:  625 TL+KDV 
 
Kayıt İşlemleri : Çalışmaya katılacak kişi sayısı sınırlı olduğu için ilgilenenler 
en kısa sürede 0212 325 98 50’den Cansın ile iletişim kurabilirler. Kesin 
kaydınızın gerçekleşmesi için telefonla öngörüşme ve 250 TL ön ödeme 
yapılması gerekmektedir. 
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Aylin Kafalı Deniz Kimdir? 
 

Üniversiteden mezun olduğum gün aklımda şu vardı: 
Şimdiye kadar toplum tarafından uygun görülen 
şekilde yaşadım, görünürde her şeye sahibim ama 
hala birşeyler eksik. Bundan sonra kendimi; özümü, 
gerçek tutkumu bulmaya adıyorum dedim. Ve büyük 
bir azim ve kararlılıkla hep bu tutkuyu takip ettim 
yaşamımda. Şimdi bir eğitmen ve koç olarak 
danışanlarımın hayallerinin, tutkularının peşinden 
gitmelerine ve kendi özlerini bulmalarına destek 
oluyorum. Çalışmalarımı bütünsel yaklaşım 
doğrultusunda yürütüyorum. Bir yandan öğrenirken 
bir yandan öğrendiğim şeyleri başkalarıyla paylaşıp 
onların da kendilerine doğru bir adım daha 
atabilmelerine tanık olabilmek en büyük 
motivasyonum. Son yıllarda  yaptığım çalışmalar 
özellikle  benim kendi kadınlığım üzerinde 
yoğunlaşmama neden oldu. Görmezden geldiğim  
dişi tarafımın aslında ne kadar büyük bir potansiyel 
taşıdığını farkettim. Çalışmalarımı derinleştirdikçe  
kendimle ilgili karşılaştığım hazineler beni öyle 

heyecanlandırdı ki, hem kendi içime  doğru olan yolculuğumu daha da 
derinleştirmek hem de bu yolculukta öğrendiklerimi başkalarıyla 
paylaşabilmek için çalışmalarımı ağırlıklı olarak bu alana yönlendirdim. 
 
Peki çantamda neler var? Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra 
çok farklı sektörlerde çalıştım, yöneticilik yaptım ve  ardından eğitim ve 
danışmanlık hizmetine yöneldim. 2.000 saatin üzerindeki yönetici ve bireysel  
koçluk deneyimiyle Uluslararası Koçlar Federasyonu tarafından verilen 
Profesyonel Sertifikalı Koç (PCC)  ünvanına hak kazandım.  Bütünsel bir 
yaklaşımla çalışabilmek  için dünyanın farklı yerlerinde eğitimler aldım. 
Amerika ve Kanada’da   aldığım bireysel ve grup Gestalt eğitimlerinin 
ardından Cape Code’da “Working with Couples, Families and Small 
Organizational Systems” eğitimlerini tamamladım. New York’taki  Center for 
Somatic Studies’in 2 yıllık “Gelişimsel Beden Psikoterapisi” eğitimini  bitirdim. 
İstanbul’da gerçekleştirilen “Eurasian Gestalt Coaching” ve “Gestalt Group 
Coaching” programlarında öğretim görevliliği yapıyorum. Avusturya’da Bert 
Hellinger’den Aile Dizimi eğitimi  aldım ve  yine Avusturya’da Barbara 
Brennan Şifa Okulunun  birinci yılını tamamladım. Halen Türkiye Sistem 
Dizimleri Enstitüsü’nün 4 yıllık “Dizim Terapistliği” eğitimine devam ediyorum. 
On üç  yıldır şifa çalışmaları, kişisel ve ruhsal gelişim alanlarında  çalışıyorum. 
Uzakdoğu öğretileriyle ilgileniyorum ve Qi Gong eğitmenliği yapıyorum. 
Dünya’nın farklı yerlerinde Dalai Lama ve Thich Nhat Hanh’ın da aralarında 
bulunduğu birçok ustanın eğitim ve inzivalarına katıldım, Kore, Hindistan, 
Fransa’da farklı manastırlarda, aşramlarda kaldım. Hindistan, Almanya, 
Yunanistan‘da feminen liderlik, kutsal dişi ve feminen aydınlanma yolu 
konularında eğitimler aldım, halen de almaktayım. Aynı zamanda  “Dişi 
Gücümüze Dönüş” adı altında kadınlara özel grup çalışmaları , bireysel 
seanslar ve inzivalar  yapmaktayım. 


