


“Şimdi kadınların öne çıkma zamanı!”
Bir büyüğüm olan Debra Roberts yaşlı bir Hopi bilgesi olan Thomas 
Banyacya Sr ile 90’ların ortalarında tanışmış. Thomas, kabilesinin 
büyükleri tarafından bir Hopi kehanetini dünyayla paylaşmakla 
görevlendirilmiş. Bu kehanet, bir dünyadan diğerine geçişle ilgiliymiş - 
4. Dünya'dan 5. Dünya'ya geçiş. Geleneksel olarak Hopiler, 4. 
Dünya'da kadınların evin kalbinden yani ailelerin bir araya geldiği ve 
beslendiği "masa"dan sorumlu olduğuna inanırlar. 5.Dünya'da ise 
"masa" yeryüzüdür, yani kadın tüm yeryüzünden sorumludur.##
Biz şimdi 5.Dünya'dayız. Öyle zamanlar ki bunlar kaos ve çöküş ile 
yeni doğan düzen ve yaratılış yanyana, içiçe. Dönüşüm öyle hızlı ki 
tutunacak hiç bir şey yok, yeryüzünün kendisinden başka. Debra’nın 
deyişiyle "Biz, bu zamanlar için doğmuş kadınlarız". Toprak Ana ve 
hayat bizi çağırıyor! Bu çağrı çok güçlü, bizi hücrelerimizden ve 
kemiklerimizden, rüyalarımızda ve vizyonlarımızda yakalıyor, 
bırakmıyor, ve her gün daha da güçleniyor.##
Sipapuni, "oluşma yeri" anlamına gelen bir Hopi kelimesi. Yerli 
Amerikalıların tapınakları "Kiva"larda, yerde bulunan ve başka 
dünyalara açıldığına inanılan küçük bir deliktir. Başka bir dünyaya ya 
da hayatımızdaki "bir sonraki şey" her neyse...Hopiler ayrıca 
sipapuni'nin, 4.Dünya'dan 5. Dünya'ya geçiş yeri de olduğuna 
inanıyorlar. ##
Sipapuni ile 13 kadın, 13 haftalık bir yolculuğa çıkacağız. Sipapuni, 
kendi yolculuklarında cesaret ve kararlılıkla ilerlemek ve 5.Dünya'da 
yeryüzünün sorumluluğunu almak isteyen kadınlara bir davet: #
"oluşma yeri"nde duracağımız, dinleyeceğimiz, hayal edeceğimiz,  
paylaşacağımız ve yaratacağımız bir yolculuk. #

“Dünyanın kan dolaşımının içine 
girmenin vakti geldi. 

Biz dünyaya iyi geliriz ve  
masanın ihtiyacı olanız. 

her kim olursak olalım ve  
her ne yapıyorsak yapalım, 

şimdi bizim zamanımız,  
ve ilgilenmemiz gereken bir masa var. 
Şimdi bunu yapmak için doğduk biz” 

 
Debra Roberts



Programın tamamı 13 hafta sürecek. Bu zaman esnasında bir araya geleceğimiz 2 
haftasonu inzivamız ve kapanış seremonimiz olacak. Bu buluşmalar arasında ise 
çalışmaya ve oynamaya emailler, Facebook grubu ve Skype üzerinden devam 
edeceğiz. ##

İnzivalarda ve programın diğer aşamalarında council (çember), hareket ve dans, yazmak, vizyon 
haritası, şiir, hikaye, seremoni, tarot gibi pratiklerle çalışacağız. Bu programda ‘öğretilen’ hiç bir şey yok, 
öte yandan eşzamanlılık, yaratıcılık ve ilahi ilhamın desteğiyle birbirimizden ve süreçten sürekli 
öğreniyor, yeni şeyler keşfediyor ve kadınlara ait kadim bilgelikleri hatırlıyor olacağız. Kızkardeşlerimizin 
ve kutsal Feminen’in şahitliğindeki güvenli alanda armağanlarımızı birbirimize sunarak güçleneceğiz.##
SIPAPUNI tarihler: 24 Ekim 2014 - 24 Ocak 2015"#
BULUŞMA TARİHLERİ: 
Açılış inzivası - 24-26 Ekim 2014 @Bayramiç Yeniköy 
Kışdönümü inzivası - 19-21 Aralık 2014 (yeri duyuracağız)#
Online paylaşım (Skype ya da Google Hangouts ile) - 23 Kasım 2014  (3 saat)  
Kapanış seremonisi - 24 Ocak 2015 @Istanbul (tüm gün)##
RİTMİMİZ: 
Her ay “Kurtlarla Koşan Kadınlar’’ kitabından bir hikaye ve aylık temamız#
Her hafta online yapacağımız paylaşımlar, haftalık temamız ve sorular#
Her hafta katılımcılardan birinin hikayesinin paylaşılması  ##
Çalışacağımız konulardan bazıları şöyle: görünür olmak, özbakım, kutsal öfke, aidiyet, Dünya’yı 
sevmek, gücümüze yeniden sahip olmak, yas, topluluk…

nasıl 
olacak?



#
#

Sipapuni, kendinize olduğu kadar dünyaya da bir armağan. Dünyanın hiç bir zaman 
olmadığı kadar şimdi ‘uyanmış, gerçeğini konuşan ve armağanlarını masaya getirmekten 
çekinmeyen’ kadınlara ihtiyacı var! Eğer hayatınıza o büyülü dokunuşu yapmaya, 
çılgınca dans etmeye, almaya ve vermeye hazırsanız, bu yolculuk sizi çağırıyor. #

Ayrıca buluşmaların ve çalışmaların tümüne katılmanız bekleniyor. Lütfen bunu yapmaya istekli ve 
niyetliyseniz başvurun.#
ÖDEME#
Bu programa katılımın karşılığı olarak önerilen katkı payı 1200 TLdir. Ancak ekonomik durumunuz buna 
elvermiyorsa 800-1200 TL arası bir miktar ödenebilir. Bu miktar inzivalar için konaklama ve gıdayı da 
kapsar. Ulaşımı kapsamaz. Tercih edenler için 2 ya da 3 taksit yapılabilir.  
Bir hatırlatma: vereceğiniz katkı sadece iki inzivanın karşılığı değildir, 13 haftalık bir programın değerini 
kapsar. #
Başvurmak için lütfen aşağıdaki sorulara vereceğiniz cevaplari filizatbaraka@gmail.com adresine 
gönderin: 
1. Şu anda kimsin ya da kime dönüşmektesin?"
2. Şu anda ve yakın gelecek için sana rehberlik eden hayal, vizyon ya da yaşamsal güç nedir?#
3. Sipapuni’ye adım atmaya hazırlanırken içinde nasıl bir niyet ve ilham var?  #

bilge kadın konuğumuz: Debra Roberts 
Hayatımdaki en yüce bilgelik ve sevgi kaynaklarından biri Debra Roberts, 
kendini arılara adamış bir arıcı, konuşmacı ve eğitmen, kutsal olanın korkusuz 
savunucusu. İlahi Feminen’in sesi soluğu. Sipapuni programı boyunca 
değineceğimiz 5.Dünya Kadınları isimli bir konuşma serisinin yaratıcısı. Debra, 
açılış inzivamızda bizlerle olacak ve bizi hikayeleri ve varlığı ile onurlandıracak.#

“Bu, bir hatırlama zamanı. Şarkılar, dans, seremoniler ve çemberler 
bizi yeniden hayata döndürecek ve hayatı dengeye kavuşturacak”

katılım

Şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki hayatımdaki en iyi şeylerden biri kalbimi 
ve içsesimi dinliyor olmam. Varolabilmek ve gerçekten kim olduğumu 
öğrenebilmek için bunu yapmaktan başka yolum yok zaten…#
Uzun zaman ‘yanlışlarım’la ve ‘eksiklerim’le mücadele ettikten sonra 
sonunda kendimi olduğum gibi kabul etmeye ve armağanlarımı ve 
güzelliğimi takdir etmeye niyet ettim. ve bu niyetle ilgili hala çalışmaya 
devam ediyorum.  
“women are medicine” (kadınlar şifadır) anlatısı ve çalışmalarım 2012’de 
başladı. Önce www.womenaremedicine.com sayfamda kadınların 
portrelerini paylaşarak başladım, 2013’te ilk “women are medicine” kadın 
inzivası Türkiye’de gerçekleşti. Şu ana kadar Türkiye, Zimbabwe ve Güney 
Afrika olmak üzere toplam 4 WaM inzivası kadınları bu güçlü yaklaşımla 
bir araya getirdi. 
2002’den beri katılımcı ve kolaylaştırıcı olarak çemberlerin ve toplulukların 
şifalandırıcı gücünü deneyimliyorum. Son yıllarda katılma şansı bulduğum kadim 
seremoniler ve takip ettiğim kehanetler hep aynı mesajı veriyor: Şimdi yeniden 
kadınların bir araya gelme zamanı! Hayatımın ve çalışmalarımın merkezinde, 
dünyanın ve hepimizin şifası için dişil enerjinin kadınlar aracılığıyla 
aktivasyonuna hizmet etmek var. Sipapuni de bu hizmetin en yeni ifadelerinden 
biri. Umarim 5.Dünya’nın kadınları olma yolculuğunda bana katılırsınız.#

kolaylaştırıcı   
Filiz Telek
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