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                               Reflection-Yansıma 

 

Herkese Sevgiler, 

 Bir önceki yazımda belirttiğim gibi öncelikle Evs trainingi’mi anlatarak başlayacağım yazıma. 

Eğitim için burada bulunun Budapeşte Central European University’nin yurduna gittik.       

Eğitimimiz toplamda beş gün sürecekti. Daha ilk gün 1-2 saat dinlenme molasından sonra 

eğitimimiz başladı. Eğitim de 35 kişiydik. Zaten beş kişisini benim grubum oluşturuyordu. 

Geriye kalanlardan altı gönüllü Macardı ve ben dahil İngilizceleri iyi değildi. Diğer 

gönüllülerde Macaristan’ın değişik şehirlerinden gelmişlerdi. Ve hepsi çok iyi İngilizce 

konuşuyorlardı. Ve şanssızlığım burada başlıyordu işte. Eğitmenler hem İngilizce hem 

Macarca biliyordu. Macar gönüllülerle Macarca diğerleriyle de İngilizce iletişim kuruyorlardı. 

34 kişinin içinde kendimi yapayalnız hissetmiştim bir anda. Eğitim dili Macarca ve İngilizceydi. 

Macarcam zaten yok ama kısıtlı İngilizcemle de kalakalmıştım. Gerçi hoş, eğitim grubunun 

içinde orijinal bir İngiliz gönüllü vardı İngilizce bilenler dahil onun ne demek istediğini 

anlamakta sıkıntı yaşıyorlardı. Zaman zaman komik anlara şahit olmuyor değildik  Her 

neyse genellikle insanların beden dillerini, yaptıklarını izleyerek anlamaya , etkinlikleri 

gerçekleştirmeye çalıştım.Yarısını anlar yarısını anlamaz bir şekilde.Her gün yansıma grupları 

oluşturuldu. Resimler çizildi, hayaller anlatıldı, gelecek planlandı, kartlar yorumlandı, 

karşındaki insanın aynası olundu, ortada kalan tek bir sandalye bencilliği yada paylaşmanın 

yollarını gösterdi, düşünceler dışa vuruldu, herkesin genellikle adını bildiği ama kendisini 

çoğunlukla es geçtiği empatiler kurulmaya çalışıldı.  



                   

                                                           (Evs training’de ki son günümüz ) 

Benim için zorlu geçen bir hafta’nın sonunda evime geri döndüğümde derin bir nefes 

almıştım mutluydum, huzurluydum artık Sonrasında her şey kaldığı yerden devam etti. 

 

 

                          

Yeni bir yıla da burada başladım. 2017’ye  Evs arkadaşlarım ile Budapeşte’nin meşhur Aslanlı 

köprüsü üzerinde İspanyol geleneklerine göre tam geri sayım dakikalarında güya  aşk, 

mutluluk, para, huzur ve nicesini getirmesi için tam 12 adet üzümü ağzıma tıkıştırırken 

2017’ye merhaba dedim. Bakalım yıl uzun      



                            

                         (Evs’in bana getirdiği güzel insanlar ile yeni yılı kutlama yemeğimiz) 

Her yeni bir günün bir öncekinden daha güzel olması dileğiyle, şimdilik  hoşça kalın. 

Herkes için güzel geçen bir yıl olsun. 

Sevgiyle kalın  


