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Korona

"Korona Günlerinde Aþk"Bu sabah Koronanýn yaþam alanlarýmýza biraz daha ya
öðrendik. Her sabah kahvaltý sonrasý yaptýðýmýz toplantýmýzýn bugünkü konusu ise "Korona Virüsü
soru ürettik; Ýmece Yerleþkesi için ne yapmalýydýk.Diðeri küresel ölçekte ne oluyor?Þu ana kada
bize korkunç "veba" gibi gösterilen koronadan öðrendiklerimiz,faydalarý,arka planýnda neler
var?Öncelikle pazar ziyaretçilerimizi kabul etmeye devam edecez.Planlý gönüllü kabullerimize
devam edecez. Korona ile tanýþan toplumlarýn aldýðý önlemleri alacaðýz;* Kýsa süreli ziyaretler
1m mesafesini koruyacaðýz* Daha fazla kalacaklarýn ve tüm ziyaretçileri termal,temassýz ýsý
ölçerle ýsýsýný ölçecez. Zaten sabun yaparken kullanýyoruz :)* Kiþisel temizliklerimize daha fa
dikkat edip kendi yaptýðýmýz sabun,arap sabunu kullanmaya devam edecez.* Þehire çok
gerekmedikçe inmeyeceðizPeki bu küresel tehtid bize neleri fark etmemizi saðladý;* Ayný
gemideyiz! Gezegenin içine etmemek gerektiðini! Kaynaklarý tahýl ambarýna düþmüþ tavuk gibi
dangalakça tüketmemek gerektiðini fark ettirdi.*Kendine yetmenin ne kadar saðlýklý,güven verici
olduðunu görmemizi saðladý.*Ozon,madenler,yer altý,yer üstü,dereler,okyanuslara zarar
vermememiz gerektiðini öðretti-mi???Aslýnda Korona virüsü yoksulun,dar gelirlinin ilk etapta
yaþamýný zorlayacak görünsede asýl darbeyi vahþi kapitalizm ve onun liberal politikalarý
aldý,alacak. Devletin ekonomik önlemleri tükenince (bu arada mucize aþý bulunmazsa) muhtemel
ciddi bir kaos bekliyor olacak dünya þehirlerini!!!Fabrikalarýn hatta ev bacalarýnýn dahi
çalýþmamasýndan hava biraz daha temizlenecek ama içme suyu,gýdasýzlýk,güvenlik gibi temel
ihtiyaçlarda sorun olarak kapýya dayanacak.Ýnsanlýk tarihine bakýnca mevcut insan nüfusunun
1/3 ünü öldüren veba gibi hastalýklarla baþa çýktý.Elbette bunuda atlatacaðýz.Ancak bu sürecin
öðrettiklerine, gösterdiðine bakmayý ýskalamamalýyýz. *Nakit paranýn,altýnýn ve bankadaki para
gösteren dijital rakamlarýn deðilde temiz havanýn, temiz suyun,gerçek temiz gýdanýn,gerçek
temiz,samimi insan iliþkilerinin insaný beslediðini, toplumlarýn varlýðýný saðlýkla sürdürdüðün
etmeliyiz.*Bizi besleyen bu olgular eðer üretirsek,üretme,dayanýþma kültürüne omuz verirsek
sürebiliyor,gelecek kuþaklara bilgi,deneyim olarak aktarýlabiliyor.*Para ise sadece kiþisel
olarak harcanabiliyor. Ýnsaný bencilleþtirme riski çok fazla iken tüm geleneksel kültürlerde
hava ve suda olduðu gibi ortaya konan tepsi adilce bölüþülüp herkesi doyurabiliyor. Ancak
tepsinin içindekini üretmek,üreteni desteklemek,beslemek þartýyla tabiii..Sonuç olarak þu an
sizlerin evlerinizde yemek yapmak,bulaþýk yýkamak gibi rutinlerinize ilave olarak biz
budamalarýmýzý yaptýk.Çeliklerimizi alýp çam topraðýna dikip can sularýný verdik. Virüsten bi h
olan tohumlarýmýzý ise gene bi haber olan doðanýn takvimine uygun olarak aþkla,þevkle ekmeye
hazýrlanýyoruz.*** unutmadan ve umudu görmezden gelmeden þu gerçeði atlamayalým; Korona gribe
benzer biçimde baðýþýklýk kazanan yada baðýþýklýk sistemi tarafýndan uyumlanan bireyler tarafýn
sorun olmayýp hayata devam ediliyor. Yani paranoyalara girmeyelim.
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