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Bu kitapta yer alan tüm bilgiler ve teknikler, bahsi geçen 
rahatsızlıkların psikosomatik kaynaklı olanlarından arınılmasına 
yönelik koruyucu, önleyici ve tamamlayıcı niteliktedir.
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Editörün Notu:

“Bu bir pipo değildir.” Magritte’in pipo çiziminin altında bu 
söz yazar.

Bu tablodan hareketle Foucault, ünlü kitabı Bu Bir Pipo 
Değildir’i kaleme alır.

Şimdi ben de diyorum ki: “Bu bir kitap değildir.” Elinizde 
tuttuğunuz bu kitap, aslında sizin için yapılmış bir yol harita-
sıdır. Hayattaki en hakiki hazinenize giden yolu gösteren bir 
harita... Zihninizde, ruhunuzda ve bedeninizde yaptığınız iç-
sel yolculuğunuzda size bir pusula gibi dosdoğru yol gösteren, 
rehberlik eden, o karanlık ormanlarda, dar geçitlerde kaybol-
manızı önleyen, yollarınız çatallaştığında hangi yöne gitmeniz 
gerektiğini gösteren esaslı bir harita. Bir hazine haritası. Sizi en 
değerli hazinenize ulaştıran...

Peki bu haritanın sizi ulaştıracağı o değerli hazine nedir? Ki-
tapla birlikte çıktığım yolculuğun beni götürdüğü yerde gördü-
ğüm şeye dayanarak söylüyorum ki bu, içimizdeki gerçek po-
tansiyelimizdir, gerçek “ben” olan ve evrendeki tüm güzellikleri 
barındıran kıymetli özümüzdür. Kendi adıma diyebilirim ki bu 
büyüleyici yolculukta ulaştığım öz, benim en değerli hazinem-
dir. Böylesi kıymetli bir hazineyi bulmak için bu yolculuğa çık-
maya değer. Hele de bu harita eşliğinde...

Bu kitabı okurken kendimi bir masal kahramanı gibi his-
settim. Kendi hikâyesini yaşamak için o zorlu yolculuğa  
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çıkmayı göze almış bir masal kahramanı gibi. Kahraman me-
şakkatli yolculuğunda az gitmiş uz gitmiş, dere tepe düz git-
miş de zorlu bir yere gelmiştir ya hani, aşması gereken yüksek 
dağlar, vermesi gereken çetin sınavlar başlamıştır artık yolculu-
ğunda... İşte buraları ancak sihirli bir elin yardımıyla geçmesi 
mümkündür. Bir desteğe, bir rehbere, mucizevi bir yardımcı-
ya ihtiyaç duyar hayatının en zorlu kıvrımlarında. İşte tam bu 
noktada masallarda kahramana yardım eden bir bilge kadın 
sihirli güçleriyle kahramana yardım için çıkagelir. Sihirli değ-
neğini dokundurmasıyla geçit vermez dağlar aşılıverir, açılmaz 
görünen düğümler çözülüverir. İşte bu kitap, kendi masalının 
kahramanı olan kadına adım adım yardım eden, düştüğünde 
elini uzatıp onu kaldıran ve sihirli değneğiyle o aşılmaz sandığı 
zorlukları ortadan kaldırıp, “Haydi yola devam et” diyen o bilge 
kadın gibi. Bilge bir büyücü...

Ve bu büyücü ben kitabı okudukça zihnimi okuyor sanki. 
Tam da o anda neye ihtiyacım varsa, kafamda hangi soru belir-
diyse, şimdi ben ne yapacağım dediğimde bir sonraki sayfada 
şak diye cevabı koyuyor önüme. Yaşadığım tüm o zor deneyim-
leri neden yaşadığımı anlatıyor bana, nasıl geçeceğimin yolla-
rını sunuyor önüme. Ve ben bu yol ehli büyücüye inanarak ve 
ondan destek alarak, acımı yaratıcılığa nasıl dönüştüreceğimi 
bilerek, öfkemi ve kızgınlığımı nasıl dindireceğimi öğrenerek, 
affetmenin güzelliğini hissederek yolumda ilerliyorum. Evet, 
yoruluyorum, dayanamam sandığım ama dayandığım sancılar 
çekiyorum ama büyücünün sihirli elini tutan ellerinden de güç 
alarak doğuruyorum kendimden kendimi.

Şimdi o değerli bebeğimi, o kıymetli hazinem olan “öz”ümü 
en güzel şekilde besleyip büyütme zamanı. Kitabın sonuna gel-
diğimde büyücü sihirli çubuğunu bana veriyor. Büyücünün her 
an yanımda, benimle olduğunu hissettiren Goddess uygulama-
sındaki mucizevi meditasyonlarla, çalışmalarla, olumlamalarla 
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her gün biraz daha büyütüyorum bebeğimi. Bebeğim günden 
güne gelişiyor, serpiliyor... Büyücünün mucizevi desteğiyle ve 
emeklerimin sonunda bebeğim içindeki dişil enerji potansiye-
lini gerçekleştirerek sevgi dolu, şefkatli ve yaratıcı bir Tanrıça’ya 
dönüşüyor.

Ve diyorum ki: “Ben dünyanın en güzel kadınıyım!”
Bence sen de dünyanın en güzel kadınısın. Yeter ki o güzel 

hazinene seni götürecek biricik yolculuğuna çık. Ve kâh bir ha-
rita, kâh bir büyücü, kâh bir dijital uygulama olan bu mucizevi 
desteği de yanına alarak yoluna devam et.

Zuhal Doğan
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Giriş

Yaşam ve ölümün incecik bir çizgi olduğu şu dünyada, karan-
lığın ve aydınlığın içimizde bütünlüğünü aradığı hayatlarımızda, 
her şeyden önce YENİ DİŞİL olarak kendimizi tanımak, bilmek 
ve sonra herkesle ve her şeyle ilişkimizi sevgiyle şekillendirebilmek 
için geldim gönlüne... O çiçek bahçesinde, ataerkil tüm yanılsa-
malardan sıyrılıp, bilincini ve yaşam kaliteni yükseltmekte küçü-
cük bir fayda yaratabilmek ümidiyle... Tüm şefkatimle...

Yeni Dişil, Yeni Eril, Yeni Birlik...
Cinsiyetini kadın ve erkek olarak bu bedenlenmelerinde seç-

miş herkes için yazılmış bir üçleme kitap serisidir. Yeni Dişil ise 
her şeyin kadınla başladığı bu dünyada serinin ilk kitabıdır.

Yemeğin, tatlının, paranın, alışverişin ve sadece ilaçların yar-
dımcı olamayacağı sorunlarının çözümünü bulabilmen dilekle-
rimle...
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Toplumun en küçük birimi olan bireyden aileye, iş hayatı-
na, kamu ve özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarına kadar, İYİ 
YAŞAM kalitesini arttırmaya, bilinç seviyesini yükseltip kadın 
ve erkeğin içten dışa güçlenerek toplumsal kalkınmaya destek 
vermesine katkıda bulunmak hepimizin görevi...

Bunun için elinde tuttuğun kitap ve üçleme serisi, dayanış-
ma ve saygı içinde var olabilen gerçek dişil ve eril erdem den-
gesinde bireyler ve onlar tarafından kurulan 360 derece sağlıklı 
ilişki yönetim bütünlüğü için yazıldı...

Ve tabii yeni dişil ve yeni erilden doğacak  
evrenle uyumlu sağlıklı gelecek nesiller için...

Dr. Nil Keskin
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Kalbimin en derinlerinden teşekkürler

Büyük farkındalıklar var bu satırlarda... Emek var, gözyaşı 
var, neşe var, haz ve ne kadar teşekkür etsem yeterli olmayacak 
kadar çok şey var.

Beni sevgi enerjisi ve aydınlık bilinçte, tekâmülüm için ha-
yata getiren annem, babama...

Bana gücünü ve atalardan gelen ruhsal amacımı el veren an-
neanneme...

Annem ve babamın bana hediyesi en büyük destekçim kar-
deşime...

Kadınlığı, aşkı, acısıyla tatlısıyla ilişkiyi, erkeğin duyguları-
nı, davranışlarını bana öğreten, beni pek çok konuda dönüşme-
ye tetikleyen yol ve potansiyelimi yaşamam için bana cesaret 
veren hayat arkadaşıma...

Anneliği bana doya doya yaşatan, kendimi daha iyi tanıma-
ma yardımcı olan ve tüm doktora ve kitap hazırlığında beni an-
layan, destekleyen oğluma ve kızıma...

Bana hep sarılan ve öğrendiklerimi sabırla dinleyen ve uy-
gulayan can dostlarıma...

Bana inanan ve benimle yürüyen öğrencilerime, danışanlarıma...
Beni üzen ama yine de öğreten tüm hayatıma giren ve çıkan 

ruhlara...
Ve bugüne kadar bana öğretmenlik yapan, yoluma ışık tutan 

tüm rehber, mentör, elçi ve bilgelere...
Tüm süreçte yanımda bilgeliği ile var olan mentörüm  

Tacettin Tatlıağız’a,
Ve beni her daim destekleriyle yücelten tüm Goddess ekip 

arkadaşlarıma,
Kalpten teşekkürlerimle...
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Yazar Hakkında

Toplumsal Cinsiyet Dengesi ile Toplumsal İyi Yaşam 
Kalitesi’nin yaratılacağına inanan Dr. Nil Keskin bu anlamda 
farkındalıklar ve dönüşüm çalışmalarını farklı platformlarda 
tutkuyla, şefkatle sürdürüyor. Kadın ve erkeğin evrimleşmeleri 
gereği ayrı bedensel, zihinsel ve ruhsal iyi yaşam yolculukları-
na ihtiyaç duyacağını savunan Keskin, Yeni Dişil kitabı ile on 
binlerce öğrenci ve danışanlarıyla gerçekleştirdiği araştırma ve 
akademik çalışmalara dayanan, kadınsal güçlenme ve wellbeing 
alanındaki topladığı tekniklerden oluşturduğu FEM-HEAL® 
adlı iksiri okurlarıyla büyük bir tutkuyla buluşturuyor.

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü, UC Berkeley Pazarla-
ma ve Conley Üniversitesi’nde tamamladığı yüksek lisans ve 
doktora çalışmaları ile Davranış Bilimleri uzmanı olan Keskin; 
halen başta Anadolu topraklarından olmak üzere Mezopotam-
ya, Mısır, Antik Yunan ve tüm kadim coğrafyaların tarihinden 
derlediği toplumsal bulgularını, ezoterik bilgileri, bugünün 
dünyasına yönelik anketler ve bilimsel araştırmalarıyla sentez-
leyerek yerel ve global kurumsal danışmanlıklar, koçluklar, ki-
taplar, eğitimler, konuşmacılıklar, makaleler ve dijital çözümler 
ile insanlığın yaşam kalitesini artırmak için hizmete sunuyor.

20 yılı aşkın global firmalarda yöneticilik deneyiminden 
sonra, şimdi yine bir iş insanı olarak GODDESS Wellbeing 
Kurucu Ortağı ve CEO’su olan Dr. Nil Keskin, Yeni Çağın Ka-
dınlığına UYANIŞ kodlarının üzerine inşa edilen ve kadınlara 
özel iyi yaşam rutin ve ritüelleri ile dopdolu küresel GODDESS 
mobil uygulaması ile geliştirdiği ve kanal olduğu teknikleri tüm 
ekibiyle dünyaya yaymaya devam ediyor. Halen sürekli dav-
ranışsal ve psikosomatik kaynaklı olası hastalıklara koruyucu, 
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destekleyici ve tamamlayıcı bir yaklaşımla çözümler geliştiren 
Keskin, kadın dostu kurum ve markalarla olan iş birliktelikle-
ri ile Sürdürülebilir Cinsiyet Dengesi ve Kadın Güçlendirme 
Programları gerçekleştiriyor.

2018 yılında Kadınlığına Sahip Çık adlı kitabı yazan Keskin, 
evli ve iki çocuk annesidir.


