
Her hayvanın yeri ayrı.... Ayrı bir değer hepsi...  

Hayvanları BÜTÜNCÜL TARIM ÖĞRETİSİNİ keşfedince daha iyi anlar olduk... Aslında çiftlikte büyüdüm 

ancak tavuklarımız kafeslerde, ineklerimiz bağlı ve tarım zehirleri ile dolu bir çiftlikte geçti  maalesef 

çocukluğum... Ve tarımdan nefret edip Göstergelerle Yönetim danışmanlığı yaptım yıllarca.... 

Her hayvanın yeri ayrı.... Ayrı bir değer hepsi...  

Mesela İneklerde 9-10 yaşlarında bir çocuğun zekası var. Çok hızla öğreniyorlar yani bizim yerli ırklar...  

Yada tavukların olağanüstü bir zenginliğe sahip dilleri var... Keçilerinde öyle....Neyse konu uzun detaylı ve 

muhteşem.... Ancak bütüncül tarımda bir şeyi fark ettik.. 

Kendi aralarında müthiş zenginlikte bir dilleri olmasına rağmen insanlarla iletişimde işaret dili 

kullanıyorlar... Acı olan şu ki kendi aralarında işaret dilini ancak çok kaba tavırlanmalarında kullanırlarken 

... Ses farklarını anlayamadığımız durumlarda bize karşı da kaba olmayan işaret diline başvurduklarını 

gördük... dedim ya konu uzun...    

Tesisle evin arası yaklaşık 50 metre ...Mesela tesiste bir anormallik olursa yerli kara ineğimiz değişik bir 

ses tonu ile bize haber veriyor... Gidip bakıyoruz ve mutlaka bir şey olmuş... 

Mesela Atımız HASAT  meraya çıkma saati gelince önce kısa seslerle haber veriyor.... Ancak bizi balkonda 

görürde yine de serbest bırakmazsak yaklaşık 20 sn çok farklı ses tonu ile bir şeyler anlatıyor....    yada su 

istediği zaman bam başka bir ses çıkarıyor... Suyu beğenmezse başka bir ses....   Örnekler çok fazla... Yani 

sadece kedi köpek değil insanla iletişim kuran tüm hayvanlarda bu yetenek var.  Yeter ki sizde  muhatap 

olacak bir zeka  görsünler 🙂  

Bazen kendi aralarında Biz bu insanları nasıl eğiteceğiz diye toplantı bile yapıyor olabilirler mi diye 

düşünmüyor da değilim 🙂  

Gözlemlerimize göre En büyük hatamız hayvanları eğitmeye çalışmak.... oysa doğru davranış onlarla 

iletişim kurmak.... Hiç bir tür , diğer bir canlı türünün  EĞİTİMİNDEN sorumlu değildir.... Bunu anlamak 

zorundayız.... Eğitimden anladığımız  şey.... Bir başka canlıyı  BİZİM İSTEDİĞİMİZ ŞEYE dönüştürmekse 

eğer...  

Bu aslında bir vahşet... Hiç düşündünüz mü... 

....   İLETİŞİM DİPLOMASİMİZ DEVAM EDİYOR.... 

Saf Bütüncül Tarım Çiftliği günlüğünden kısa bir alıntıdır... 


