
AK DUL / KARA DUL 
 
'Ak Dul' terimi, Possibility Management'ta, çevreyi güvenli hale getirmek için kontrol ve 

manipüle etmek amacıyla cinsel enerjiyi kullanan Kutu hayatta kalma stratejisini ifade eder. 

Kapitalist Ataerkil İmparatorluk, Ak Dul stratejisini üstlenmeye erkeklerden daha fazla kadını 

zorlama eğiliminde olsa da, hem erkekler hem de kadınlar Ak Dul olabilirler.  

Bu strateji ne kötü, ne yanlış ne de aptalcadır. Hayatta kalmak için çalışır. Ancak, herhangi bir 

Kutu hayatta kalma stratejisi gibi, 18 yaşına geldiğinde, bir zamanlar seni koruyan şey 

hapishanen haline gelir.  

Çıkış süreci ise şu şekilde başlar: Ak Dul Kutusundan ve Gremlin'den daha büyük olmak 

için, önce arkadaşlarına kendini Ak Dul olarak tanıtır ve bir ila iki yıl boyunca tüm samimi 

etkileşimleri durdurursun. Bu, özellikle karşı cinsten insanların gözlerinin içine 

bakmaman anlamına gelir. Bu zordur çünkü kısa süre içinde otomatik cinsel enerji kuşatma 

ve kontrol davranışlarına olan bağımlılığını fark edeceksin. Bunları olabildiğince açık bir 

şekilde yazmak ve her hafta Olasılık Ekibinde itiraf etmek yardımcı olur.  

Merkezinde bu kurnazca cinsel enerji alışverişi olmayan yeni bir kimlik inşa edip sabitledikten 

sonra, otantik yakınlığın yeniden mümkün olduğunu göreceksin. Ancak tamamen yeni bir 

bağlamda, yani sorumluluktan kaçmak ve hayatta kalmak yerine Radikal Sorumluluk 

ve Yaşamak bağlamında bulacaksın. Bu süre boyunca, Ak Dul olmak için geliştirdiğini süptil 

enerji farkındalığı yeteneklerini hala koruduğunu fark edebilirsin. Hatta bunları şimdi bilinçli 

olarak zevk ve keyif için ve muhtemelen diğer insanların iyileşmesine ve büyümesine 

yardımcı olmak için Arketipsel Soyunun dönüştürücü hizmetleri olarak şifalandırma beceri 

setinin bir parçası halinde tekrar kullanabilirsin. 

 

'Kara Dul' terimi ise Possibility Management’ta, cinsel istismara uğramış ve kendini intikam 

almaya adayan bir kişinin Kutu hayatta kalma stratejisine verilen isimdir. Bu umutsuz bir 

strateji olsa da anlaşılabilirdir. Bir Kara Dul kadını tipik olarak sıkı, parlak siyah tayt altında 

yüksek topuklu ayakkabılar giyer, göğüs dekoltesini öne çıkarır ve Kapitalist Ataerkil 

İmparatorluğun erkeklerinin, karısıyla kol kola yürüyorsa (hatta özellikle karısıylaysa) 

dikkatini çekmek için her şeyi yapar. Kara Dul, adamı parmağına dolayacak, her ne için olursa 

olsun kullanacak, sonra onu uzağa fırlatıp atacaktır. Kara Dullar genellikle Kutuyu Genişletme 

(Expand the Box) veya Olasılık Lab’ları gibi dönüşümsel eğitimlere veya inisiyasyon 

süreçlerine katılmazlar çünkü Kara Dul hayatta kalma stratejisiyle o kadar özdeşleşirler ki 

başka hiçbir şeyin mümkün olmadığından korkarlar. Gremlin'leri, besin kaynağı olan intikamı 

feda etmek istemez. Öte yandan Beyaz Dul, sihirli bir şekilde dönüşümsel eğitim alanlarına 

katılabilir, bunlardan yararlanabilir ve hatta bu alanları yaratabilir. 


