
[00:00:00] Biz çok boyutlu varlıklarız ve yeteneğimiz var, sadece 
teorik bir kabiliyete değil, kendimizi çok boyutlu varlıklar 
olarak fark edebilecek gerçek kapasiteye sahibiz ve bilincimizi 
modüle edebiliriz. [00:00:16][16.0] 

[00:00:19] Merhaba ve Nameless'a hoş geldiniz. Evrim, dergi tarzı 
bir podcast, bilim, mistisizm ve insan deneyimi arasında köprü 
kurarak başlar. Bize katıldığınız için teşekkürler. Ben Julie 
Rockow ve yardımcımız Amin Dawdy de bana katılıyor. Bu bölümde, 
bilinç ne diyebiliriz diye soruyoruz? Açık olmak gerekirse, hiç 
kimse bilincin ne olduğunu ya da nasıl çalıştığını bilmiyor ve 
bin yıldır inceleniyor. Ama zihinlerimizi genişletmemizi ve 
kalplerimizi açmamızı sağlamak için ne olabileceğine dair bazı 
fikirler sunuyoruz. Bilimin farklı yaşam formlarındaki duyguları 
veya bilinci tanıması ve insanların ve diğer memelilerin dışında 
bilinç sahibi olduğu düşünülenleri paylaşması için gerekli 
kriterleri açıklayacağım. Şimdi olmazsa, ne zaman? — Alice Wyatt 
ile yapılan konuşmalar, Batı'nın geniş açık alanlarında yaşamayı 
ve kendi ihtiyaçları ve başkalarının ihtiyaçları için yer tutan 
bir iç yaşam yaratmak için kendi içinde gücü bulmayı 
düşünmektedir. Ve şimdi de ortağımız Amin Dawdy. [00:01:26][66.5] 

[00:01:26] Sağ ol, Julie. Bu bölümde, Dr. Don Weiner, bu sefer 
eşi ve işbirlikçisi Diane ile. Bugün, Dünya'ya zaman ve uzayda 
saplanmak arasında üçüncü bir tartışmaya yol açıyorlar ve sonra 
da manevi baypas yoluyla tamamen bağlantısız oldular. Buna 
“ilişkisel birlik “dedikleri bir şey. Ve daha sonra, Dinleme 
In'in bu bölümünde, bizim Innernaut'umuz kolektif bilincin 
doğasını hayal ederek araştırıyor. [00:02:05][38.9] 

[00:02:09] Başlamadan önce, sizi entrikaları almaya ve gerisini 
bırakmaya davet ediyoruz. Hayatta sadık rehberimiz, kendimize 
sorduğumuzda, bu bilgiyi veya durumu deneyimlemek nasıl 
hissettiriyor? Cevabımızı kolayca bulabiliriz. Eğer doğru 
gelmiyorsa, bırak. Devam et. Bu senin için değil. Aynı şey 
bölümlerimizdeki içerik için de geçerli. Bazı kavramlar 
yankılanacak ve iyi hissedecek, iç düzlemlerde bir şeyler 
kıvılcımlayacaktır. Diğer bilgiler kafa karıştırıcı olabilir veya 
gerçek halka olmasa da, Bu gibi durumlarda, sadece geride 
bırakın. İnsan gözünün mevcut tüm ışığın yüzde birinden azını 
algıladığı büyük bilinmeyen bir dünyadayız. Size sorarız, 
önümüzde olanların yüzde 99'unu göremezsek ne kadarı gerçekten 
bilinebilir? Bu yüzden hayatın anahtarının şu soruyu sorduğuna 
inanıyoruz: “Bu kalbimde nasıl bir his? [00:03:07][58.1] 



[00:03:21] Bu yüzden gösteriye başladığımız gibi, bilinç olan 
konunun bilimi ve tanımlarıyla başlayalım. Farklı bilinç türleri 
rüyalar, halüsinasyon, hipnoz, meditasyon, uyku ve psikoaktif 
ilaçların neden olduğu durumlardır. Cambridge sözlüğü, bilinci 
bir şeyi anlama ve gerçekleştirme durumu olarak tanımlar. Oxford 
Yaşam Sözlüğü, bilinci, kişinin çevresine, bir kişinin 
farkındalığına veya bir şeyin algısına yanıt verme durumu olarak 
tanımlar. Ve Wikipedia der ki bilinç, en basit haliyle, içsel ve 
dış varoluşun duygu ya da farkındalıktır. Filozoflar ve bilim 
adamları tarafından yapılan binlerce yıllık analiz, tanımlar, 
açıklama ve tartışmalara rağmen, bilinç bir anda hayatımızın en 
tanıdık ve aynı zamanda en gizemli yönü olmak, şaşırtıcı ve 
tartışmalı olmaya devam etmektedir. Belki de konu hakkında yaygın 
olarak kabul edilen tek fikir, var olduğu sezgisidir. Görüşler 
tam olarak neyin incelenmesi gerektiği ve bilinç olarak 
açıklanması gerektiği konusunda farklılık gösterir. Bazen zihinle 
eş anlamlıdır ve diğer zamanlarda da bir yönüdür. Geçmişte, 
insanın iç yaşamıydı, iç bakış dünyası, özel düşünce, hayal gücü 
ve irade dünyasıydı. Bugün, genellikle bir çeşit deneyim, biliş, 
duygu veya algı içerir. Farkındalık ya da farkındalık ya da 
farkındalık olabilir - bilinçli olarak sizi değiştirir ya da 
değiştirmez. Farklı düzeylerde veya bilinç emirleri ya da farklı 
bilinç türleri olabilir, ya da farklı özelliklere sahip tek bir 
tür olabilir. Diğer sorular sadece insanların bilinçli olup 
olmadıklarını, tüm hayvanları, hatta tüm evreni içeriyor. Farklı 
araştırma yelpazesi, kavramlar ve spekülasyonlar doğru soruların 
sorulup sorulmadığı konusunda şüphe uyandırmaktadır. Ve bence 
hayatın çoğu zaman doğru soruları sormaya gelir. Yani psikoloji 
dünyasında Tritones Teorisi vardır, “Zihnin her unsuru nedir?” 
sorusuyla başlar Sonuç: Bilinç deneyimini oluşturan üç tür 
zihinsel öğe vardır. 1. Duygu. Algı unsurları. 2. Görüntüler. 
Fikir unsurları. 3. Sevgi. Duyguların unsurları. Başlamak için 
oldukça iyi bir yer. Ama bilinci oluşturan gerçekten bu mu? Şimdi 
bilimsel bir filtreye geçelim. Ki bunun gibi bir tanımını elde 
etmenin daha kolay olacağını düşündüğüm, bilirsin, belki de 
bilincin ne olduğunu ortaya koyan şeyler gibi. Yaptım ama bulmak 
için gerçekten araştırmam gerekti, çünkü dürüst olmak gerekirse 
bilim onu nasıl kategorize edeceğini bilmiyor. Almanya'daki Tıp 
Psikolojisi ve Davranışsal Nörobiyoloji Enstitüsü'nden ilginç bir 
şey buldum ve şöyle diyor: “İnsan bilinci hayvan davranışlarının 
üç bileşeni arasındaki arayüzde ortaya çıkıyor: İletişim, oyun ve 
araçların kullanımı. Bu üç bileşen, tüm karmaşık yaşam formları 
için ortak olan öngörücü davranış kontrolü temelinde etkileşime 
girer. Animal-Ethics.org hakkında bu makaleyi buldum. Duygu 
Tanıma Kriterleri, nam-ı diğer adıyla. Bilinç. Yani bir varlığın 
duyarlı olup olmadığına karar vermek için üç genel kriter vardır. 



Bu yüzden davranışlar, acı ya da sevinç, evrimsel düşünceler ve 
fizyolojik — merkezi bir sinir sisteminin varlığı. Makale bu üç 
kategoriye ayrılıyor ve ilki davranış. Ve en önemli şey, duyarlı 
bir varlığın belirli bir davada nasıl tepki verdikleri değil, 
hayvanın veya varlığın genel olarak nasıl davrandığıdır. Bir 
hayvanın davranışı, acı ya da sevinç belirtileri göstermese bile, 
bizi duyarlı olduğu anlayışına götürebilir. Şunu ekleyeyim. Bu 
acı ya da sevinç belirtilerini tanıyamayabiliriz, çünkü kalp 
çakramız açık değil çünkü kalbini açarsan, diğer hayvanların 
acısını ya da sevincini hissedebilirsin. İşte burada, onların 
duyarlı olduklarına inanmamızın sebebi burada olduğunu söylüyor. 
Kendilerini canlı tutarlar ve belirli şekillerde hareket ederek 
ve tehditlerden kaçınarak, bu davranışa devam ederler, bu da 
onlara hayatta kalma ve genetik materyalden geçme imkânları geniş 
bir yelpazede sunar. Yani davranışları hiçbir şekilde basit 
olmayan çok sayıda hayvan var. Bu hayvanlar hayatta kalmak için 
uygun şekilde cevap vermeleri gereken çeşitli durumlarla 
karşılaşırlar. Gerekli olan beyin plastisitesi, bilince hitap 
etmeden açıklamak zordur. Kedinin gözlerine bak, köpeğinin 
gözlerine bak, tavuğun gözlerine bak. Kalp çakrası açıksa duyarlı 
bir varlık göreceksin. Bu yüzden evrimsel düşünceleri de 
açıklamaya devam ediyorlar. Yani yakın zamanda evrimsel bir 
ağaçta birbirinden ayrılan ancak yakın zamanda birbirinden 
ayrılan türler, insanların bu iki türün içinde bir duygu olduğuna 
inanmaları için nedenler verir. Yani ortaya çıkardıkları diğer 
şeylerden biri, ki bu gerçekten büyüleyici, gerekmeseydi bilincin 
ne kadar savurgan olduğudur. Yani insanlar söz konusu olduğunda, 
tükettiğimiz enerjinin yüzde 20'si beyin aktivitemizi sürdürmek 
için harcanıyor. Eğer bilinç hayatta kalmak için gerekli 
davranışı gerçekleştirmek için gerekli olmasaydı, gereksiz yere 
diğer işlevler için kullanılabilecek enerjiyi tüketen bir 
sürükleme olurdu. Aynı zamanda işaret ettikleri şey, bitki veya 
mantarlar gibi hareket edemeyen yaratıklar için de böyle bir 
durum olacaktır, bu yüzden bilincine sahip olduklarını 
düşünmüyorlar. Bununla birlikte, merkezi bir sinir sisteminin 
bilinç sahibi olması gerektiğine inanırlar. Burada, şunu 
makaleden alıntılayacağım: “Yaratıkların bilinçli deneyime sahip 
olmasını mümkün kılan fiziksel yapı ve ilişkili işlevlerdir. 
Ancak bugün itibariyle, bunun meydana geldiği mekanizmayı 
bilmiyoruz.” Bilinç olduğunu bilmeleri gerçekten ilginç, ama yine 
de bunun nasıl gerçekleştiğini bilmiyoruz, muhtemelen bilim insan 
ruhunu göz ardı etmiştir, çünkü insan ruhunu göz ardı 
etmemişlerse, bilinç yalanlarının aslında insan kalbinde olduğunu 
anlayacaklardır. ve muhtemelen diğer tüm duyarlı varlıkları da. 
Konuştukları şey, oktopodların ve omurgalıların organize sinir 
sisteminin çok farklı olduğu. Ancak yine de bu oktopodlar 



tarafından sergilenen karmaşık davranışların bilinçli oldukları 
sonucuna yol açtığına inanıyorlar. Ayrıca web sitesinde “Ne 
Varlıklar Bilinçli?” adlı bir makale daha buldum. Yani aslında, 
bu işi biraz hallettik. Yani kediler, köpekler, tavuklar, 
insanlar, her tür memeli, merkezi sinir sistemi olan her şey. Ve 
bütün o varlıkları sana açıklamama gerek olduğunu sanmıyorum. 
Şimdi size onların bilinç olduğuna inandıkları şeyin kriterlerini 
verdiğime göre, “Omurgalıların ve çok sayıda omurgasızların 
bilinçli olduğu sonucuna varmak makul” diyorlar. Ve burada 
makaleden alıntı yapacağım: “Şu anda bilinçliliğe yol açmayan 
minimal merkezi sinir sistemlerine sahip hayvanlar olup 
olmadığını tam olarak kesin olarak bilmiyoruz. Şu anda var olan 
tüm merkezi sinir sistemleri bilinci barındıracak kadar 
merkezileşmiş olabilir.” Yani bu oldukça ilginç. Ve ahtapot ve 
mürekkep balıkları olan kafalopodlar hakkında konuşmaya devam 
ediyorlar ve hepimiz kafeslerinden kaçan ahtapotlar hakkındaki 
hikayeleri gördük, çünkü çok akıllılar. Bu gezegendeki tek zeki 
varlıklar olduğumuzu düşünmeyi bırakmalıyız çünkü değiliz. 
[00:11:49][507.4] 

[00:12:04] Bu bölümde misafirlerimiz Don Weiner, bu kez birlikte 
Gabrielite Work: 21. yüzyıl için Geniş Bant Maneviyat 
geliştirmekte olan Diane Weiner ile görüşmeye katıldı. Onların 
biyografileri ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi 
TheNamelessShow.com adresinde mevcuttur. Merhaba, Don ve Diane. 
Bu sabah bize katıldığınız için teşekkürler. [00:12:32][28.2] 

[00:12:33] Bizim zevkimiz. [00:12:33][0.4] 

[00:12:35] Son röportaj çok etkileyiciydi bu arada. Bilim 
hakkında daha fazla hikaye duymak istiyorum. Garip ince enerji. 
Tavuk gibi miydi? Bunu seviyorum. Tavuklar! Tanrım, hikayeye 
bayıldım. [00:12:45][10.2] 

[00:12:47] Tamam. O yüzden bir dakikalığına çağıralım ve en 
azından o titreşimi gönderiyor oluruz. Don, bize bu konuda 
liderlik mi etmek istiyorsun? [00:12:58][11.3] 

[00:12:59] Tabii. Bir'e doğru, sevginin, uyumun ve güzelliğin 
mükemmelliği, Elçinin somutlaşmasını oluşturan tüm aydınlanmış 
ruhlarla birleşen Tek Varlık, rehberlik ruhu. [00:13:16][17.7] 

[00:13:20] Sanırım başlayabiliriz. Şahsen birkaç dakikanı alırım. 
Bu Usta'dan Messenger'a değiştirildi. Nedir bu? Anlıyorum ama 
senin düşüncen nedir? [00:13:31][11.6] 



[00:13:32] Bence bariz anlamı, Usta bazı olumsuz çağrışımlar 
yaptı. Ama bu değişimden çok mutlu olmamın bir nedeni de Elçinin 
somutlaşmasını söylüyor. Yani, genelde insanlar Messenger 
kelimesini duyduklarında Mesih, Buda, Muhammed vb. olan bütün 
büyük varlıkları düşünürler. Ama bence artık doğuştan bir fark 
var ve belki de bu röportajda konuştuğumuz şeyin bir parçası 
olacak, hepimizin bu sinir ağının bir parçası olduğumuz. Hepimiz 
tezahürde ilahi uyanış olan şeyin bir parçasıyız ve uyanış 
bilincinin toplu düzenlemesi Peygamberdir. [00:14:17][44.3] 

[00:14:18] Yani Elçi, başka bir deyişle, Usta'dan daha kapsayıcı 
bir terimdir, ki bu da 50 yıllık bir çalışmadan sonra elde 
edebileceğin bir şey gibi görünüyor. Belki. [00:14:28][10.2] 

[00:14:31] Ayrıca, bu bitmiş bir anlaşma değil. Tamam değil, bu 
kişi pişmiş, bir Haberci. Haberci her zaman oluyor. [00:14:39]
[8.1] 

[00:14:41] Evet. Evet. Inayat Han'ın meşhur dediği gibi, benim 
dünyamda yıldızlar peygamberlerin, klasik, tarihi peygamberlerin 
geldiği zaman aynıdır. Peki şimdi daha fazla olmalarını 
engelleyen nedir? Yani, bu kehanetin sonu değil. Yani, sırf 
birisi öyle diyor diye. Ama son konuşmamızla ilgili bazı notlar 
aldım. Ve içine girmek istediğim şeylerden biri de: Kuantum 
sıçraması nedir? Ve bir arkadaşım buna “adım atla “diyor. 
[00:15:20][38.9] 

[00:15:24] Bu iyi. [00:15:25][0.3] 

[00:15:26] Bahsettiğin şeyle ilgili olarak bu nedir? [00:15:33]
[6.7] 

[00:15:35] Bazen bazı şeyleri devamlı olarak düşünürüz. 
Hayatımızda bunun olduğunu hissederiz ve algıladıklarımız 
arasında boşluk kalmaz. Ve bu bizim açımızdan, tüm bunları bir 
araya getirdiğimiz zihinsel bir şey. Ve bir nevi, bazı şeyleri 
doğrusal algıladığımız için. Ve bir şey değiştiğinde, aniden, bir 
şekilde neredeyse her zaman bunun bir parçası olmaya çalışırız. 
Ama olup bitenden çok farklı olduğunda, o zaman bunda bir kırılma 
olduğunu fark ederiz. [00:16:14][38.7] 

[00:16:15] Fizikte, bir elektron heyecanlandığında, daha fazla 
enerjiye sahip olduğunda daha yüksek bir yörüngeye gider. Ama 
buradan oraya doğru gidiyormuşuz gibi gitmiyor. Ya bu yörüngede 
ya da yörüngede. Aralarında bir şey yok. Yani kuantum sıçraması 
bir süreksizlik olduğu anlamına gelir, ki bu da Sufi terimi 
“fana” terimini düşünmenin bir yolu. Eski terimin yok edilmesi ya 



da parçalanması. Ama bu, daha yüksek bir öz-örgütlenme durumuna 
dönüşme sürecindeki önceki bir durumdan tam bir değişim. Diane'in 
dediği gibi değil, sadece nazikçe, kelimenin tam anlamıyla A'dan 
B'ye gidiyor. Burada ve sonra farklı bir duruma dönüşüyor. 
[00:17:03][47.3] 

[00:17:04] Yani demek istediğimiz şey, Newtonca dilinde 
hayatlarımızı doğrusal bir şekilde tanımlamaya çalışırken 
yakalandık, ki her şeyi tekrar içine itmeye eğilimliyiz çünkü 
rahat ya da başka bir şey,... ki bu yüzlerce yıldır oldu ve hala 
çoğu insanın düşündüğü şekilde oluyor. Tanrım, Newton evreninde 
bizden ayrı bir şey gibi. [00:17:28][24.5] 

[00:17:29] Ve bence bu dünyada var olan sorunların çoğunluğunun 
kaynağı. Bu bakış açısı geçerli değil. [00:17:36][7.0] 

[00:17:38] Evet, sanırım gemi gemisinde Inayat Khan onu farklı 
hizmetlere giderken gören ve “Tanrı'ya inanmıyorum” diyen bir 
kişiye ve Inayat Khan'ın tepkisine hitap etti. Bu çok açıktı ve 
konuya gelmişti. Dedi ki, “Ben de senin inanmadığın Tanrı'ya 
inanmıyorum.” Bu alıntıyı seviyorum. Çünkü neden bahsediyorsun, 
üç harfli İngilizce bir kelime mi? [00:18:05][27.2] 

[00:18:07] Bu da ne? [00:18:08][0.4] 

[00:18:09] Şey, neredeyse, kesinlikle inanç çok önemli. Ancak, 
bir şeye inanmayı düşündüğünüz sürece, yerleşik ima, bir şeyin 
sizden ayrı olmasıdır. Ve çoğu zaman ikisi arasında aşılamaz bir 
boşluk vardır. Ya da, iyi, amacı genellikle olduğu gibi ve ya 
Hinduizm ya da Budizm — bireysellik herhangi bir anlamda tamamen 
çözünme ve ya sonsuz okyanus mutluluk ya da Budizm birleşerek, 
sadece varlık ya da olma herhangi bir devlet serbest. [00:18:48]
[39.0] 

[00:18:51] Şey, bilirsin, bu bizi, sanırım nasıl olduğuna 
getiriyor. Ki bu programı dinleyen bir birey nasıl olur da, 
tamam, kavramsal olarak anlıyorum. Anladım. Biliyor musun, ne 
dediğini anlıyorum. Bu metafora köprü kurabilirim ama sabah 
arabamı açarım ve akü bitmiş olur. Bu başlamıyor. Ve şimdi 
yeryüzünde fiziksel bir bedendeyim ve fiziksel bir sorun 
yaşıyorum. Ve bu da, bilirsin, ne yaparsın? Ya bir şekilde 
batırdığını ya da bunu planlarsın, oh kahretsin, işe geç kalırım 
ya da her neyse. Peki nasıl? Günlük hayatımızda bu kıvılcımı 
nasıl yeniden ateşleyebileceğimize dair bir his var mı? Yıllar 
içinde bulduğun bir şey var mı? [00:19:55][63.8] 



[00:19:56] Bilirsin, diyebilirim ki, arzunla başla. Dünyanızda 
gördüğünüz, sizi tahrik eden şeylerle başlarsınız, yeni 
torununuz, doğada yürürken, ya da sanat eserlerinizle. Duyduğuma 
göre Julie diye bir stüdyo varmış ve stüdyoda ne olduğuyla 
ilgileniyorum. [00:20:17][20.6] 

[00:20:21] Dijital medya yapımcılığını yaptım. Eskiden bir önceki 
hayatımda fotoğrafçıydım ve yayınlandım ama artık bunu 
yapmıyorum. [00:20:29][8.6] 

[00:20:30] Ve bu bile arzun yüzünden kendini yeniden icat ettiğin 
bir şeyi oraya getiriyor. [00:20:35][4.7] 

[00:20:35] Sürekli olarak. [00:20:36][0.4] 

[00:20:36] Ve bu zaten oluyor ki bizi başka bir şeye açacak bir 
şeyle başlayabiliriz. Daha önce Fana ve Baqa hakkında 
konuştuğumuzu biliyorum. Yok etmek eski kelimedir ya da eski 
formun parçalanması. Bu harika bir şey, bir toruna bakmak ve 
içimizdeki bir şeyi paramparça etmemiz, belirlenen bir yol çünkü 
şimdi bu yeni bebeği görüyoruz ve yeni bir şey görüyoruz ve bu 
durumda yeniyiz. O zaman orada olan şey, kendimizi ayrı olarak 
düşündüğümüzde bir taraftan diğerine bir değişiklik diyebiliriz, 
ama artık çok fazla ayrılık yok. Şimdi bu “iki taraf” arasında 
bir dinamizm oluyor ve biz bambaşka bir ilişkiye çekiliyoruz. 
[00:21:45][69.2] 

[00:21:46] Evet. Yani arabanızın örneğiyle ilgili birkaç düşünce 
bozulur. İşe geç kalacaksın. Oh, kahretsin. Perşembe günü 
Pazartesi ya da günümüzün genel yolumuz koşullara tepki veriyor — 
fiziksel tepkiler, zihinsel tepkiler, duygusal tepkiler ve başka 
bir yerde olabileceğimiz ya da bazı şeylerin şu anda olduğu gibi 
olmayacağı arzusu ya da bir dilek. Yani gerçekte neler olduğunu 
bilmiyoruz. Yani gerçekten inandığım şey, istisnasız her koşulun 
bir geçit, potansiyel olarak bir geçit, kutsala açılan bir kapı 
olduğu. Ve bu peri tozunu serpeceğin anlamına gelmez ve sihirli 
bir şekilde her şey sonsuza dek mutlu olacak. Dış durum biraz 
değişmeyebilir, ama olan bitenlerle ilişkiniz değişebilir. Bu 
yüzden sizi daha da ileriye sürükleyen bir şey olmak yerine, 
çamurun içine, şikayetleriniz ve durumunuza tepkiler, dünyayı 
deneyimlemenin bambaşka bir yolunu açtınız. Bu yüzden 
kullandığımız bir terim var, bu genellikle maneviyat menüsünde 
tek seçenek olarak düşünülenlere alternatif. Peki bunlar ne? Biri 
dualite, bu da genel olanı. Amacımdan ayrıyım. Ben Tanrı'dan 
ayrıyım. Ben ilahi birinden ayrıyım. Diğeri ise birlik. Birleşmek 
istiyorum. Ayrılmış bir varlık olmak istemiyorum. Ben değil. 
Benden başka hiçbir şey orada olmalıydı. Hepsi olmalı... ve 



boşluğu ilahi ya da her neyse ile doldurabilirsin. Ama üçüncü bir 
seçenek daha var. Buna ilişkisel birlik diyoruz ve bu dünyada 
olmanın bir yoludur, ister dış koşullarda olsun, ister 
meditasyondaki iç deneyimler olsun, kimlik duygunuzu çok fazla 
koruyorsunuz, ama artık bu sert şey değil, sadece vücudumda 
oturuyorum . Ben sadece düşüncelerim ve kişilik yapım vb. 
gibiyim. Yaşadığın şey her ne ise, çok geçirgen, dolaşımlı bir 
yoldasın. Ve Sufiler şöyle harika bir deyiş söylerler ki, iki 
tane vardır, bir, ışığın üzerinde bir ışık vardır. Ama diğeri 
ise, ne zaman iki varlık bir araya gelse, üçüncü bir varlık doğar 
ve bu iki varlığın toplamından daha fazlası olur. Sıradan durumu 
kutsallığa dönüştüren şey tam olarak durumla ilişkisel bir birlik 
içinde olmak ve şimdi üçüncü varlığın ortaya çıkmasına izin 
vermek, tam anlamıyla dünyanızın olduğu gibi, sadece bir 
düşüncede değil, bu o kadar da kötü değil. tamam dönecek. 
[00:24:49][182.1] 

[00:24:50] Sanırım, evet, torunumu dinlerken, ki bir tane var, bu 
oldukça dikkat çekici. Bu da bizi arzuya ve kalbe götürür. 
Zihinsel bir kavramdan kalbine tamamen farklı bir şey 
hissetmemize yol açar. Bunun kalıtsal olarak olmakla akrabalığım. 
DNA'mın bir parçası ya da her neyse onlarda. Muhtemelen, 
bilirsin, eğer bu senin soyundaysa. Ama benim için sıçrama şu 
anda kasada oturuyorsun ve önündeki kişi parayı saymakta 
zorlanıyor ve sen biraz sabırsızsın. Ama senin bir parçan olarak 
ilişkisel bir şekilde görülmesi, yani bu benim. O zaman neden 
kendimi bu kadar telaşlanıyorum? Neden? Neden her şeyi bu anlamda 
tanımlayamıyorum ve bir ayrılık yaşamıyorum? Yani bir bakıma, 
yani, bunlar çoğu insan için belirsiz terimler, kalbi 
genişletiyor. Kalbi kocaman. Diyelim ki artık daralmıyoruz. 
Hiçbir şey yapmıyoruz ama bana öyle geliyor ki o kişinin bir 
şekilde kalbimizde olduğunu hissediyoruz. Bahsettiğin aynı 
satırda mı? Diane mi? [00:26:19][88.9] 

[00:26:20] Ve zaten birbirimizin kalplerindayız. Çok bağlıyız. 
Birbirimizin bir parçasıyız. Değişmesi gereken şey bizim bakış 
açımız. Bu yüzden bakış açımız, olayları görme şeklimizi 
pekiştiriyormuş gibi görünen aynı şeylerin tekrar tekrar 
edilmesiyle oluştu. Ve sonra neden? Çünkü bizim bakış açımızdan 
bahsettiğim gibi. Bu bakış açısına o kadar yerleştik ki bunun 
ötesini göremiyoruz. [00:26:55][35.2] 

[00:26:58] Nörolojik bir şey değil mi? Nörolojik bir döngü içinde 
olmaları. Dr. Joe Dispenza sinirsel yollardan, işletim sisteminde 
sıkışıp kalmanın nörolojik yollarından bahsediyor. Yani 
nörolojilerinin işletim sisteminde sıkışmış durumda, bundan 



kurtulamamak mümkün değil. Sürekli bir yeniden başlatma gibi, bir 
bilgisayarda olduğu gibi, düzgün çalışmadığında, yeniden 
başlatmaya ve yeniden başlatmaya devam ediyorsun. Dinamik 
bağlantı kütüphanelerine giremez çünkü sistem bozuldu, bu yüzden 
bir şeyler okuyamıyor bile. Sanırım insan beyni bu tarafta. Bu 
oksilasyona girersek... Yeni bilgilere izin veremeyeceğimiz bir 
yer. [00:27:33][34.5] 

[00:27:33] Ve bu iyi bir noktaya değindi. Ve bu da herkesin 
bilincin ne olduğunu merak ediyor, bilincin ne olduğunu nasıl 
inceleyeceğimizi merak ediyor. Ve onlarca yıldır, bilim adamları 
beynin maddi nesnesinin yapısından bilincin nasıl ortaya 
çıktığını belirlemeye çalışıyorlar, her hangi yönden bakarak, 
beynin kuantum fonksiyonuyla ilgili teorilere bile bakıyorlar, 
ama sorun şu ki, bilinç beyin ile sınırlı ya da özel. Beyin 
sadece bilincin işlediği mekanizmadır. Ve bilincin ne hakkında 
olduğunu keşfetmek için hiçbir zaman bir çözüm olmayacak. 
Çalışması, birbirimizle olan etkileşimlerimizi tecrübe 
edebileceğimiz organla sınırlı olduğu sürece. Bundan herhangi bir 
kanıt istiyorsanız, ölüme yakın deneyimler hakkındaki tüm 
belgelere ve insanların delta beyin dalgası durumunda 
olabileceğini gösteren araştırmalara bakın ki bunlar genellikle 
derin uykuya bağlı ve olup bitenlerin tamamen farkında. İnsanlar 
genel anestezi altında olabilir ve daha sonra ameliyathanede olan 
her şeyi rapor edebilir. Çalışmaya çalıştığımız ve işletim 
sistemi fikrine geri döndüğümüz şey hakkında bir yanılgılar var. 
Ruhsal yolculukta olduğunu düşündüğümüz şey, ve bu doğrusal, 
ayrılmış perspektife geri dönüyoruz, belki de bir okula 
katılarak, belki de bir sürü uygulama yaparak, belki de bir guru 
tarafından ezilmek ve bize bir şeyler olacak. Bu bizi başka bir 
şeye dönüştürür. [00:29:30][117.0] 

[00:29:32] Ve ben bile bazen hasta olduğumuzdan ya da başımıza 
bir felaket yaşandığını söylemek istiyorum, bunlar aynı zamanda 
fanah ya da değişim türleridir. [00:29:41][9.4] 

[00:29:42] Ama aslında, bence uyanış sürecinde olan şey, bir 
değişiklik olduğu ve Julie, sen buna bizim işletim sistemimiz 
dediğimiz şeye atıfta bulunuyorsunuz. Bu bizim varlığımızdaki 
referans çerçevemiz, ki bu sadece fiziksel varlıklarla sınırlı 
değil. Bu bizim iç deneyimlerdeki referans çerçevemiz. Ve bunu 
değiştiren şey, kendimiz olarak düşündüğümüz bu sabit şeye bir 
şey olması değil. İlişkimiz her neyse, ilişki içinde olduğumuz 
ilişkiyi tecrübe etme kapasitemizde bir yükseltme var 
diyebilirsiniz. Ve bu aynı zamanda ilahi varlık olarak 
düşündüğümüz şey için de geçerlidir. Gökyüzündeki sabit, 



değişmeyen ebedi şey olarak düşünmek yerine... artık her şeyin 
var olan her şeyle birbirine bağlı olduğunu bildiğimiz için, 
uyanış sürecinde neler oluyor? Sadece uyanıyorum değil. Her şey 
uyanıyor, üstün ya da ilahi varlık olarak düşündüğümüz şeyler ve 
neler oluyor? Her şeyin kendisiyle olan ilişkisinin kapasitesinin 
bir evrimi var. Maneviyat olan şey budur. [00:30:54][71.2] 

[00:30:55] Bu beni gerçeklere getiriyor, sanırım soru şu ki, 
meditasyon yapıyorum, anlarsın ya, bunu anlayışlı bir durum 
olarak düşünüyorum. Ancak, son bölümümüzde gündeme getirdiğiniz 
şey, Latif'in, ince enerjilerin, ince enerjilerin bu şekilde 
konuşmak için daha fazla enerjiyi çerçevelemesiydi. Başka bir 
deyişle, maddi dünya ve biz küçük robot, tavuklar ve ne 
yaptığımız hakkında iki yönlü sokak hakkında konuşmak. Ve bu 
yüzden kendimizi 80 yıllık bir yaşam ve ölüm döngüsünde insan 
olarak görüyoruz. Ama sizin ima ettiğiniz şey, aslında, her 
birimizin kapasiteye sahip olması, sonucu değiştirebilecek 
kapasiteye sahip olduğudur ve kesinlikle şu anda gezegen 
yaşamında, belki de çok ihtiyaç duyulan. Geleceği dikkate 
alacağımız şeyi şekillendirecek. Inayat Khan'ın dediği gibi, 
geleceğin çekilmesi geçmişin basılmasından daha güçlüdür. Ve 
egolarımızın gerçekten geçmişten oluşmuş olduğunu biliyoruz. 
Yani, çeşitli şeyler arasında gezinmenin temel yolumuzu inşa 
ettik. Peki, nasıl iletişim kuracağız ya da ince enerjiye nasıl 
ulaşırız? Bu nasıl işliyor? [00:32:40][105.0] 

[00:32:42] Şey, kısaca William Tiller tarafından yapılan bir 
araştırmayı veya araştırmayı tanımlayayım. Kendisi Stanford'dan 
bir profesör olan, onlarca yıldır ince enerjiyi araştırıyor ve en 
ünlü deneyi, hiçbir şeye bağlı olmayan, güç kaynaklı olmayan, 
yapamaması gereken bir devreyi almış olması. bir şey, bir masanın 
ortasına koymak, dört deneyimli meditatörler masanın etrafında 
oturup vardı ve onların görevi tamamen otomatik bir laboratuara 
sevk edildiğinde, su ile herhangi bir temas olmadan bir noktadan 
su pH yükseltmek olacak böylece devreye bir niyet koymak denemek 
oldu. Bu defalarca çoğaltıldı. Ve kesinlikle, bu tam olarak bir 
süre içinde olan şey. Fiziğin sıradan “yasaları” ile, bu imkansız 
olmalıdır. Bunu yapabilecek bilinen bir enerji yok. Niyeti 
devreye nasıl saklayabilirsin? Ama daha da dikkat çekici, bu 
laboratuvarlarda ısı dağılım şekli termodinamiğin ikinci yasasına 
aykırı davrandı ki bu da bozukluğun her zaman arttığını söylüyor. 
Aslında laboratuvarda sipariş arttı. Bilinç bunun üzerinde bir 
etkisi vardı ve Tiller'ın birçok deney tarafından gösterdiği şey, 
ne zaman ince enerji ile sıradan gerçeklik dediği şey arasında 
bir bağlantı oluştuğunda, her zamanki fizik denklemlerine eklenen 
bir şey var ve şimdi mümkün olan yeni şeyler var. aksi takdirde 



yer almıştır. Bu, sorunuzu cevaplamak için uzun bir yol: Ne zaman 
bir deneyime sahip olduğumuzda ve meditasyonda kendimizi gerçekte 
deneyimlememizin her zamanki yolunun ötesine geçsek, gözlerimiz 
doğada açık olabilir, müzik dinliyor, aşık olmak, bir torun 
görmek dönüştürülmüş hali, manifestoda bu ince bağlantıyı kurduk 
ve şimdi yeni olasılıklar alanı açtık. Dünya tecrübelerimiz 
yüzünden tam anlamıyla değişti. Sadece zihnimizde mutlu bir yerde 
değiliz. Yaşadığımız gerçekliği değiştirdik. [00:34:50][128.0] 

[00:34:54] Pekala, işte gidiyorsun. [00:34:55][0.9] 

[00:34:56] Yani bu bölüm aslında bilinç içinde ve bilinç nedir ve 
anlamaya çalışıyor, yani MIT'den çıkan yeni bir makale var 
gerçekte bilincin ne olduğunu sorguluyor. Bu yüzden sizin bakış 
açınızda, disiplinlerinizin bilincin ne dediği konusunda her iki 
bilinç açıklamanızı duymak istiyorum. Sonra da bunu çözebiliriz 
çünkü muhtemelen Newton fikri. Ama tıbbi geçmişin yüzünden seni 
duymayı çok isterim. Bilinç olarak algılayacağın şeyleri duymak 
isterim. [00:35:32][36.3] 

[00:35:32] Tıbbi geçmişim yok. Ben bir öğretmenim, avukat bey. 
[00:35:36][3.3] 

[00:35:37] Avukat bey. [00:35:37][0.3] 

[00:35:41] Yani bir şeyin bilincindeyiz, bilirsin, aklımda olan 
bu şeyleri düşünüyorum ve bunun farkındayım. Temelde 
söylediğimizin farkındayım. Ama bu bilinç genellikle bizim 
egomuzdan geliyor, bizim bakış açımızdan. Ve bu blokları bir 
araya getirerek bilincimin bu olduğunu ve bilinçli bir varlık 
olarak bu olduğumu söylemek için yapıyoruz. Ama içimizde çok daha 
yumuşak olan bir parçamız var. Bu algı inanılmaz şekillerde 
genişleyebilir. Bir yolu, imajinal veya rüya dünyasının, 
meleklerin veya ışığın aleminden, gizemin veya vazifa [kutsal bir 
sesin tekrarı] ya da Tanrı'nın nitelikleri hakkında konuştuğumuz 
gibi, ince hareket ettiğiniz bu ince alemleri deneyimlemektir. 
ilahi ve ruhsal uygulamalarda tecrübeli insanlara kadar daha 
derin alemler, genellikle amaç daha yüksek olanlara ulaşmaktır, 
bu yüksek olanların bilinçli olabiliriz. Bu yüzden bilincimizi bu 
yüksek diyarlara koyuyoruz. Ve bu tür şeyleri deneyimleyebilmek 
için büyük bir rahatlama. Ama yine de, bu belirli yerlere 
ayrılır, tüm olası bilinç durumlarında. Onlar ayrı. Ve böylece 
başka bir yere geliyorsun ki bu da kişinin egosuna iyi gelecek ve 
belki de olmayabilirdi, egolarında ayrılığa neden olabilir. Fakat 
sahip olduğumuz hedeflerden biri de bu bilinci genişletmek, 
böylece aynı anda birden fazla bilinç durumunu 
deneyimleyebilmemiz ve tüm bu farklı bilinç durumları arasında ve 



arasında bir akışkanlığa sahip olabilmemiz. Neden Beckenstein 
hakkında konuşmuyorsun? [00:37:57][136.3] 

[00:37:59] Peki, ben yapacağım. Ama önce şunu söylemek istiyorum, 
sicim teorisi ve fiziğinde, en güncel teori gerçekliğin 10 boyutu 
vardır ve aşina olmadıklarımız, uzayın üçü büyüklüğünde ve 
zamanın biri diğerinin içine kıvrılır ve bu yüzden onları 
algılamıyoruz. Gelenekler arasındaki mistikler, gerçekliğin 
birden fazla seviyesinden bahsediyor. Onlara uçaklar, küreler ya 
da ince diyarlar diyorlar. Onlar için farklı isimler var. Ve 
tıpkı spektrumdaki renkler için farklı isimlerimiz olduğu gibi, 
farklı isimler var ve ben farklı titreşim durumları olarak 
düşünüyorum. [00:38:39][40.0] 

[00:38:41] 1900'lerin başında Sufizm'i Batı'ya getiren Hazrat 
Inayat Han, insanın yaratılışta tek varlık olduğunu söyledi. 
Varlık diyarlarında kendi varlığına sahip olan tek varlık. Bu 
doğru ama genelde diğer diyarlara dair farkındalığımız embriyonik 
olur. Gizli ve uykuda. Ara sıra bir tecrübe yaşayabiliriz. Bazı 
insanlar uyuşturucu yoluyla, bazıları meditasyon yoluyla, 
Diane'in bahsettiği gibi, belki de başka bir diyarın zirvesinde 
bir deneyim. Ve sonra genellikle kişi o kadar mutlu ve harika 
olduğu için geri dönmeye çalışır ve sonra Pir Vilayat Khan'ın 
manevi baypas dediği şeye tabi olabilirler, iyi gidiyor, bu 
gerçeklik berbat. Aşk ve ışığın diyarına gidip buraya gideceğim 
ve amacın, Sufizilerin dediği gibi, ışıkta uyanmak, çok boyutlu 
varlıklar olduğumuzu ve sadece teorik bir kabiliyete değil, 
kendimizi çok boyutlu olarak fark edebilmek için gerçek 
kapasiteye sahip olduğunun farkına varmayacağım. varlıklar ve 
sonra bilincimizi modüle edebilirsiniz. Bu demek mi oldu? Diyelim 
ki bir radyo alıcınız var ve farklı istasyonlara 
dönüşebileceğiniz gibi. Ve Latif'ten bahsettiniz, vücuttaki ince 
titreşim merkezleri, titreşimimizi bu farklı durumlara 
bağlayabiliriz ve bu titreşim modalitesinden tecrübeye 
açılabiliriz ve Pir Vilayat Khan'ın dediği yere ulaşabiliriz — 
ilk adım geçiş. Buradasın, oradasın, pinpon topu gibi ileri geri 
dönüyorsun. Ama sonra benim multimodal bilinç dediğim şeye sahip 
olabilirsin. Kendinizi tüm bu bilinç durumlarında mevcut olarak 
deneyimlemek için kapasitenizi keşfedebilirsiniz. Hepsini bir 
kerede gündeme getiremezsin. Çok büyük. İşsiz bir benlik duygusu 
yaşayabilir ve ışık dolaşımının tüm bu diyarlarda etkisini 
deneyimleyebilirsiniz. Ve bana göre, ruhsal uyanış budur. 
Sufilerin dediği şeye katılmamızı sağlayan bu kapasiteyi 
geliştirmek, her an doğmuş olan yeni yaratılış. Bunun içine 
varlığımızın dolgunluğunu getirebiliriz. Ve Diane benden 
Beckenstein adındaki bir şey hakkında konuşmamı istedi. 



Beckenstein bir matematikçiydi. Çok basit bir kavramsal kanıtı 
olan bir fizikçiydi. Bunu anlamak için bilim adamı olmanıza gerek 
yok. Ama o gösterdi ki, ne zaman iki şey arasında bir arayüz 
varsa ve bu podcast dinleyen herkes bir arayüz kullanıyor. 
Bilgisayarınızı, iPhone'unuzu veya Android'inizi veya başka bir 
cihazı kullanıyor olabilirsiniz, böylece daha önce kaydedilenleri 
duyabilirsiniz. İki şey arasında bir arayüz olduğunda, bilginin 
her iki yönde de geçebileceğinin sınırlı bir sınırı olduğunu 
gösterdi ve doğrudan ekranın boyutuyla ilgili. Bu fikirden ilham 
aldığım şey, bir laboratuvara gittiğinizi hayal edin ve orada 
oturan bir bilgisayar var ve doğru şifreyi girdiniz ve şöyle 
diyor: “Hoş geldiniz, bu Tanrı; Tanrı arayüzün diğer tarafında. 
Ama Tanrı aynı sınıra tabi tutulur. Ekranda Tanrı'nın sizin 
hakkınızda bildiklerinin sınırlı bir sınırı vardır ve bunun tersi 
de bana “imkansız, her şeyi bilen her şeyi bilen her şeyi bilen 
bir Tanrı olabileceği modası geçmiş bir fikir, çünkü var olan her 
şey, daha önce bilinmeyen bir şeye dönüşüyor. Ve bu iki taraf 
arasındaki bağlantıdır. Manifesto ve üstün olan arasındaki 
bağlantıdır. Bazen düşünüyorum da, geri kalanlarımın ya da İbn 
Arabi'nin dediği gibi, hepimizin kişisel bir efendisi ya da 
kişisel bir meleğimiz var. Bununla birlikte, daha derin bir 
varlık seviyesiyle olan bağlantıyı düşünürsünüz ki, yalnızca bu 
bağlantı yoluyla varoluşun amacını daha da ileriye taşıyacak bir 
şey yaratılabilir. [00:42:56][254.8] 

[00:42:57] Burada ve şimdi, ve her an hakkında konuşurken — bunu 
tarif etmenin yollarından biri nefesten geçmektir çünkü günde on 
iki ila on sekiz bin kez, nefes nefese ve nefes kesintisi 
yapıyoruz. Fakat bu ikisi arasında, nefesin altta ve üst 
kısmında, tezahür etmediğimiz bir nokta var, ne de tezahür 
etmeyeceğiz. Ama biz aslında bir andayız, bilmiyorum, ben buna 
bir çeşit “kemal” olarak bakıyorum. Aslında “her şey"den bizim 
varlığımıza bir kıvılcım olasılığı olduğu bir nokta. - 
Bilmiyorum. Bu konuda bir duygun var mı? [00:43:46][48.7] 

[00:43:46] Evet. Ve bunu Pir Vilayat Khan'ın terimleri, zaman anı 
ve zaman anı, ve söz ettiğin şey, her şey arasındaki zaman 
anıdır. [00:43:59][13.1] 

[00:44:01] Doğru. [00:44:01][0.0] 

[00:44:02] Ve bahsettiği şey, her şeyin arasındaki yer, o 
boşlukta, tüm potansiyel var çünkü bu boşluk tüm yapılarımız, tüm 
kavramlarımız arasında. Ve o yere vardığımızda, ki bunun 
ötesinde, her zaman orayla temas halinde olmak bahsettiğimiz 
şeydir, o zaman bu genişlemeye devam edebilir. Ve genişledikçe, 



her şeyle olan bağlantın genişliyor. O zaman şimdi, sana ne 
olursa olsun, her şeyin içinde olduğunu deneyimliyorsun. Böylece 
artık her şeyin arasında gerçekleşmeye başlayan bir iletişim var. 
[00:44:51][49.9] 

[00:44:52] Evet. Ve bunun hakkında tipik ya da eski düşünme şekli 
şudur: Şimdi ilahi bir şeyi yaratılışa getirdiniz ve ona bir şey 
eklerken onu canlandırıyorsunuz. Sen ilahi ve hatta İbn Aribi 
için bir kanalsın, o 1200'lerde yaşayan bir Sufi'ydi, sanırım, en 
sevdiğim şey, her ruhun ilahi bilgeliğin eşsiz bir kısmına 
erişebileceğiydi. Tekrar söylüyorum, bunu düşünmenin olağan yolu, 
yukarıda bir yerde oturan akashic bir kayıt var. Ve şimdi parola 
sende ve orada yazılanları okuyabilirsin. Sanki orada öylece 
oturuyor, ama sadece orada oturmakla kalmıyor, biz gittiğimiz 
gibi yazılıyor ve biz de buna katılıyoruz. Dahası, sadece ilahi 
bir şey getirmen değil. Varlığınızın kaynağıyla tekrar bağlantı 
kuran, varlığınızdaki ilahi varlığın daha da ulaşılabilecek bir 
yer olarak sizsiniz. Ve Diane'in bahsettiği bu iki tarafın bu 
arada bulunması sayesinde. Her iki tarafta da kendiliğinden 
gerçekleşemeyen bir şey ortaya çıkıyor. Bu bizim ilahi taraf 
olarak düşündüğümüz şeyden olamazdı. Ve biz sadece programa geçip 
bunu gerçekleştirmeliyiz. Yaptığımız işte söylediğimiz tek şey 
her şeyin Gabriel olduğudur. Her şey onun eşsiz ilahi duyurmak 
için arıyor. [00:46:23][90.7] 

[00:46:25] Bu bana zayıf benlik saygısı diyebileceğimiz bir şey 
ifade ediyor. Yani kendinizi sadece siz ve evrenin içine bir 
şeyler dökme yeteneğine sahip olduğunu düşünüyorsanız, ego 
kısmının dışında fazladan bir egonun devalüe edeceğini 
düşünüyorsunuzdur. Başka bir deyişle, egonuz diyecek ki, “Zavallı 
ben, ben en kötüsüyüm ya da en iyisiyim, ya da bu eşmerkezli bir 
daire, gittikçe küçülüyor, küçülüyor ve küçülüyor. Ve 
bahsettiğimiz şey, bana öyle geliyor ki — bunu danışmanlıklarda 
görmüş olabilirsiniz — o an, bunu bıraktıkları an, her neyse, 
ağlayarak, ondan kurtulun, bir şekilde onu temizleyin, sadece 
ötesine geçin. Sonra da fana-baqa bu şekilde kullanılmakta olan 
yeni bir alana açılıyorlar. Bu yüzden şahsen düşünüyorum ki 
insanlar olarak yaşadığımız zorluklar binlerce yıldır kim 
olduğumuza dair tek yönlü bir fikir. [00:47:34][68.8] 

[00:47:37] Bu benim karma kavramını düşünme şeklimle ilgilidir. 
Geçmiş yaşamlara inanın ya da inanmayın, yaptığınız şeyin 
bedelini ödemeniz ya da bunun için ödüllendirilmeniz gerekiyor, 
bu gerçekleşecek ve işiniz bitmeden önce ortaya çıkması 
gerekiyor. Peki, eğer tüm bu olanlarla özdeşleşirseniz ve bu 
zaman içinde o noktaya kadar kendinizin sabit bir kavram olduğunu 



fark etmenin aksine, The Matrix filmlerinde olduğu gibi, ne 
olduğunu düşündüğünüz şeyin bir simülasyonu ve her an, eski 
Sufiller “Oh adamım, eğer bunu bilseydin, özgürsün. Seni zincirde 
tutan esaret düşünceniz. Her an bundan kurtulmuş olabilirsin. Ve 
bu söylenecek çok basit bir şey. Ama sonra Hazrat Inayat Han'ın 
dediği gibi Hindistan'da tapınaklar var olmasının sebebi, içeri 
girmeden önce yüzlerce kez dolaşıp bütün bu ritüelleri söylemek 
zorunda kalmanızın sebebi insanların karmaşıklığı sevmesi. Ve 
gerçek basittir. Ve insanlar sadece oraya gidip bu huşu ve merak 
içinde bulunabileceğin düşüncesiyle başa çıkamadılar. Bu yüzden 
tüm bu şeyleri gözden geçirmen gerekiyor. Bazen karma hakkında 
düşünmemin mizahi bir yolu da birinin kendi ayakları üzerinde 
durması ve bunu fark etmemesi, ve şöyle diyorlar: “Ow, ve bu 
küçük çocuk gelip “Hey bayım, neden kendi ayaklarının üzerinde 
duruyorsun? Ve kişi acı çektiklerinin karması olduğunu mu 
düşünüyor? [00:49:35][117.9] 

[00:49:39] Pir Vilayat Khan da ilgilidir, sanırım bu benliğimizi 
geleceğe sürüklemek zorunda olmadığımızı söyleyen oydu. 
[00:49:51][12.6] 

[00:50:00] Ha, ha! Ayırmayı bırak! Evet, önemli, bu yüzden bu 
podcast'i yapıyoruz en azından insanların kim oldukları 
hakkındaki fikirlerini genişletmek. Kim olduğumuzla ilgili 
kavramlarımızın ötesinde, ki bu da kendi içinde zihin uçuruyor. 
Ve sonra kalp kavramına geldik, Inayat Khan dedi ve diğer 
Sufiller şöyle demiş: “Akıl, bilirsiniz, okyanusun yüzeyidir ve 
dalgalı, dalgalı su ve bunların hepsi, sen sadece etrafına 
atılıyorsun. Ama akıl kalbi olan derinliklerde, bilirsin, zihin-
kalp sessiz, sessiz, rahatsız değil. Ve tabii ki, başlatıcım 
Qahira Qalbi, “Boğulmak mı? Daha derine dalın.” Yani bu bir tür 
koan, bilirsin, bütün bu şeyler yüzünden boğulduğunu sanıyorsun. 
Daha derine dalacağız. Tabii ki ironi. İşinizle ilgilenmemizin 
nedeni çok yoğun bir şekilde bir araya getirmiş gibisiniz. 30 
meditasyon ve daha fazlasını içeren 300 sayfalık bir kitap ve 
insan*ilahi dediğiniz gerçek bir bağ. Eğer hepimizin bu son 
konuştuğu şeyin özünü anlarsam, en azından bir kapı olarak 
yeniden tanımlamak, çünkü hala kavramlardan bahsediyoruz, eğer 
bir şeyi tanımlamaktan bahsediyorsak, kendimizin ilahi yönü 
hakkındaki farkındalık eksikliğimizi ihmal ettiğimizi. [00:52:25]
[144.6] 

[00:52:28] Biliyor musun, kendimizin insani ve ilahi yönleri 
arasındaki ilişkiyi ihmal ettiğimizi söyleyebilirim. Daha önce 
benlik saygısı düşüktü. İnsan tarafını ya yanıltıcı ya da yolun 
dışındaymış ve geri dönmesi gerekiyormuş gibi konuşuyoruz. 



Yaratılışın tacı olduğunu fark etmek yerine başka bir şeye 
dönüşmesi gerekiyor. Bu, ilahi varlığımızdaki her birimiz 
aracılığıyla kendisine uyanmanın ortaya çıktığı yerdir ve sadece 
statik bir benliğe değil, aynı zamanda her şeyin tezahürde her 
şeyin katılımını gerektiren evrimleşen bir benliğe uyanıştır. Bu 
yüzden dualistik bir benlik anlayışının ötesine geçiyor. 
Varlığımızın amacını yüceltiyor. Ayrıca Diane arzudan 
bahsediyordu. Daha önce Hazrat Inayat Han, her arzunun ilahi 
dürtüyle başladığını söyledi. Çarpık oluyor. Ve yıllarca düşündüm 
ki, mesele sadece çarpıklıklardan kurtulmak ve onu getirmek ve 
talimatları takip etmek. Ama şimdi anladım ki durum böyle değil. 
Bu sadece bir başlangıç noktasıydı. Bu sanki birisi bir sanat 
eseri ya da bir müzik parçası yaratıyorsa, bir tohum düşüncesiyle 
başlıyorlar, ama umuyorum ki bu yol boyunca tecrübe yoluyla 
şimdiye kadar ortaya çıkabileceklerinden daha fazlasına 
dönüşüyor. Ve bunun gerçekleşmesi için iki taraf arasındaki 
bağlantıyı gerektirir. [00:54:07][98.7] 

[00:54:09] Kalbimde tuttuğum önemli bir fikir, kendi şefkatli 
tanığımız olabilmemiz. Bu benim için, işlerin huysuz ve 
huysuzlaştığı ilk adımdır. O anda kendimizi gördüğümüz şeyle 
şefkatli olan parçayı bulmak, böylece şefkat akıyor. Ve o noktada 
diğer tarafın için bakım ve sevilen ve bir tamam hissediyor. Ve 
sonra bu daha fazla açıklığa açılıyor ve şimdi etrafınızda 
görmeye başlıyorsunuz. Merhamet hissetmek istediğiniz her şey ya 
da başkası için bu tür bir merhamet ve her şey akmaya başlar. Ve 
bana göre, Amin, senin bahsettiğin gibi, ben buna zaman anında 
diyorum. Her şeyin yavaş olduğu yapıdan ziyade şu anda o yere 
giriyor. Ama bu sizin tarafınızdan gelen merhametle başlar. Çoğu 
zaman kritik tanık olduğu için bir tanık olur. Ve hepsi bu değil. 
Yararlı olan bu değil. Bu yüzden benim için... [00:55:36][87.6] 

[00:55:39] Ee çocuklar, ne zamandır evlisiniz? [00:55:42][2.5] 

[00:55:43] Az önce 50 yılı kutladık. [00:55:44][1.5] 

[00:55:45] Vay canına. Tebrikler. Vay canına. [00:55:47][2.2] 

[00:55:48] Yani önümüzdeki 50 yıl içinde? [00:55:49][1.6] 

[00:55:50] İyi. Evet, ben de öyle diyorum. Ben orta yaşlıyım. Yüz 
kırk altı olacağım. Peki, sorun değil. Ve neden olmasın? Neden 
kendimi sınırlayayım ki? Ama bilirsin, daha çok egzersiz, neyse. 
Yani, bilirsiniz, ve bunu söylüyorsunuz, ve bence bu iyi bir şey, 
bir başkasıyla yaşamak çok samimi bir seviyede, ya da 12. 
yüzyılda iki Sufi olarak, hangisi olduklarını unutuyorum, biri 
diğerine söylendi. Hukuktan mezun olmaya devam ederlerdi, 



bilirsin, Kuran hukukunda ya da her neyse. Ve hepsi de en iyi 
arkadaşlardı. Biri diğerine dedi ki, “Seninle hala ikilik 
halindeyken tanıştığım için çok mutluyum.” (Gülüşmeler) Şey, 
bilirsin... [00:56:43][52.9] 

[00:56:49] Dualitenin ötesine geçmeyeceğiz. Bu oldukça garip bir 
evlilik olurdu. [00:56:53][3.4] 

[00:56:54] İlişkisel birliğe gidiyoruz. [00:56:55][1.2] 

[00:56:56] İlişkisel birlik. [00:56:56][0.6] 

[00:56:57] İlişkisel birlik. Peki bu evlilikte nasıl işliyor? 
[00:57:00][2.5] 

[00:57:01] Hayır. Peki, tamam. Kimsenin eski aydınlanma 
kavramının bir noktaya geleceğini sanmıyorum ve sen her şey 
sadece... [00:57:15][14.4] 

[00:57:17] ... statik aydınlanma. [00:57:17][0.8] 

[00:57:18] Evet, her şey her zaman harika. Ve şahsen, böyle bir 
ihtimal olsaydı buna kaydolmazdım çünkü gözyaşlarına sıkılırdım. 
Ama tabii ki, bir şeylere kapılırız. Ama umarım zamanla, bunun ne 
zaman olduğunu anlamakta daha iyi ve daha iyi oluruz ve bunu bir 
hatırlatma olarak kullanabiliriz. Oh, unuttum. Ben öyleyim. Yani, 
benim için daha kolay ve kolaylaştı, bilirsin işte, kendimi çok 
büyük bir his hissettiğim yere açılmak ve Pir Vilayat Khan 
Hindistan'daki filler hakkında konuşacaktı, tavukların ayaklarını 
gagaladığı ve kendilerini rahat bırakamayacak kadar asil 
oldukları yerde Rahatsız ettim. Yani bir referans çerçevesinin 
kayması gibi bir şey, bekle bir dakika, ne? Burada ne yapıyoruz? 
Evet. Ve sonra şeylerin büyük resmine bakıyorum. O yüzden burada 
bir küçük seg daha yapmama izin ver. Hazreti İnayat Han, sadece 
bir kutsal kitap olduğunu ve ağaçlardaki yaprakların da bu 
kitabın sayfaları olduğunu söyledi. Ben de buna katlandım ve her 
birimizin Sufilerin ruhumuzun alegorisi dediği şeyi yarattığı 
düşüncesini ekledim. Bu bizim varlığımızın hikayesi gibi, sadece 
bu hayatta değil, öncesinde, ötesinde, apaçık aşkın ve 
benzerlerinden sonra. Ama hayatımızdaki her deneyim ruhumuzun 
alegorisinin bir parçasıdır. Ve yaşadıklarımızla bir ilişki 
halindeyken, dışarıdan ya da içten, varolan her şeyin kullanımına 
açık olan kutsal kitaba başka bir sayfa ekliyoruz. Yani bu demek 
oluyor ki, düşündüğümüz o şartları alabiliriz, Aman Tanrım. Yani, 
salgın korkunçtu. Bunun iki yolu yok. Yarattığı tüm acılar ve her 
şey. Ama bu salgının ortasında, Diane ve ben öğrettik, 
bilmiyorum, 30 tane garip Zoom sınıfı, yarattığımız kitabı 



yarattık, Bir İnsan Olarak Uyanış*İlahi Varlık, o zamandan beri 
verdiğimiz sınıflardan başka bir kitap yapma sürecindeyiz ve 
bizimle birlikte olan birçok insan Tüm grubumuzun içinden 
geçenlerle muazzane bir dönüşüm yaşadı. Yani, bir grup arayıcı 
arkadaşıyla gerçekleşen uyanış bu yüzden çok korkunç bir şeyin 
ortasında çok güzel bir şey ortaya çıktı. Ve bunun ne kadar 
korkunç olduğunu ve dünyadaki işleri daha iyi hale getirmek için 
elimizden geleni yapmamız gerektiği gerçeğini almıyor. Ama gölet 
suyundaki pisliklerde ortaya çıkan lotüsler gibi olabiliriz. 
[01:00:06][168.2] 

[01:00:08] Hmmm. Hazrat Inayat Khan'dan bahsetmişken 
dirseklerinizin hareket edecek bir alanı kalmadığında ortaya 
çıkan atılımla ilgili bir şeyler var. Başka bir deyişle, daralma 
patlamana neden oldu. Artık o kutuda kalamazsın. Biliyor musun, 
oğlum, büyük bir kutunun içinde miyiz? [01:00:30][22.1] 

[01:00:31] Büyük bir Newton kutusu. [01:00:33][2.1] 

[01:00:34] Büyük bir fırsat. [01:00:35][0.8] 

[01:00:35] Daha fazla boyuta ihtiyacımız var. [01:00:37][1.2] 

[01:00:37] Evet. Ölçüleri getirin. [01:00:39][1.2] 

[01:00:39] Newton olayından bahsetmişken, ben sadece... Newton'a 
karşı kuantum hakkında konuşabilir misin? Bilincin bu iki farklı 
boyutta nasıl süzüldüğünü anlatabilir misin? Çünkü çok katıdırlar 
ve kuantum wheee gibidir! Her şeyi yapabiliriz! [01:00:58][18.3] 

[01:00:59] Tamam, Newtonian, sanırım 1600 yılından beri hakim bir 
bakış açısı olmuştur. Bilimde ve kesinlikle din alanında. Din 
kuantum fiziğine yetişmedi ve umarım önümüzdeki 50 yıl içinde, 
umarım daha erken olur. Ama Clockwork Evreni, nedenselliğe ve 
karma kavramına geri dönüyor. Karma, bunun bir sonucu olarak 
gerçekleşmesi gerektiğine dair çok nedenlere dayalı bir 
kavramdır. Daha önce yaptığınız her şeyin iyi ya da kötü 
sonuçlarına maruz kalan bir zamanda hareket ediyorsunuz. Ve bu 
evren ve evren, bilirsiniz, Newtonlu fizikçiler, evrendeki her 
parçacığın tam yerini ve hızını bilselerdi, her şeyin önceden 
belirlendiğini, sadece ne olacağını hesaplayabileceklerini 
düşündüler. Ama aslında işe yaramıyor. [01:01:59][59.4] 

[01:02:00] Bilardo topu. [01:02:00][0.3] 

[01:02:01] Bilardo topu modelleri ve Pir Vilayat Khan her zaman 
nedenselliğe dayanmayan amaca yönelik bir maneviyattan bahsederdi 



ve Budistlerin karşılıklı işbirliği denilen harika prensibi var, 
yani her şeyin diğer her şeyin sebebi. Burada gerçekten 
ayrılamazsınız. Bu, buna tek bir bakış açısıyla sebep oluyor, 
öyle görünüyor. Başka bir açıdan bakarsak, sebep olduğunu 
düşündüğün şey aslında sebep olduğunu düşündüğün şeye sebep olan 
şeye sebep olmuş gibi görünüyor. Zaman doğrusal değildir, zaman 
her iki yönde de gider. Julie, kafanı sallıyorsun ve bu iyi bir 
şey. Bilim hikayeleri anlatmayı seviyorum çünkü insanların 
zihinleri gerçekliğin farklı bir bakış açısına açık olacak kadar 
gevşemek için uygun hale gelmelidir. Peki kuantum fiziğinden ne 
geliyor? [01:02:54][53.0] 

[01:02:55] Beynimin karıştırılmasına bayılırım. En sevdiğim şey 
bu. Bu yüzden üniversitede kafamı yaralayan dersler almaya devam 
ettim. Ben sanki, bilmiyorum. [01:03:00][4.9] 

[01:03:01] Kuantum fiziğinden gelen şey, her şeyin diğer herşeyle 
birbirine bağlı olduğunun farkına varmaktır. Her şey her şeyi 
anında etkiliyor, zamanın dışında ve uzay olarak düşündüğümüz 
şeyleri. Ve gelecek geçmişi etkileyebilir, hem de tam tersi. 
Bildiğiniz gibi, en güncel teoriler enerjiden bile daha esastır 
ve bilinç bilincinden daha temeldir. Ama bu, bir ansiklopedide 
saklanan veriler olarak düşündüğümüz gibi bir bilgi değil. Bu 
büyüleyici. İnsanların söylediklerini okumayı seviyorum. MIT'de 
bilgisayar bilimcisi olan Seth Lloyd'un Scientific American 
dergisinde bir makalesi vardı ve tüm evrenin dev bir kuantum 
bilgisayarı olduğunu ileri sürdü. Ve o soruyu ortaya koydu. Peki, 
bu ne hesaplama? Ve dedi ki, “Kendisi — ve bu kuantum fiziği 
Sufizik'in dediklerine eşdeğer: Evren yaratıldı çünkü Tanrı 
bilinmek isteyen gizli bir hazineydi. Ve bence varoluş amacının 
bilgelik ve bilgelik diğer her şeyle olan ilişkimiz yoluyla 
ortaya çıkmasıdır. Ve bu dinleyicilerden bazılarını düşündüğümüz 
şey, kimya işlemine aşina olacak, geçtiğin aşamalar, bir geri 
çekilme gibi, ama genellikle bu aşamalardan geçtiğinizi 
düşünüyorsunuz ve umarım sonunda baştan farklı bir yerdesiniz. 
Ama aslında, geri çekilme gerçekten işe yararsa olan şey senin 
insan ilahi ilişkiniz gelişti dediğimiz şeyle ilişkiniz. Şimdi 
daha önce yapabileceğinden daha derin bir şey yapabilecek 
kapasiteye sahip hale geldi. Yani kuantum fiziği keşfettikleri 
şeyler aracılığıyla zihin sıklığı olan şeyler, mesela işler bir 
kara deliğe girdiğinde ne olur gibi sorular? Tüm bilgiler 
kayboldu mu? Ve biliyorsun, olay ufkunda saklanan teoriler var. 
Ve başka bir teori daha var. Beyaz bir delikten ortaya çıkıyor. 
Biliyorsun, bilmiyoruz. Bir kara delikten geçip sana ne olacağını 
görmek zor. [01:05:20][138.6] 



[01:05:22] Kamerayı içine koyamaz mıyız? [01:05:23][0.9] 

[01:05:27] Bu hikayenin Sufi versiyonu duvarın diğer tarafında, 
insanlar duvara tırmanır ve sonra bu kendinden geçmiş bir 
görünüme sahip olur ve diğer tarafta kaybolur. Ve böylece duvarın 
tepesindeyken bir kişiyi durdurdular ve geçmelerine izin 
vermediler. Ama başlangıç tarafına döndüğünde dilsizdi. Ne 
gördüklerini söyleyemedi. Bilinci kendimizden ayrı bir fenomen 
olarak incelemeye çalıştığımız sürece oraya asla ama asla 
ulaşamayacağız. Ve bence birçok bilim adamı William James gibi 
zamanının çok ilerisinde olduğunu fark ediyor. Psikolojinin ilk 
günlerinde bilinç eğitimi alan psikologdu. Binlerce yıldır bunu 
araştıran farklı mistik geleneklere sahip insanlar var. Belki de 
bazı metodolojiye dikkat etmelisin. Ve bu inanç sistemini 
benimsemen gerektiği anlamına gelmez. Zamanla geliştirilen ve 
uyanış yolculuğumuzda bize gerçekten yardımcı olabilecek bir 
bilinç teknolojisi var. [01:06:30][63.3] 

[01:07:16] Jack Kerouac'ın haikusundan siyah bir boğa ve kıyıda 
bir arada duran beyaz bir kuş. [01:07:26][9.5] 

[01:07:42] Ve burada, Şimdi Değilse, Ne zaman. Alice Wyatt ile 
konuşmalar. [01:07:47][5.6] 

[01:07:59] Nefes almak için yer. - Yer var. Batı sahilinde doğup 
büyüdüm ama 18 yaşımdayken, seyahat eden bir tiyatro şirketiyle 
bir yıllık staj yapmak için doğuya yöneldim. Maine'in kayalık 
deniz kıyısı olan Batı Virginia'nın dağlarında vakit geçirmek ve 
New York'un büyük şehir gürültüsüne sarılmak hayat değiştiren ve 
heyecan verici. Oregon'a geri dönme zamanı geldiğinde, arabamın 
Mississippi Nehri'ni geçtiği zaman ve Batı olan enginliği önümde 
yayıldığı zaman, büyük, abartılı nefesler almaya ve bir yıldan 
uzun süredir yaşamadığım bir şekilde kendimi canlı hissetmeye 
başladım. Bu, küçük New Mexico kasabamızı ziyaret eden 
turistlerin sık sık yorumudur. Burada nefes alabiliyorum. Çok 
fazla yer var. Sohbetimizin daha derinlere inmesi için zamanı 
varsa ki çoğu zaman var çünkü buradaki yaşam temposu oldukça 
yavaş, sonunda engin fiziksel alandan daha fazlasını keşfettim. 
Ayrıca daha zihinsel, duygusal ve ruhsal alan buldular. 
İhtiyaçlarını bile bilmedikleri bir şey. Cinsiyetimize, ırkımıza, 
boyutumuza, şeklimize, güzellik bölgemize, aile geçmişimize, 
sosyoekonomik statümüze, vesaire dayanan önyargılı fikirlerle 
bombardımana uğrayan bir kültürde yaşıyoruz. Birçoğumuz, 
gerçekten kafamızın ya da kalplerimizin içinde olduğumuz 
kişilerle hiçbir ilgisi olmayan bir dizi kutuya yerleştiriliyor. 
Bu keşif, ruhsal, duygusal ve ruhsal hayatımızda kutulardan çıkma 



ve uzay için mücadele etme ihtiyacının bu gerçekleşmesi 
genellikle yavaş bir yolculuktur. Benim için neredeyse yirmi beş 
yıl süren mücadele her taraftan sıkılmış gibi, neden ya da nasıl 
baskı altında çıkmak için anlayamıyorum. Hayatımın çoğu küçük 
kasaba, geleneksel Hıristiyan değerleriyle kırsal oldu. Hayat 
sizden önce gelen insanlar tarafından tanımlanır ve yabancılar 
her zaman yabancılardır. Hayat zor. Kendinizi çizme 
kayışlarınızdan yukarı çekip şöyle düşünüyorsunuz: “Bir atın ya 
da traktörün arkasında olsanız iyi olur, yumuşak bir koltukta 
değil.” Materyalist olmamakla birlikte, içine itildiğim kutular 
sonuçlara yönelikti. Sanat, edebiyat ve derin düşünceler 
yeterince güzeldi ama masaya ekmek koymayacaklardı, değil mi? Bir 
bu, tabii ki, bir kutuya sığacak bu baskı farkında değil. Benim 
için, fıstık ezmesi ve reçelli sandviçleri bir araya getirip 
çocuklarımı dışarı gönderdiğimde suçluluk duygusuyla geldi. 
Böylece kitabımın bir bölümünü daha okuyabilecektim ya da o 
mektubu bir arkadaşıma bitirebilecektim. İnanç hakkında otantik 
bir konuşma yapmak istemekten ve yoluma atılmış basit lafların 
bulunmasından geldi. Etrafıma bakar ve kişiliğim ve ihtiyaçlarım 
hakkında gerçekçi bir bakış açısına sahip olmaktan ziyade uyum 
sağlamadığımı düşünürdüm. Ve New Mexico'ya taşınırken, ben de 
uçsuz bucaksız mavi gökyüzüne ve kilometrelerce görebileceğiniz 
geniş alanlara huşu içindeydim. Sadece bir tavşan ve sen ve 
sıradaki sıradağlar arasında kaktüsler var. Yerleştikten sonra, 
kültürümüzün içine girmemiş insanlarla tanışmaya başladım. Onlar 
bir şekilde beklenti, suçluluk, meşgullük kutuları özgür ve sahip 
değillerdi. Peki sen ne yaparsın? Hayatımın büyük bir çoğunu 
tanımlıyor. Arkadaşlarımın benim son grupta, Bir araya 
telefonları çekti içereceğini, programları yeniden düzenlenmiş ve 
belki bir tarih gelecek ay için kalemlenmiş. Beş dakika sonra 
kendimi sokakta kol kola yürürken buluyorum. Finansal statüye 
verilen herhangi bir bildirim yoktur. Tepedeki bir malikaneyi 
arayan insanlar Sosyal Güvenlik çeki ile aydan aya yaşayan 
biriyle en iyi arkadaştır. Burada, insanlar uzaylılara inanır, 
geçmiş hayatlardan arkadaşlarının Güneş'in altında her 
cinsiyettir, en rahat olan ve eski sevgilileriyle arkadaş olan 
her cinsiyettir. Ve bir miktar para sıkışmış olduğunda, 
dükkânlarına kapalı bir işaret koyun ve macera yaşamak için 
bilinmeyen parçalara doğru yolculuğa çıkın. Görülebilecek 
herhangi bir toplumsal kutular yok. Kocamla ayrıldığımızda — bu 
bir süreliğine çıkmam gereken bir kutuydu — arkadaşlarımız vardı. 
Bizi kollarına saran, yolculuğumuz sırasında taraf tutmayan ve 
tekrar bir araya geldiğimizde kutlayan ilk kişilerdi. Onların 
yargı eksikliği, kendi hızımızla işlememize ve iyileşmemize izin 
verdi. Toplumumuzda kırılmamıza rağmen hala bize yer vardı. Ya da 
belki de bu yüzden, o alanı kendi içlerinde ilk bulan insanlar 



tarafından bizim için tutulmuştur. Zarafet, bağışlama, sabır ve 
hoşgörü buldular, bunu kendi hayatlarına uyguladılar ve sonra da 
başkalarına, bana hediye olarak verdiler. Bu küçük New Mexico 
kasabası Nirvana değil. Oh, kesinlikle öyle değil. Yoksulluk, 
küçüklük, yolsuzluk, cehalet, açgözlülük var. Her yerde bulduğun 
her şey. Her nasılsa, belki de bizi çevreleyen fiziksel dünyanın 
enginliği yüzünden, belki de burada şifanın tarihsel kökleri 
olduğu için, insanlar artık uygun olmayan parçalarını, 
kendilerini olmak istedikleri kişi olmaktan alıkoyacak cesareti 
buluyorlar. Bazı günler aslında kasabanın ötesindeki çölde uzanan 
dış iskeletler bulmayı bekliyorum çünkü etrafta dolaşan pek çok 
yeni insan var, yüzlerini tanıdığım ama yüzleri cesaret, sıkı 
çalışma ve baskı olmadan nefes alıp sürecek kadar alan yoluyla 
dönüştürülmüş insanlar var. Yoga eğitmeni arkadaşının bir deyişi 
vardır. “Nereye gidersen git, oradasın.” Sorunlarımızdan 
kaçamayacağımızı hatırlatmak için kullanıyor. Onlarla içten dışa 
uğraşmak zorundayız. Bir aylık yolculuğa çıkmayı planlıyorum, 
eskiden yaşadığım kutuları tutan yerlere bir gezi. Hala o 
kutularda yaşadığımı düşünen insanlar göreceğim. Kalbimde bazı 
dehşet var takvimimi çıkarıp ne zaman ziyaret edeceğimi anlamaya 
çalışıyorum. Sadece insanların olmamı beklediği gibi olabileceğim 
o küçücük alana geri mi düşeceğim? Umudum, mecazi çöl zihniyetimi 
engin mavi gökyüzü ve geniş açık alanlarıyla birlikte yanıma 
alacağımdır. Sonunda, kollarımı sarabileceğim her insan için 
güçlendiren bir alan yaratan bir şekilde ben olmak istiyorum. 
Başarılı olursam, arabamın bagajına bakmaya cazip olabilirler. 
Sonunda kaçtığım kuru dış iskelet için. [01:14:52][412.9] 

[01:15:25] Kozmonotlar ve astronotlar uzayı keşfedecekler ama bir 
iç dünya da var. Işığı, sesin, zamanın ve mekânın ötesini 
keşfedelim. Deneyimli bir Innernaut'u dinlerken bize katılın, 
keşfedilmemiş, ters alan tanımlamak için yeni bir dille tanışın. 
Rüyaların portalından giriyoruz. [01:15:56][30.6] 

[01:15:59] Ben tezahürü neler olup bittiğini ile ilgili olarak 
durmak nerede. Örtüleri ve karışıklığı olan ve bükülmüş ve yanlış 
hizalanmış, şeylere doğru bakmaya çalışan birinin bakış açısıyla 
çarpık ve pis görünen bir labirentte ortak bilinç içinde bir 
şeyler oldu. Ortağım, ahşap evlerin bulunduğu, her şeyin 
sıkıştığı ve bu durumun ona boğulduğu bir alana gittiğini hayal 
ediyor. Başka bir odaya girmeli ya da başka bir kısmına girmeli 
ya da durum böyle değil. Rüyadan geri döndüğünde, taşıdığı 
odunluğu kendi içinde titreşimsel bir kalite ya da duyu olarak 
değiştirmeye çalışır. Bana bunu değiştirdiğini bilmediğini itiraf 
ediyor. Buna cevabım her şey biliniyor, ama hiçbir şey kesin 
değildir. Gittiğim yer, her şeyin ortak bilinç tarafından kontrol 



edildiği yerdi ve bu da sıyrılmadır. Gitmek için oldukça özensiz 
bir yerdi, bataklık, rota garipti, ama yolun sonuna kadar 
ulaştım. Orada bir şey buldum ve geri dönüp gerçekten bir şey 
bulduğumu fark edene kadar yanımda götürdüğümü fark etmemiştim. 
Dönüş yolunda benimle yürüyen diğerlerinden ayrıldım. Ben hızlı 
bir sola dönüp kestirmeden gidiyorum. Diğerleri uzun yoldan 
giderken, ki bu bir kalabalık kalabalığın içinden geçmeyi ve her 
türlü şeyi içermiyor. Diğerlerinin birkaç dakika öncesine 
dönüyorum ve sonra biraz yağlı olan bu nesneyi alıp duvarın 
üstüne koyuyorum. Diğerleri döndüğünde bana sordukları ilk şey 
onları neden terk ettiğimi soruyorlar. Onlara kestirmeden 
geçtiğimi bildiklerini ve duvarın üstündeki nesneyi 
gösterdiklerini söyledim. Ben işaret ettiğimde bir şeyin tam 
olarak doğru olmadığını fark edeceklerinden şüpheleniyorum. 
Duvarların çizgili ve kirli olduğunu görebilirler. Oraya 
çıktığımda, bir şekilde çizdim ve onlara tek yapmam gereken 
duvarı temizlemek olduğunu söyledim ve bu herkesi mutlu edecek. 
Yani anlamı: Bu, hakim olan kollektif vicdan, karışıklık ve 
yanlış hizalama ve gizleme girişimlerim konusunda nerede 
durduğumu gösteren bir rüya. Rüyamda, bir cevap buldum ve bunu 
kalabalık sahnenin kalabalık sahnesinden geçerek yaptım ve 
bataklık labirentin sonunda var olanları geri getirdim. Bataklık 
labirentine giden yolu biliyorum ve kestirme yolu da biliyorum. 
Ve bu senaryonun sonucu, şu anda nasıl hissettiğim açısından 
yorumlanan ve yanıtlanan bir görüştür, çünkü dün aniden adalet 
düşüklüğü oldu. İçimde bir cevap olduğunu hissedebiliyordum. Akıl 
hislerimle tepki vermek yerine içimde hissedebiliyordum. Ama bunu 
yakalayabilir miyim? Sadece bunu yapmakla kalmadım, sonunda halk 
da dahil olmak üzere herkes için uygulanabilir bir sonuç 
yarattım, çünkü gerçekleşenlerin amacı onları örtmek için halktan 
bir şey almaktı. Bu yüzden senaryo, sıradan bireylerden bir 
şeyler alan ve onları aşağılık tutan kolektif bilinç 
fonksiyonundan bir değişim gerektiriyor. Böylece ellerinde ne 
olmadığını bile bilmeyecekler. Bu başarıldı çünkü kendim için 
çalışmıyorum ve bunu yağlı, çizgili umumi duvarını temizleyerek 
hallettim. Ortağımın rüyasına karşılık gelen uyku rüyası buydu. 
Meditasyon rüyası, aynı anda iki şeyi yapabilmem gerektiğine 
işaret etti, hem iç hem de dışta olmak. İlk adım vericidir. Bu 
dış kısmın iç kısmıdır, ki bu da nefes almanın bir parçası ve bu 
da görmenin bir parçası. Bu ilk adım. İkinci adım. Burada işlerin 
belirsizleştiği yer, ama orada da bir yol var, çünkü nefessiz bir 
şekilde yaptığınız yaklaşımı kullanmıyorsunuz, bu da odak 
noktanızın ve dikkatinizin bir tür saf zihin kalitesi ya da saf 
bir ışığa sahip olduğu zamandır. İkinci adımda senin için uygun 
bir şey yok. Çünkü burada kollektif bir genişlikle yapılmakta, 
kalple geri dönüyor. İlk adımı attım ve sonra ikinci adımı nasıl 



bir araya getireceğime bakıyordum, içimdeki bir parçanın, henüz 
orada olmadığım halde nasıl yapılacağını bildiğim sonucuna varmış 
olmalı. Ve muhtemelen rüyalarımda bile onu aşağı indiriyordu, bu 
şekilde çabalıyorum ve ikinci adımın nasıl işe yarayacağını 
görmek için. Rüya dünyası bundan bıktı. Ve bu yüzden telefon 
çalarak uyandım. Telefon çalmıyordu ama beni geri getirmeye 
yeterliydi. Sadece kafamın içindeydi ama yine de gözlerimi 
açamıyordum. Yapıştırılmışlardı. O telefonun gerçekten 
çalmadığını bilecek kadar yüzeye çıktım ve uyanıp bunu yazmam 
gerektiğini bilecek kadar fark ettim. Bu duyguyu yakaladığıma ve 
bilinçdışı hissini bilinçsiz hale getirebileceğime güvenmeliyim. 
Gözlerimi açamıyordum, bu yüzden etrafta sallanıp bunun içinde 
dönüp durdum, muhtemelen uyuştu ve aşağı indirdim. Ve sonra 
aniden uyanmak, güvenmek ve bunun üstesinden geleceğini bilmek 
yerine, çünkü her zaman böyle yürüdü, rüya dünyasına geri döndüm 
ve muhtemelen keskinliği azaltarak ve biraz yararlanarak kendimi 
uyuşturdum. Bununla uğraşmak zorundayım. Neler oluyor meditasyona 
gitmeden önce, çıkış yolunu hissediyordum. Aklımla çözemedim ama 
kalbim vahiy verici ve genişti. Harika bir duyguydu. Ama notun 
geri kalanı orada değildi. Ama içten dışa doğru yapılabilecek 
şeyler açısından ilk adım, birisiyle konuştuğumda meydana geldi 
ve birdenbire kendini tanıması gereken kalp istifası açısından 
kendine güvenmeyi gerektiren bir atılım oldu. Ve buna uymak 
zorundasın, zihin duyularına uymak değil. Bu nefeste bulduğunuz 
türden bir sürektir. Nefes nefese sesle çalışır, iyileşme ile 
çalışır. Bu uzmanlık alanında. Dünyada hızlanması gereken ışık 
seviyesi ilk adımda. İlk adımdan itibaren, ikinci adım yanıt 
verir veya kendini tam bir döngü yaparak ortaya çıkarır, böylece 
her şey dikkate alınır. İki adımlı bir rüya dünyasına alışık 
değilim. Bu, hala oynadığın kelimeler, hala dönen yönleri olan 
bir yönü var. Verilen bir şeyle oynuyorsun ve sonra hala belirsiz 
bir şeyle oynuyorsun. Belirsizlikle çalışmak için görme ile 
başlamak zorundasınız. Bu bir döngü, tam bir daire haline 
getirilebilir. bütünlük. Yani bunun önemi uyanış sürecidir. Her 
şey içten dışa doğru başlar ve bu ilk adım ve görmeyi içerir. 
Zihin duyularıyla parçalara ayrılırken ve her şeyin yayıldığı bir 
boşluk görmüyorsunuz ama hepsi kendi içinde tüm evreni içeren bir 
insan kadar küçük bir şeye dönüşüyor. Parçalanmış parçalar, 
ruhsal illüzyona yol açarak bu şekilde yer altından kalkıyor. 
Yani gerçekleşen şey, görmenin önüne işitme koymayı içermez. Tam 
tersi çünkü bunu yaparsan, öznellik yoluyla Babil Kulesi'ne 
tırmanmaya çalışırsın. Böyle yapabilirsin. Belirli bir 
halsizliğe, belirli bir halsizliğe kendinizi taşıyabilirsiniz ve 
gerçekten parlayacaksınız. Ama bilinçsiz. Peki açığa çıkaran şey 
nedir? Açılmak için gereken şey bir vardiya. Soru şu ki, onun 
keskinliğini yakalayabilir miyim? Orada ama görebilir miyim? Onu 



alabilir miyim ve vardiya, bilirsin, yukarıda ve altında 
kapsayıcılık, ki bu zarafet. Bu lütuf. Bu öngörülemeyen her şeyi 
kabullenmektir çünkü hiçbir şey tam olarak dayatılmamış. Bu 
yüzden bu lütuf, her şey bilinse de, insanın hikayesi budur. 
Tanrı olarak kendini böyle oynuyor. [01:25:39][580.0] 

[01:25:57] Nameless'ta bir dahaki sefere Dr. Hassan Gebel, 
doktorası var. astrofizik ve psikolojik danışma yüksek lisans. 
Onunla ne düşüncelerin olabileceğini araştırıyoruz ve nihai 
gözlemciler olarak karşılaştığımız her şeyi nasıl etkilediğimizi 
konuşuyoruz. Bizim Dinleme In segmentinde bizim Innernaut son ve 
saha raporu duymak ve burada başka bir muhteşem hikaye Eğer Not 
Now, When — Alice Wyatt ile konuşmaları. Bu bölümde 
duyduklarınızdan keyif aldıysanız lütfen favori platformunuzdaki 
Abone Ol düğmesine dokunduğunuzdan emin olun. İsimsiz için evrim 
her hafta ortaya çıkıyor, içinde başlar ve iTunes'da bize bir 
inceleme yazmak için çok nazik olursanız, çok minnettar oluruz. 
Ayrıca Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube'da bizi takip 
edebilirsiniz. [01:26:54][57.3] 

[01:26:56] İsimsiz Şov'a hazırlık çalışmalarımızda bazı 
kışkırtıcı alıntılarla karşılaştık. Bunların 365'ini kuantum 
mekaniği, mistisizm ve simya ile yaptığımız çalışmalardan 
topladık, Twitter yayınımız Daily Derviş. Dervişler toplu amnezi 
için yıkıcı bir şey söyledikleri ya da yaptığı için rezil. Daily 
Dervish'e abone olarak Twitter.com'da günlük aksaklığınızı alın. 
[01:27:24][28.2] 

[01:27:27] Transkriptler İngilizce, İspanyolca ve Hintçe dahil 
olmak üzere birden çok dilde mevcuttur. Ana dilinizde bir 
transkript istiyorsanız lütfen TheNamelessShow@gmail.com 
adresinden bize e-posta gönderin. Makale alıntı, daha fazla 
çalışma ve gösterme referansları için bağlantılar için lütfen 
thenamelesshow.com adresine gidin. Işıkçılarımız Cheryl Ray, 
Harold B., Yocelyn Riojas, David Clare ve Rain Juvali olmadan 
bunların hiçbiri mümkün olmazdı. The Nameless show teması Rob 
Carey tarafından oluşturulan Cosmic Turtle Sound Studios, Truth 
or Consequences, New Mexico, Ek Müzik Paul Lee, Rory Merola, A.J. 
Pantaleo ve Dan Gallagher. Segment Viasna Brown Dinleme için 
Seslendirme Oyunculuk Yetenek, Theresa Langston ve John Belmar. 
İsimsiz Şov. Telif Hakkı 2021. Sophia Birlik Vakfı altında 
Bilgelik birdir. [01:27:27][0.0] 

[4944.1] 


