
[00:00:00] Yüz yıl önce miğferimiz, mistik Inayat Khan, 
günlüğünde şöyle yazmıştı: “Gün, din yoluyla olmasa da, bilim 
yoluyla, Batı'daki insanlar bütün varlığın birliğini fark 
edecekler ve bireylerin denizde baloncuklardan başka bir şey 
olmadıkları gün çok uzak değildir.” Bilim, mistisizm ve insan 
deneyimini birleştirecek dergi tarzı bir podcast olan “İsimsiz: 
Evolution Begins Within” filminin prömiyeri bölümüne hoş 
geldiniz. [00:00:37][37.2] 

[00:00:38] Bize katıldığınız için teşekkürler. Merhaba, ben Julie 
R. Rackow. Ve bana katılıyor, yardımcı sunucumuz, Amin Dawdy. Bu 
prömiyer bölümünde, kuantum dünyasını, nesnel dünyayla ilgili 
olan ve insan değerini, yaratıcılığını ve evrim geçirme 
yeteneğimizi reddeden 17. yüzyıl Newton bilimi ile 
kıyaslandığında keşfediyoruz. Belgesel filminde tartışılan bazı 
önemli noktaları açıklayacağım, 'The Dalai Lama: Bilim Adamı', 
Budizm'in bin yıldır bildiklerini kısa bir karşılaştırma/kontrast 
olarak ve çağdaş bilim nihayet anlamaya başlıyor. Bizim 
segmentte, “Şimdi Değilse, Ne zaman? Alice Wyatt ile konuşmalar” 
diye soruyor, “Gerçeklik nedir?” Alice bunu cevaplaması için 
guruya bırakacak. Ancak son segmentinde depresyonla olan savaşı 
ve sıklıkla yaratan alternatif gerçeklik hakkında konuşuyor. Bize 
özel gerçekliğimizin dışında yaşayanlara lütuf vermek için 
yararlı ipuçları verir. Ve şimdi, karşınızda yardımcı sunucumuz 
Amin Dawdy. [00:01:43][64.8] 

[00:01:43] Teşekkürler, Julie. Bu bölüm için. Newton'un hayatı 
objektif bir şekilde tanımlama girişimlerinin aksine, Dr. Don 
Weiner böylece daha kuantum fiziksel bir şekilde işe yarayan 
sübjektif güçlerden bahsedebiliriz, ince enerjilerin daha ilginç 
deneylerde grosserleri bilgilendirmek için kanıtlanmış bir 
şekilde ve etkileri şu anda keşfedilen çoklu evrenle nasıl başa 
çıkabileceğimizi daha da ileri sürdürebiliriz. Don ve karısı 
Diane, “Gabrielite Çalışması, Maneviyat'a İlişkisel Yaklaşım” 
adlı bir YouTube video kursu hazırladılar. Ve daha sonra 
“Dinleme” bölümünde, birçok kişinin insan faaliyetinde büyük bir 
değişim olarak tanımladığı şey için çok önemli olan bu ince 
diyarlara dalan bir kaşifin meditasyon ve uyku hayallerinden 
raporlar duyuyoruz. Evrimimizin bir sonraki adımı. Bu isimsiz 
özü, büyük ölçüde podcast'imizin başlığına ilham verdi. Fiziksel 
uzayda, astronotlarda ve kozmonotlarda bu korkusuz kaşiflere 
seslendiğimizde, iç uçların raporlarını dinleyeceğiz. Bu haftanın 
raporunun adı “Kim Olduğunu Biliyoruz.” Bu yüzden bilim bölümüne, 
yaptığımız gibi, bazı şeyleri tanımlayarak başlayalım. Kuantum 
bilimini ve ne olduğunu tanımlayalım. [00:03:53][130.0] 



[00:03:55] Ama önce, kuantum kelimesiyle başlayalım, ki bu bir 
“gerekli ya da izin verilen bir miktar, özellikle de yasal olarak 
tazminat olarak ödenecek bir para miktarı. Mahkeme, nam-ı diğer 
tazminat kuantumunu belirlemelidir. bir pay ya da bir pay.” 
Fizikte, “Temsil ettiği radyasyonun frekansı ile orantılı olarak 
ayrık bir enerji miktarı.” Diğer bir tanım ise “momentum veya 
elektrik yükü gibi fiziksel miktarın benzer bir ayrık miktarı.” 
Britannica.com, kuantum mekaniğini “moleküllerin ve atomların ve 
bunların bileşenlerinin, elektronların, protonların ve 
nötronların ve kuarkların ve diğer ezoterik parçacıkların 
özelliklerini tanımlama girişimlerinde madde ve ışığın atomik ve 
atomaltı ölçekte davranışı ile ilgilenen bilim olarak 
tanımlamaktadır. gluonlar, bu özellikler, bu parçacıkların 
birbirleriyle ve elektromanyetik radyasyon ile etkileşimlerini 
içerir, yani. ışık, röntgen ve gama ışınları. Makale, madde ve 
radyasyonun atomik ölçekte davranışının genellikle tuhaf 
göründüğünü ve kuantum teorisinin sonuçlarının buna göre inanması 
zor olduğunu söylemeye devam ediyor. İşte böyle, Britannica.com 
bunu anlamanın ve inanmanın zor olduğunu söylüyor. Bence sorun şu 
ki, zihinlerimizi gerçekten kalp hissine ait olan bir şeye 
sarmaya çalışıyoruz çünkü zihinlerimiz, sonsuz genişlemeyi, 
sonsuz olasılıkları, sonsuz her şeyi ve her şeyin birbirine bağlı 
olduğunu zihnimiz için zihnimiz için zor. Beyniniz bir şeyi 
kavrayamadığında, kalp çakranınıza girmenizi söylemenin en emin 
yolu budur, çünkü gerçek genişleme ve olasılık burada yatar: 
insan kalbi. İnsan kalbinde hiç bitmeyen olasılıklar vardır. Ve 
insan kalbi demişken, bu bizi filme getiriyor, Dalai Lama: Bilim 
adamı. Büyük bir yayın servisiyle ilgili bir filme rastladım ve 
bu benim için çok etkileyiciydi çünkü onlar gerçekten Batı bilimi 
ve Budizm'i yan çıkarıyorlardı. Bu yüzden onu iki ana bölüme 
ayırdılar. Sadece birkaç noktayı gözden geçireceğiz. Bir kez daha 
bilincini açman için seni gevşeteceğiz, nam-ı diğer. kalp çakra 
kuantum dünyasının gerçekten neler sunduğunu anlamak için. “Dalai 
Lama: Bilim adamı” bunu evrenin doğası ve zihnin doğası denilen 
iki şeye ayırdı. Bu yüzden kozmolojiye, kuantum fiziğine 
odaklanacağız ve sonra ben biraz bilişsel bilim ve psikoloji 
hakkında bir yan tümsek olarak konuşacağım. Kozmoloji, Batı 
Dünyası'nda diyor ki, batı bilimi evrenin bir patlama ile 
başladığını söylüyor. Büyük bir sıçrama ya da sonsuz bir dönüş 
mümkün olsa da muhtemelen ölü ve soğuk olana kadar devam edecek. 
Budizm bilimi, evrenimizin tekrarlanan hayal kırıklıkları ve 
evrenlerin kökenleri olduğunu söylüyor. Tamam, Batı Dünyası diyor 
ki, kısmen bağlantılı bir çok uzay evreni olabilir ve Budizm, var 
olan tek evrenin bizim evrenimiz olmadığını söylüyor. Diğer 
bilinç ve yaşamın var olduğu milyarlarca katlı evrenler var. 
Kuantum fiziği, Batı bilimi diyor ki, gözlemci/deneyci kuantum 



düzeyinde doğadan tamamen ayrılamaz ve Budizm'de bilinen şeylerin 
bilgi edinme yollarından bağımsız bir kimliği yoktur. Tamam, batı 
dünyasındaki kuantum fiziğine dönelim. Elektronların boyutu yok 
gibi görünüyor. Kütlesiz bir nokta gibi davranırlar ama kütle 
kazanırlar ya da diğer parçacıklarla etkileşime girerler. Budizm 
her şeyin kendi özellikleri olmadığını söyler. Onlar bağımlı 
olarak kökenlidir. Onlar bağımlı olarak kökenlidir. Ve nörobilim 
başlığı altında, Batı bilimi nöroplastisite nedeniyle beyin 
deneyime tepki verir ve özellikle beynin radikal bir şekilde 
organize olduğu erken yaşamdaki üç ana dönemde sürekli olarak 
eğitilebilir. Budizm'de zihnin sürekli olarak iyileştirilmiş 
refahı sağlayan meditatif uygulamalarla eğitilebileceğini 
söylerler. Ve Batı biliminin sinir bilimine geri dönelim. Yeni 
gelişmeler, beyin hakkında her zamankinden daha fazla 
öğrenileceği yepyeni bir araştırma dönemi yaratmıştır. Budizm'de, 
uzman Budist uygulayıcıların dikkat ve farkındalık durumlarını 
sürdürebileceklerini ve zihin ve beyin üzerinde bilimsel 
araştırmaları büyük ölçüde geliştirecek yollarla güvenilir 
birinci şahıs raporları sağlayabileceğini söylüyorlar. Yani demek 
istedikleri şey, bir avuç keşiş MRI makinelerine yerleştirdiler 
ve meditasyon yaptırdılar ve meditasyon yaparken beyinlerini 
taradılar. Bu projede yaptıkları bir başka büyüleyici şey daha. 
Yani bu Amin'in Don Weiner ile yapacağı röportaj için biraz 
ısınma oldu. Ve bu şimdi başlıyor. [00:09:36][341.0] 

[00:09:48] Bu yılın başlarında, COVID kapalı toplantı ve seyahat 
kısıtlamaları nedeniyle Don ve Diane Weiner, YouTube'da The 
Gabrielite Work: Maneviyata İlişkisel Yaklaşım adlı bir video 
kursu üretti. Dr. Weiner telefonla, 20 yılı aşkın bir süredir bu 
konuyu takip ediyor. Biz kuantum mekaniği tarafından 
konumlandırılır çoklu evren ile nasıl başa çıkılır ile tartışmaya 
başladı. Ve ince enerjiye ve gözlemci etkisinin gücüne ışık 
tutacak deneyler hakkında konuşmak için genişledik. [00:10:28]
[40.0] 

[00:10:29] Aslında, tüm o yerlerdesiniz ve hepsine aynı anda 
odaklanamazsınız, ama bunların hepsini yayılan bir kimlik hissine 
sahip olabilirsiniz, ve bilincinizi belirli amaç ne olursa olsun 
modüle edebilirsiniz. Ama Murshid (Inayat Khan) gibi kendinle 
aynı hizada bulunduğunuzda gerçekleşen olasılıklar o ilahi 
işaretten gelen ışına ulaşabilir mi? Biz bütün o ışınız ama 
genelde kendimizi uzak uçta düşünüyoruz ve karşı taraftaki 
düşündüklerimizle ilişkilendirmeye çalışıyoruz, ama biz o şeyiz. 
Ve kendimizi bu duyguyu harekete geçirebildiğimizde, insan 
tarafından düşündüğümüzden, ancak bu ikisi arasındaki ilişkide 
olan ilahi taraf olarak düşündüğümüzden, bundan ne çıkabileceğine 



dair olasılıklar vardır. Konuşmayı sevdiğimiz türden bir şey 
olduğunu biliyorsun. [00:11:23][53.4] 

[00:11:24] Beni ortaya çıkaran şeylerden biri de düşük titreşimin 
daha yüksek titreşime çıkamayacağı fikri. [00:11:33][8.6] 

[00:11:34] - Doğru. - Evet. [00:11:35][1.1] 

[00:11:36] Pir Vilayat Khan, bilirsin işte, Gordian Düğümünü 
kesen Ecstasy Kılıcı diyor. Başka bir deyişle, bilincinizi 
yükseltmek ya da bir şekilde o bilincine ulaşırsanız, yeniden 
programlayabilirsiniz. [00:11:54][18.2] 

[00:11:56] - Evet. Ve bunun gerçekleşmesi için, işletim 
sisteminizde bir kuantum sıçraması olmalı. Referans çerçevesi 
dediğiniz şey. Bu asla gerçekleşmez, eğer kendini ayrı bir varlık 
olarak düşünürsen, maneviyatın amacının olması gerektiğini 
düşündüğün amacına ulaşmaya çalışarak sonsuza kadar hayal 
kırıklığına uğrayacaksın, çünkü bu öyle değil. Ya geldiğin yere 
geri dönmen ya da ortadan kaybolman değil. Yani buradan ilahi bir 
şey geçmiyor. Varoluş olmasının sebebi bu değil. İnsan olmamızı 
gerektiriyor. [00:12:31][35.1] 

[00:12:33] - Evet. Ve gerçekten, o zaman yaptığımız şey, bir 
insanın gerçekte ne olabileceğine dair görüşümüzü genişletmek ya 
da... [00:12:43][10.5] 

[00:12:44] İbn-i Arabi'nin iki birlik varlıklarız demesi gibi ne 
olduğunu ama fark etmediğini söylerdim. Bizler insan-ilahi 
varlıklarız. Her iki tarafın da diğersiz bir varlığı yoktur. 
İkimiz de öyleyiz. Ama her zamanki düşünce tarzımızdan böyle 
düşünemeyiz. Bu yüzden her şeyle ilişki kurma yolunda tam bir 
atılım yapmamız gerekiyor, kendimize olan duygumuz da dahil. 
[00:13:15][31.1] 

[00:13:16] Kuantum mekaniğinin devreye girdiği yer değil mi? 
Çünkü okuduğum küçük bir kısmı parçacıklar, her neyse, diğerleri 
olmadan var olamazlar. [00:13:25][8.7] 

[00:13:27] Oh, şey, her şey diğer her şeyle bağlantılı. Ve. Aynı 
zamanda konuşurlar, eğer iki kuantum şey aynı kuantum durumuna 
sahipse, iki şey değildir. Aynı kuantum durumlarına sahip iki 
şeye sahip olamazsın. Yani varoluşun en temel seviyesi var. Her 
şeyin bir benzersizliği vardır, biz de dahil: her birimiz 
eşsizdir. Bence bizi kozmik sinir ağında uyanma kapasitesine 
sahip eşsiz bir düğüm. Ve Pir Vilayat ilahi programlamaya katılan 
ya da ötesine gidiyor. [00:14:12][44.6] 



[00:14:12] İlahi, insan-ilahi yaratıcı süreci ancak iki tarafın 
bu eşleştirilmesi yoluyla gerçekleştirebilmek derdim. Bu, bizim 
ilahi olarak düşündüğümüz şey asla insan tarafı olarak 
düşündüğümüz şeyden olamaz. Ama bu ilişkide bir şey doğar... İbn 
Arabi, her an yeni bir yaratılış olduğunu mu söylüyor? Eğer belli 
bir dereceye kadar uyanmadıysak ve bu sürece katılamazsak, o 
zaman zihinlerimizin yapmakta çok iyi olduğu şey doğrusal, 
sürekli bir projeksiyon ve olayların nasıl olduğunu ve nasıl 
olacağını varsaydığımızın devamı. Yani dramatik olarak farklı bir 
şey olamaz. Temel olarak kendimizi, tüm gerçekliğin ne hakkında 
olduğunu çok dar bir dilimle kapsülledik. [00:15:14][61.4] 

[00:15:15] Lisansüstü okuldayken Buckminster Fuller'ın huzurunda 
olmaktan ayrıcalıklıydım ve yaptığı nokta, her birimizin aslında 
evrende eşsiz bir x y z noktası olmasıydı - her üç boyut. Ve 
tabii ki, “Bir ismin aksine bir fiil gibi görünüyorum” demekle 
ünlüdür ve ayrıca sınırlı egomuzun geçmişe dayandığı için. Bana 
öyle geliyor ki, başka bir deyişle, her türlü şeyi biriktirdik ve 
topladık. Aslında, şöyle diyebilirsiniz, olasılıklardan biri 
aslında bir milyon yıldır burada olmamız ve içimizde geçmiş tüm 
bu şeyler var, arketipler ve bir şeylere varma şeklimiz de dahil: 
bir şekilde sadece ailemiz değil, klasik olarak 
söyleyebileceğimiz bir çeşit sınırlı değil. ışık peçe, hangi biz 
ne için yol yanlış. Başka bir deyişle, insanlar sahip değil çok 
mutlu, benim boğa bir porselen dükkan kendini - Ben şimdi bir Çin 
dükkanında sadece küçük bir eşek değilim o kadar mutluyum. Başka 
bir deyişle, varlığım yıllar boyunca rafine edildi ve bunun için 
mutluyum. Ama bence insanlar Pir Vilayet'ın deyimiyle “sklerozlu” 
olarak adlandırdığı şeyi alırlar. Evet, o harika terim. 
[00:16:59][103.8] 

[00:17:00] Yine de, bilirsin, arteriyel skleroz. [00:17:02][2.4] 

[00:17:06] Ve, iyi, işte, belki de bu podcast'in bir parçası 
olabilecek büyük bir düşünce: mistikler ruhlarımızın ruhun 
aynasına yansıyan ne olursa olsun tanımladığını söylüyor. Ruhumuz 
“Ben bu bedenim “diye düşünüyor. Peki, tamam, orada bulundum, 
bunu biliyorum. Ama çok uzun zaman önce aklıma gelen bir düşünce, 
İlahi Varlık olarak düşündüğümüz şeyin, varolan her şeyin geri 
dönen ışığıyla onu fark etmesiydi. Bu ışık farklı derecelere 
dönüştürülür. Uyanmış varlıkların ne kadar olduğuna ve kendi 
hayatlarında o ışığa ne yaptıklarına bağlı olarak. Yani biz 
aslında İlahi Varlığın uyanış sürecinde evrimleşmesini 
sağlıyoruz. Yani, bunu kendimiz için yaptığımızı düşündüğümüz şey 
gerçekten ilahi bir hizmet. [00:17:57][51.2] 



[00:17:59] Buna ilahi bir idiosyncrasy diyorum, ama başka bir 
deyişle, bizim idiosyncrasies sahip olmak. Yaratıcılığa düşkün 
olmayan bir ailede büyüdüm. Ve işte oradaydım. Gitmem uzun zaman 
aldı. Neyi sevmediklerini biliyor musun? Ben, sevmedikleri kişi 
oldum ve mutluyum. Evrendeki amacımın sahibi oldum. Ben öyleyim. 
Ben bu işe böyle giriyorum. O benim ışığım. Özellikle gölgesi, 
her ne ise. [00:18:33][33.9] 

[00:18:35] - Evet. Yaptığına sevindim. [00:18:36][1.5] 

[00:18:37] Evet, ben de. Ama her zaman. Olay şu. Ve elbette, 
eminim sen de bunun bir şey olduğunu düşünüyorsundur. Kapıyı 
nasıl açacağız (eğer terminolojiyi kullanmak istiyorsak) biraz 
açmak için? Şu anda evren bunu bizim için halledecek mi sence? 
Başka bir deyişle, alışkanlık yaratıkları gibi görünüyoruz ve 
alışkanlıklarımız bozuluyor. [00:19:07][29.9] 

[00:19:09] İşte burası, ve benim bir podcast'e sığabileceğimizden 
daha fazla demet var, akıllara durgunluk veren sulu bilim 
hikayeleri. Birkaç tanesini seninle paylaşırım. Ama bunlardan 
birini okuyamıyorum çünkü bir Fransız bilim adamı bunu yapmak 
için nasıl fon aldığını sormayın ama rastgele bir sayı üreteci 
tarafından yönlendirilen küçük bir robot yaptı. Yani tek yapacağı 
şey, eğer sayı, diyelim ki bir, ileri gider, iki arkaya, üç sağa, 
dört sola, vb. Yani onu bir odaya koyarsın ve sarhoş duvarın 
rastgele dolaşması gibi olur. Yeni yumurtadan çıkmış tavukların 
bu robotla damgalanması ve dikkat çekici bir şekilde, tavuklar 
robotun anneleri olduğunu düşünüp onu takip ettiler. Büyütecek 
bir şey yok. Ama sonra aynı tavukları odanın bir köşesine telle 
koydular, böylece odanın o köşesinden çıkamıyorlardı. Robotu 
odanın ortasına koydular ve robot istatistiksel olarak odanın 
köşesinde tavuklarla odanın geri kalanından çok daha fazla zaman 
geçirdi; bunu yapmanın istatistiksel olasılıklarına karşı. 
Tavuklarımızın aklına gelen olasılıklar psikokinetik yeteneklere 
sahiptir ve bilgisayarları etkileyebilir. Bilgisayarlar bilinçli 
ve robot bebekleriyle birlikte olmak ya da kendi bebekleriyle 
gelmek istedi. Ama ne bulursan yap, senin gerçeklik modeline 
uymuyor, değil mi? [00:20:35][86.2] 

[00:20:36] - Doğru. [00:20:36][0.2] 

[00:20:37] Tamam, işte bir tane daha hızlı: William Tiller'ın 
araştırmasına aşina mısınız, o da ince enerji araştırması yapmış? 
[00:20:43][6.0] 

[00:20:45] O ismi hatırlamıyorum. [00:20:46][1.1] 



[00:20:47] Tamam, en ünlüsü, hiçbir şeye bağlı olmayan bir 
devreyi alıp masanın ortasına koyması. Ve etrafına dört deneyimli 
meditatör yerleştirdi. Ve onların işi devreye bir niyet koymaktı, 
böylece tamamen otomatik bir laboratuara geçerlerse dünyanın öbür 
ucunda bir yerde olabilir. Fiziksel teması olmayan bir beherde Ph 
suyunu yükseltirdi, bir noktadan, ya da niyeti bir yukarı, ya da 
bir aşağı, ama diyelim ki, bir yukarı. Bunu birçok kez yaptılar. 
Ve eminim ki, üç günlük bir süre boyunca, sudaki Ph bir puan 
yükseldi. Peki, bu nasıl olabilir ki? Yani, bu kesinlikle fizik 
kanunlarını ihlal ediyor, ama akıntı yok. Ve bu ya da bundan daha 
dikkat çekici olmasına rağmen. Laboratuvardaki termodinamiğin 
kanunları, entropi yerine, entropi artışının ölçülebilir bir 
şekilde azaldığı yerde değişti. Yani laboratuvar ortamında daha 
fazla düzen vardı. Peki, bu nasıl olabilir? [00:21:50][63.3] 

[00:21:50] Yani Tiller'ın teorisi, (yani 20 yıl ya da daha uzun 
süredir benim için ilham kaynağı olmuştur), ince enerji ile 
sıradan gerçeklik dediği şey arasında bir bağlantı olduğunda, 
ince enerji sıradan gerçeklik koşulları ve sıradan gerçeklikte 
ortaya çıkamayacak olasılıklar alanı açar derdi. ince enerji 
katkısı olmadan gerçeklik. Fizik yasalarının olağan 
denklemlerinde, normalde sıfır olan ince enerji nedeniyle bir 
terim ekleniyor. Çünkü fizikçiler ince enerjiye girmeyi 
planlamıyorlar. Bunu yapmaya niyeti yok. Bu yüzden, ne zaman bir 
deneyime girsek, doğada derin bir huşu hissi, müzik dinlemek, 
meditasyonda bir iç deneyim olabilir. İnce enerji ve olağan 
gerçeklik arasında bir bağlantı kuruyoruz. Ve şimdi olasılıklara 
yepyeni bir alan açtık. Murshid bunu bir akasha olarak 
tanımlıyor, ama bir akasha her zamanki uzayda daha fazla yer 
değil; artık daha önce imkansız olan şeylerin gerçekleşebileceği 
yepyeni bir alan oluştu. [00:23:04][73.5] 

[00:23:06] Aklıma göre konaklama kelimesi çok boyutlu bir 
konaklama getiriyor. Aynı türden daha büyük bir oda değil. 
[00:23:16][10.1] 

[00:23:16] Doğru mu? Yani bunlar akıllara durgunluk veriyorlar. 
Bir diğeri de parçacıkların dolanması. Fizikçiler dolanma 
konusunda bir deney yapmışlardır geçmişte bir şey o zaman var 
olmayan bir parçacık ile dolaşmış, bu da gelecekte oldu. 
Gelecekteki parçacık yaratıldığı zaman, geçmiş parçacık artık var 
değildi. Böylece zaman boyunca dolaşan bir karışıklığa sahip 
olabilirsiniz. İşte geriye dönük bir durum. [00:23:46][29.7] 

[00:23:49] Sufi, eğer belli bir titreşime girersen üç nesil geri 
ve üç ileri iyileştirebileceğini söylemiyor mu? [00:23:57][8.8] 



[00:23:59] Sınırsız nesiller diyebilirim. Bununla bir iyilik daha 
var: Roger Nelson, eskiden Princeton'daki mühendislik 
laboratuvarında, rastgele sayı üreteçleri ve bu küçük cihazlarla 
yıllarca araştırma yaptı: Tek yaptıkları rasgele sayılar üretmek 
ve ürettiklerini ortaya çıkarmaktı. Peki ilk deneyi? İnsanları 
laboratuvarına götürür ve şöyle derdi: “Bakalım bu şeyin 
çıktısını değiştirebilecek misin, böylece artık rastgele değil; 
istatistiksel olarak sapana kadar.” Çoğu insan bunu yapabilir. Bu 
oldukça, oldukça şaşırtıcı. Sadece niyetin ile bir şeyi 
değiştirdin. Ama işte akıllara durgunluk veren bir şey. Diyelim 
ki seni laboratuvarıma getirdim ve dün verileri araştırdım ve bir 
sabit diske sakladım. Ama kimse çıktısını almamış. Kimse bakmadı. 
Dünkü çıktıyı öğleden sonra iki ile üç arasında değiştirip 
değiştiremeyeceğinizi görmenizi istiyorum, yani artık rastgele 
değil. Ve tabii ki, deneyi yapıyorlar ve sonra gidip verileri 
analiz edecekler. Ve bu, o günün verilerinin rastgele olmadığı 
tek zaman olurdu. Yani çoktan olmuş bir şeyi değiştirdin. 
Depolanmış. Sadece gözlenmedi. [00:25:19][80.3] 

[00:25:20] Yani evren düşündüğümüz gibi değil. Peki, bu konuda 
nasıl ilerleyeceğimiz soruna uzun bir segue cevabım? Normalde 
maneviyatta, menüdeki tek seçenek dualistik bilincinizde sıkışıp 
kalır ve bilirsiniz, ıstırap vb. yerine getirilmemiş arzular, ya 
da kimliğin dağılması ve mutluluk okyanusuna ya da Budizm'de 
eriyen bir devlet olsun, sadece herhangi bir kimliğin ötesine 
geçin ne olduğunu bile söyleyemezsiniz. Bunlar senin seçimlerin, 
A ya da B. Üçüncü bir seçenek var, ki bence tasavvuf tamamen 
ilgili, ama gerçekten daha önce bu terimi yoktu, sanmıyorum, buna 
ilişkisel birlik dediğim ve ilişkisel birliğin birbiriyle 
bağlantılılık halinde olması, yaşadıklarınızla bilinçli 
birbiriyle bağlantılılık ve hiçbir ayrılık hissetmiyorsunuz Bu 
toplam geçirgenlik ve ışığın ileri geri dolaşımı var. Ama aynı 
zamanda kimliğinizin bakımı ve yaşadıklarınızın kimliği de var. 
Ve bu eyalette, Sufi'nin “Işık Üzerine Işık” dediği şeye 
sahipsiniz. Ya da üçüncü varlığı yaratan iki varlığa ve şimdi 
olasılıklar alanı bir kez daha açılıyor. Gelemeyeceği bir şeye, 
diyelim ki iki kişi, ya da tek başına. Ama bu ikisi arasındaki 
ilişkide ortaya çıkan şey yüzünden mümkün. [00:26:53][92.3] 

[00:26:55] - Evet. Bilirsiniz, günlük hayatlarımızda sinerji, 
bilirsiniz, parçaların toplamı, toplam parçaların toplamından 
daha büyük. [00:27:07][11.8] 

[00:27:07] - Evet. İkisiyle aynı boyutta bile değil. Olduğundan 
çok daha fazlası var. [00:27:14][6.2] 



[00:27:16] Hayır, aslında titreşimsel bir değişim. Daha önce hiç 
görmediğiniz biriyle tanışarak bunu gözlemleyebilirsiniz. Bazen 
merhaba, hoşçakal. Bazen de “Kimsin sen? “gibi oluyor. Başka bir 
deyişle, bir şeyler dönüyor. Pir Vilayat'ın dediği gibi, 
süpermarketin ödeme hattında durup, küçük konuşmalar yaparken, 
aynı zamanda ileri geri ışık iletiyor olabilir misiniz? 
[00:27:52][35.9] 

[00:27:53] Kesinlikle. Bu yüzden, yaşadığımız her şeyle ilişkisel 
birlik içinde olma zamanının giderek daha fazla yaşanan 
hayatlarımızda dolaşırken bir durumda olmak mümkündür. Ve 
verdiğim sınıflara defalarca söylediğim bir şey, her şeyin kutsal 
bir geçit olduğudur, ne olursa olsun, ne kadar korkunç olursa 
olsun, kutsallığa açılan potansiyel bir açılış. Ama kutsallık 
orada oturup bizi bekleyen bir şey değil. Kutsallık aslında 
yaşadığımız şey ile olan ilişkinin sayesinde yaratılmıştır. Ve 
böylece ilişki tarzımızla durumların dünyasının bir dönüşümünü 
gerçekleştirebiliriz. Neler oluyor? Düşündüğümüzden değil, burada 
oturmuş bütün bu iyi enerjiyi gönderiyorum. Doğal olarak 
yaşadıklarımız ile ilişki kurmanın bir yolu ile ortaya çıkıyor. 
[00:28:48][54.4] 

[00:28:48] Bence kişinin kendine özgü bir nokta olarak görmemesi 
çok zor. Başka bir deyişle, bunu benim ve benim için iyi olana 
getirmek, benliğin bu yönünü biliyorsun. Ama bir de benliğin 
başka bir yönü var. Ben bir ışık feneriyim. Pir Vilayat derdi ki, 
“Gözlerin de foton yayıyor. Sadece onları içeri almıyorlar.” Ve 
böylece bir gün, bilirsin, bundan birkaç milyar ışık yılı sonra, 
gözlerinden gelen ışık bir yıldıza ulaşacak. Her zaman insanların 
verici oldukları noktayı kaçırdıklarını düşünmüşümdür. Etrafta 
koşturup tüm bu verilerin gelmesini sağladıklarını sanıyorlar. Ve 
ne yazık ki, bazen bu konuda bir görüş ve bir öz değerlendirme 
var. Ben sadece, bilirsin, insanlar “Nasılsın? “diye düşündüğüm 
noktaya geldi. Ben de “Öz değerlendirmede pek iyi değilimdir.” 
dedim. Sonra dedim ki, ben iyiyim. Ama başka bir deyişle, nedir 
bu? Sorunu yaratan zihin sorunu çözemez, başka bir deyişle. 
[00:30:02][74.1] 

[00:30:04] Evet, kesinlikle. Bunun hakkında konuşmanın kozmik bir 
yolu, her birimizin tüm evrenin kendini tanıma şekli olduğunu 
söyleyebiliriz. [00:30:16][12.1] 

[00:30:17] Hmm. Pir Shabda'nın bir keresinde söylediklerine 
bayılıyorum. Sanırım evrenin bölünmemiş bir parçası olduğumuzu 
söylüyor. Biz bir parçacık değiliz. Biz bölünmemiş evreniz. Her 
kişi bölünmemiş bir bölümdür. [00:30:37][19.7] 



[00:30:39] İbn-i Arabi, her ruhun kendi evreninde olduğunu 
söyler, fakat bütün evrenlerimiz birbiriyle birbirine nüfuz eder 
ve diğerleriyle bağlantılıdır. Ve yine, bir deneyimin 
gerçekleşmesi ya da bir ilişkinin gerçekleşmesi için gerekli olan 
varoluş düzeyine bilinç modüle etme terimini kullanma ihtimalimiz 
var. Tıpkı senin oturduğun, benim de oturduğum oda gibi. Etrafta 
dolaşan tüm radyo dalgaları, TV dalgaları ve geniş bant internet 
ile dolu. Her bir parçası odanın her küçük parçasında bulunur. 
Ama hepsi orada bir arada, ve eğer imkanınız varsa, bundan 
istediğinizi çıkarabilirsiniz. Hepsi aynı yerde, görünüşte aynı 
yerde birlikte var. [00:31:35][55.9] 

[00:31:36] Bir dakika vites değiştirebilir miyiz? [Raqib Ivan 
Icovitz ile bir web semineri] ile ilgili web semineri nedir? 
[00:31:42][6.0] 

[00:31:43] Peki, bu web semineri mi? Tamam, Ravani Ra ve benimle 
görüşeceğiz. Webinar Raqib ve benimle. Web semineri, kesinlikle, 
ikimizin ne yaptığına dair çağrıların çoğunda olduğu gibi, ancak 
web seminerinin “Multiverse Yazılımını Yükseltmek” olarak 
adlandırıldığından bahsettim ve bunu tanıtan bir alıntı yaptık. 
Bu Pir Vilayat. “Tasavvuf öğretilerinin, zamanımızın bilimsel 
paradigmalarının manevi boyutlarını temsil ettiğine inanıyorum. 
Bizler, daha önce hiç yapılmamış olan şeyi somutlaştırarak kendi 
içinde öngörülemeyen imkânları keşfeden Tanrı'nın varlıyız. Yani 
Tanrı, bilim ve Tanrı ve din kavramlarından bahsedeceğiz. 
Çoğunlukla Newton fiziğinde, gerçekliğin gerçek doğasıyla ilgili 
keşfedilenlerle pek ilgisi yok. Ve demek istediğim, ilahi olarak 
düşündüğümüz şeyin dualistik ilişkisine dayanıyor. [00:32:49]
[66.1] 

[00:32:50] Öklid geometrisi ile birlikte, onun tarafından 
yapılmış bir kutunun içinde oturuyorum. [00:32:54][4.1] 

[00:32:55] Evet, ve sonraki tüm problemler. Bu yüzden, büyük 
bölümlerden bahsedeceğiz, Tanrı ve bilim, Görünenlerin ardında 
neler geçtiğini deneyimlemek, ince duyuları, ince enerjiyi, 
örtülü durumu, kaos teorisi “fana-baca” (ego'yu düşürmek ve 
yeniden diriltmek), stereoskopik bilinç, çok boyutlu, varlıklar 
Işığın ve ışığın evreninin ve geleceğin çekişinin: Her birimiz, 
varlığımızı getiren ilahi dürtüyü nasıl benzersiz bir şekilde 
dönüştürürüz, hayattaki amacımızı yerine getiririz. [00:33:29]
[34.5] 

[00:33:30] Bu doğru. Evet, bu harika. Ve sonra seninle ve 
sevgilinle röportaj yaptığımızda, siz ne yapacaksınız? Bu 



çalışmanın genel bir özetini tarif edebilir misiniz? [00:33:43]
[13.6] 

[00:33:45] Bu aramada daha önce söylediğim şeylerden biri de bu. 
Birlikte yaptığımız şey. Bazı örneklemeler görmek isterseniz, 
YouTube kanalımda yaptığımız birkaç düzine sınıf videosu var ve 
dizilere göre gruplandırılıyor. Ve “Gabrielite Çalışması” adında 
bir dizi var. Ve sonra... yakın zamanda yayınladığımız kitabı 
biliyor musun bilmiyorum. Son olanı bilmiyorum. [00:34:10][25.6] 

[00:34:12] Kesinlikle şuna bir bak. Bununla gerçekten gurur 
duyuyoruz. Adı “Bir İnsan Olarak Uyanış*İlahi Varlık” Amazon'da. 
Yayınlandıktan sonraki ilk üç hafta boyunca hem Tasavvuf hem de 
Kişilerarası Psikolojideki yeni kitapların bir numaralı kitabı 
oldu. [00:34:30][18.3] 

[00:34:31] - Harika. [00:34:31][0.3] 

[00:34:31] Yaklaşık üç yüz sayfa ve salgın sırasında verdiğimiz 
bir dizi derse dayanıyor. Adı “Diriliş Bedenini Uyandırmak”, 
“Diriliş Bedeninde Yaşamak”, “İnsan Olmak”, “İlahi Varlık”. Ve 
ondan ayrı olarak verdiğim altı meditasyon. Ama demek istediğim, 
ilahi isimler ve birçok rehberli meditasyon ile çalışmak için 
yaratıcı yollar bulduğumuz bir sürü uygulama var. [00:35:05]
[33.5] 

[00:35:06] Bu gerçekten harika. Tüm kaynaklara sahip olduğumuz 
bir web sitemiz var, bu yüzden bu bilgiyi bir araya getireceğiz, 
böylece insanlar linkleri almak için yazılı olarak ona 
başvurabileceklerdir. Her neyse, bugün bu kadar vaktin yeter. 
Tekrar aradığın için minnettarım. [00:35:25][19.2] 

[00:35:26] Tamam, harika. Sırada ne olduğunu bize bildirin. 
[00:35:28][1.9] 

[00:35:28] Tamam, teşekkür ederim. [00:35:29][0.8] 

[00:35:41] Jack Kerouac'ın haiku, “Bir kaplumbağa, bir günlük/baş 
yukarı yelken.” Ve işte, “Şimdi Değilse, ne zaman? [00:36:07]
[26.3] 

[00:36:09] Alice Wyatt ile konuşmalar.” Gerçeklik nedir? 
[00:36:24][14.6] 

[00:36:27] Arkadaşım Julie bana, “İsimsiz Şov” için “reality” 
bölümünü yazdığını söyledi. O sırada mobilyaları taşıyorduk, 
sıcak ve terliyorduk ve birbiriyle tahriş olmamaya çalışıyorduk, 



anlık gerçekliğimizdi. Ama beyin hücrelerimin çileden çıkmasına 
neden oldu. Ben doğası gereği, “Bak - harika!” demekten başka 
bilimsel bir insan değilim. Havalı şeylerde. Gerçekleri bilmek 
isterim. Sadece gerçekleri söyle. Bana teoriler uydurup onları 
bilimsel deneylerle geliştirmeye zorlama. Ben de ruhani bir 
insanım. - Kesinlikle. Ama pek çok derin teolojik tartışmaya 
katıldım. “Bir var mı? Yemek masasının üstünde oturduğun 
sandalyenin gerçekliğini düşünmeni isteyen üniversite felsefesi 
dersleri mi? Beni idarecinin ofisinde paramı geri istemeye 
zorladı. “Gerçeklik nedir?” Çoğunlukla benden çok daha akıllı ve 
farklı kablolu olan insanlara bıraktığım soru. Mümkünse ne 
pahasına olursa olsun kaçındığım bir film türü var. Tom Hardy ve 
Leonardo DiCaprio oynadığı “Inception” bunlardan biri. Zihin 
manipülasyonu, zihinleri kontrol eden bir dizi karakter ve 
başkalarının algılanan gerçekliğini, alçakça bir komplo 
gerçekleştirmek için bilinçaltı anıları toplamaya çalışan bir 
dizi vardır. Leonardo DiCaprio'nun karakterinin sevilen bir 
karısı var. Zihni tüm bunların ortasında oturuyor. Bir rüyada 
yaşadığını düşünerek kendini pencereden fırlatır ve öldüğünde 
uyanır ve tekrar gerçek dünyada olur. Kız ölüyor mu? Belki de 
sadece Leonardo DiCaprio'nun zihninde ölüyordur. Belki de sadece 
onun zihninde yaşıyordur. Belki sadece rüya görüyordur. Belki 
rüya görüyordur. Filmin sonunda rüya görüyor. Ben varoluşsal 
endişenin terli, endişeli bir karmaşayım. Kocam bu filmi onuncu 
kez izlemek için oturduğunda, neden bu kadar nefret ettiğimi 
sordu, kelimelere dökmem biraz zaman alıyor. Ama işin özü şu. 
Yetişkin hayatımın çoğunda depresyon şeklinde akıl hastalığı ile 
mücadele ettim, beynimde bir şey tetiklemenin nasıl bir şey 
olduğunu biliyorum ve aniden mutlu, neşeli bir gün gri ve baskıcı 
hale geliyor. Fiziksel gerçekliğimle ilgili hiçbir şey değişmedi. 
Zihinsel gerçekliğimin değiştiği bir şey yok. Beklemekten başka 
yapabileceğim hiçbir şey yok. Hayatımda iki büyük korku var. 
Çocuklarım ölüyor ve uçsuz gidiyorlar. Zihinsel olarak kendi 
gerçekliğime doğru iniyorlar ve bir daha geri dönmüyorlar. 
Sevdiklerim için bir yük ve kalp kırıklığı olmak. Gerçekliğin 
eğlence için havada olduğu bir film izlemek: benim için gerçek 
bir korku filmi. Çok özel bir gerçeklikte yaşıyorum. Fiziksel 
sağlık, heteroseksüel, evli anne, orta sınıf, beyaz, iyileşen 
evanjelik, Amerikalı kadın gerçektir. Ne kadar önemsemek ya da 
belli bir şekilde cevap vermek istesem de asla ama asla bağlantı 
kuramayacağım çok şey var. Örneğin, bağışıklık bastırılmış 
sevgili bir arkadaş, COVID 19 virüsünün Delta varyantı tehdidi 
nedeniyle tekrar kilitlenmeye geri dönüyor. Geceleri oturup elit 
olimpiyat sporcularını seyrediyorum. Bu rüyayı bulmak için 
yıllarca uğraştım. Akşam yemeğini bitirmem için bana gereken 
zamanda gerçekleşen ya da ezilmiş bir rüyayı bulmak için. En iyi 



arkadaşlarımdan biri siyah bir erkek. Siyah Yaşamlar Maddesi'nin 
protestolarını onun gözlerinden izledim ve gerçekten anlamadığımı 
anlarken ağladım. İki saat önce oğlum Kuzey Kore hakkında bir 
podcast konuşmak için aradı. Bana gerçekleri anlatıyor. Kitlesel 
açlık, Çin karaborsa için Kuzey Kore sınırında organlarını 
toplayan mülteciler. O konuşurken, ellerimi kulaklarımın üzerine 
koymak istiyorum. Kalbimi kapa. Ama bu gerçek. Benim değil, 
onunki değil. Ama milyonlarca Kuzey Korelinin gerçekliği. Eğer 
benim gerçekliğim, dünyanın geri kalanını gördüğüm lensse, 
dürüstlük ve şefkatle nasıl yaşayabilirim? İşte bana yardımcı 
olan bazı kurallar. Kendime, başka bir insanda yüzeyin altında ne 
olduğunu bilmediğimi hatırlatıyorum. Her zaman sözlerimle ve 
eylemlerimle hayat yaratmak istiyorum. Dünyaya gerçekliğimden 
sunabileceğim şeyleri anlamak için çok çalışıyorum ve sonra da 
onu sunuyorum. Sürekli öğrenmenin bir yaşamını teşvik ediyorum. 
Dudaklarımı sıkıştırmaya, yargılamadan kaçınmaya ve işler ters 
gittiğinde olumlu niyetli olmaya çalıştım. Sonunda, ben gitmiş 
olacağım ve sadece başkalarına verdiğim sevgi devam edecek. Bu 
sabah tavuğumun yumurta bırakmasını izledim. Tavuk bahçesine taze 
domateslerle girdiğimde diğerleriyle koşmaya gelmedi. En sevdiği 
yemek. Onu yuvalama kutusuna çömelmiş, kafası sıkışmış, tavuk 
serserisini kapıya dönük olarak buldum. Tam bir sessizlik içinde, 
vücudu gerginleşiyor. Sonra pürüzsüz kahverengi yumurta kayar ve 
yavaşça saman içine düşer. Huşu içinde, sıcak pürüzsüzlüğe 
dokunmak için uzanıyorum, yumuşak kabuk hava ile temas ettiğinde 
zaten sertleşiyor. Bunun harikası beni baş döndürücü bir neşe ile 
dolduruyor. Hayat güzeldir. Hayat tatlı, güzel ve neşe dolu. Şu 
anda bu benim gerçekliğim ve onu nazikçe kalbimde tutacağım ve 
bunun için şükranlarımı sunacağım. [00:42:31][363.1] 

[00:42:56] Kozmonotlar ve astronotlar dış uzayı keşfedecekler, 
ama aynı zamanda bir iç dünya da var. Işığın, sesin ve zamanın ve 
uzayın ötesini keşfe çıkalım. Deneyimli bir innernaut dinlerken 
bize katılın keşfedilmemiş ters alanı tanımlamak için yeni bir 
dil tanıtıldı. Rüyaların portalından giriyoruz. [00:43:26][29.5] 

[00:43:34] Dün gece yine büyük bir değişim oldu ki, zaman içinde 
gerçekten zihin duyularının dışında olan bir şeyi yakalamak bir 
nokta geliyor. Ve bunu yapmak için, bildiğin her şeyi unutman ve 
bununla doğal bir şekilde gitmen gerekiyor. Ve bunu yaptığında, 
her şey sana geliyor. Her şey verilmiş gibi, ama hepsi kendi 
içinden veriliyor. Sende neyin ortaya çıkarıldığını bilen bir 
şeyin niteliği var. Bir öğretmenin bana söylediği şey, her şeyin 
önceden yazılmış olduğudur. Her şey biliniyor, ama hiçbir şey 
kesin değil, bu da demektir ki zihin duyularına yakalanabiliriz 
ve bundan sonsuza dek uzaklaşabiliriz. Ve bununla ilgili ilk 



meditasyon rüyamda, bir üniversitede kendimi işlerin nasıl 
yürüdüğüne yönlendirmek isteyen yeni bir öğrenciyim. Burada 
olduğum için heyecanlıyım. Bana harika geliyor, ama hepsi yepyeni 
ve buradaki diğer tüm öğrencilerin bu konuda bir çeşit kavramsal 
hareket yaşadığını fark ediyorum. Hiçbir zaman bunun içinde basit 
bir iplik olduğunu fark etmezler. Her şeyin bir mücadele olmadığı 
ve olması gereken şeyin sadece senin için olduğu yerde 
yetiştiğinin farkına varmazlar. Görünen o ki tuhaf bir sır çünkü 
zihin duyularına ulaşamadı. Her ne kadar elimizde var. Peki nasıl 
başaracağız ya da bir yere varacağız? Ama her insanın içlerinde 
olması gereken şeyle doğal bir bağlantısı vardır. Yani, çocukken, 
bu doğal bağ hissine kapılmıştım. Kontrollü bir bekleme gibiydi. 
Ben buna öyle derdim. Ve belli bir noktada bir şeylerin olması 
gerektiğini söyleyebilirim. Yine de bunun ne olacağını bilmemin 
bir yolu yoktu. Oraya gittiğimde, oraya nasıl gittiğimi 
bilemeyeceğime dair bir his bile vardı. Başka bir deyişle, 
herkesin altında çalıştığı şekilde olmayan şekillerde işlerim 
var. Ve bu bir atılım gibi. Ve benim için, enerjik akışın en 
ucunda otururken bir nevi içeri girdi. Ve ben bir şekilde ya da 
başka bir atılım bazı engeller. Genelde bunu zihin duyularımızla 
yaptığımızı düşünüyoruz, ama içimizde bir parçamız var çünkü biz 
nüfuz eden özyüz. Bu tesadüfleri yaratma açısından hile yapan 
şey, eğer zihin-duyu yolumuzdan çıkabilirsek, donukluğu ortaya 
koyar. Çoğu insan bunu fark etmez. Her zaman böyleydi. Olması 
gereken şeyler hakkında doğru alan, sana geliyor. Çoğu insan için 
geçerli olan şartlandırma, kalbini aşağı indirir ve asla gitmez. 
Şaşkın bir aramada kalıyorlar, daha fazlası ile senkronize olmaya 
çalışıyorlar. Ama onlar sadece varlığın bilincine yakalandılar. 
Bu işten asla çıkamazlar. Bu yüzden kasabaya bir yürüyüşte 
gidebileceğim, biraz aç olduğumu fark edebileceğim ve bu yere 
gidebileceğim ve tabiri caizse sadece benim için olduğu bir örnek 
aldım. Biftek isteyip biftek servis edebilirim. Bunu yapabilecek 
başkalarının da olduğunu fark ettim ama burası başkasını komuta 
etmek için kendi başlarına değil. Bunu düşündüm ve düşündüm. 
Bunun herkese göre olmadığını fark ettim. Ama bana verildi çünkü 
olması gereken şeyin içindeki o doğal küçük oluğa çarptım. Aksi 
takdirde, her şeyin buna ve buna nasıl gideceğine dair zihin-duyu 
yönelimini takip edeceğim. Bir fiyat ve koşulları ve benzeri 
vardır. Şimdi üniversiteye geri döndüm ve hala ilk günümdeyim. Ve 
sanırım öğleden sonraydı ve bir ilan panosunda görüyorum — kimse 
bu ilan panosuna dikkat etmiyor çünkü ben başka bir türde 
oluyorum. Bülten panosuna bakıyorum. Diğer herkes bunu 
parlatabilir. Başka kimse buna dikkat etmeyecek. Değilse, bir 
şekilde ya da başka bir oluk içinde bu kolay noktaya isabet. Bir 
ilk adı var, Ford. Bu bir tür araç gibi. Ve zihin duyularından 
daha fazla, çünkü Ford'un sembolizmi, Amerikan yerlilerine göre, 



bu konuda şaka yaparken, “Rezervasyonda Bulundu, Ölü” F.O.R.D. 
Neyse, adı Ford ve insanları odasına davet etti. Hiç mantıklı 
gelmiyor. Bu ne hakkında? Saat dokuzda ya da ayın 12'sinde bir 
şey olacak. Sonra birdenbire ilan panosunda, saat 6'da sinema 
için odasına geldiğini fark ettim. Şimdi şaşkınım. Birine dönüp 
“Ford kim? “dedim. Herkes kadar ciddi olmayan bir insanla 
konuşuyorum ve ondan öğrendim ki Ford'un kolejin herkesin oraya 
gitmediği bir şey olmadığını çabucak fark etti. Her şeyi gördü. 
Ve bir sonraki şey, 450 patenti olduğu. Onun içinden gelen onca 
şey her şeyin yoluna girmesini sağladı. Daha fazla bir şey yapmak 
zorunda kalmamıştı. Her şey onun için oradaydı. Ve görünüşe göre 
başkalarını da bir benzetme ile davet ediyor. O olukta kalıyor. 
Hiç mezun olmaz. Devam ediyor ve gidiyor. Bu öğrenme herkesin 
öğrendiği gibi değil. Onun için her şey zahmetsiz. Bir insan 
üniversiteye ne yapacaksa, bunu zaten yapabilir. Böylece o 
sonsuza kadar bir öğrenci. Hiç mezun olmaz. Bütün kapılar 
açılıyor. Bunun anlamı bana söylendi. Devam ediyorum ve bir kişi 
sadece iç içe geçmiş bir akış olduğunu bildiğinde, o zaman her 
şey boyunca bu iş parçacıklarının farkına vardıklarını 
söylüyorum. Bu konuyla uyumlu olmaları gerekiyor. Ve öyle 
olduklarında, her şey önceden belirlenmiş, herkesin sahip 
olduklarından farklı. Bunu özlüyorum. ve bu karışıklık var. Ve 
her birimizin doğallığı var. Günlük halsizlik zihin-duyu 
düşüncelerini ortaya koyuyor ve bunlara erişme açısından tüm 
bunları ağırlaştırıyor. Komik olan şu ki, bunu her yerde 
ağırlıkta görüyorsunuz ve bu bir meydan okuma gibi bir kıkırdama, 
çünkü bundan etkilenmiyorsunuz. Ama bunu yapıyorlar çünkü önemli 
olanın bu olduğunu düşünüyorlar. Önemli hale getirdikleri şey bu. 
Ve bunun ortaya çıktığı senaryo, birden farkına varıyorum ki 
tezahürde, her yerde baskın olan zihin duyuları tarafından 
manipüle edildim ve kontrol edildim. Kimse ondan kurtulmaz. Ve 
yine de kafaları altıncı duyu grubu, benim kontrolüm dışında, 
zihin duyularım dışında, takılı. Diğer herkes transta kalıyor. 
Böylece, rüyam beni doğal ve zahmetsizce olanların bir çeşit 
kader gibi olduğu bir duruma geri götürdü. Ama bakış açısından 
her şey biliniyor, ama hiçbir şey kesin değil. Bunun anlamı, 
zihin duyularımızın bunu mahvedebileceği. Sonra bir uyku rüyası 
gördüm. Aynı tür bir şey. Böylece uyku rüyasının büyük, gerçekten 
inanılmaz bir kamyon olduğu başlar. Annem bana göstermek zorunda 
kaldı. Vites değiştirmek için bir kod koymalısın. Ve hala bunu 
kaldırabilir miyim bilmiyorum çünkü tabiri caizse kendi başına 
tuttuğu bir tür kodlamayı çalıştırıyor. Ertesi gün ve kamyonu ve 
kaputları yukarı çekebilirim ve aniden kamyon hareket etmeye 
başladı. Kamyon benimle konuşuyor. Göremiyorum, tıpkı arkandaki 
şeyleri görebilmen için yedek ışıklar olması gibi. Şimdi 
birdenbire, rüyamdaki bu özel kamyonun kaputu var ve yolu 



göremiyorum ve bana dön, dön, dön, dön, dön, dön, dön, dön diyor. 
Tamam, şimdi sağa dön. Sağa dön, şimdi dön. Şimdi dön. Ve tek 
görebildiğim yolun kenarlarını kaçırdığım ve dönmem söylenen yere 
doğru dönüyorum. Ben de devam ediyorum. Görünüşe göre, hiçbir 
şeye rastlamadım ve kimse yoluma çıkmıyor. Beni gitmeyi 
yönlendirdiği bir yere kadar gidiyorum. Ve bir şekilde bir yere 
kaydım ve fark ettim ki, burası çok kolay, güzel bir yer. Neden 
orada olduğumdan emin değilim. Orada olmamın bir sebebi var, 
tabii ki. Bunun neden olduğunu anlayabilecek bir anlayışım yok. 
Meğerse burası da küçük bir kasabaymış. Geri dönmek için kaputu 
bir şekilde tamir ettirmem lazım. Buradan nasıl ilerlerim? Burası 
sadece ilk durak. Vitesleri nasıl değiştireceğimi bilmiyorum. Bu 
şeyi nasıl çalıştıracağımı bilmiyorum. Yine de kendi başına, 
kendi tarzında ve zihin duyularının dışında kendi yöntemiyle 
çalışıyor. Ayrıca bu kamyona binmeden önce yapılması gereken 
başka şeyler de olduğu ortaya çıktı. Kardeşimin benim için bir 
şeyi halletmesi gerekiyordu ve ondan öğrendim ki bu işe 
yaramayacak. Ben kimim ki, sadece benim için bir meydan okumayken 
bir şeyle nasıl başa çıkacağını bilmesini beklerim. Gerçekten mi? 
Sonra fark ettim ki, tek yapmasını beklediğim yer bir süreliğine 
tutmaktı. Bunu yapamaz. Yine de tüm bunları hesaba katmam 
gerekiyor. İçindeki bir şeyin zaten tüm bunları önceden yazdığını 
fark ediyorum, bu yüzden tekrar içine yerleşmek zorundayım. 
Şartlı şeylerin beni çarpık ve parçalamalarına izin veremem, 
çünkü aksi takdirde, mümkün olan şeyler mümkün olmazdı. Ve hepsi 
mümkün. Başka bir deyişle, takip ettiğim bir hikaye var. Bunun ne 
olduğunu bilmesem de kendi başıma akmayı serbest bırakmanın 
anlamı var. Sadece henüz oraya gitmedim. İçinde zihin duyularının 
dışında olan bir şeyin parçası olduğu biliniyor. Üniversite 
rüyasını hatırlıyorum, bir noktada insanların nasıl olduğuna 
bakıyordu. Eskiden diğerlerinden daha hızlı yarışan uzun boylu 
bir adam vardı. Fark ettim ki, eğer onun yaptığı gibi devam 
edersen, diğer herkesi hızlandırır. Bunda bir şey var. Yine, 
zihin duyularının dışında. Ortağımın bir hayali vardı ve 
rüyasında Cindy'nin önünde belli bir kaderi vardı. Ama sonra 
bunun bir şeyi başarması için birden yere düşmesi gerekiyor. Bunu 
nasıl çökerttin? Bunu nasıl yerle bir ediyorsun? Ve sonra her şey 
doğal olarak olukta olurdu. İlginç bir tema ve bir senaryoyu 
tarif etmeye çalışabilirim. Birdenbire yapmam gerektiğini 
bildiğim şeyleri yapıyordum ve bu şeyleri yapıyorum, sonunda 
dışarıdan çıktığında, kalan bilgileri elde ettim ve bir şekilde 
bir anlamda sahip olduğumu fark ettim. dinleme alanının bir tür 
dönüştürülür zihin-duyular için ayarlanmış. Doğal olarak 
vurulması gereken şeyi vurdum ve bunun mümkün olduğunu kim tahmin 
ederdi. Senaryo buydu. Ve bu senaryo, baktığım her yerde devasa 
bir şekilde perdeleme setine karşı çıkıyordu. Ve yine de bu onu 



kesti. Soruyu düşünmeni sağlıyor. Eğer Tanrı bu dünyaya gelseydi, 
kimse fark eder miydi? Eğer elimizdeki tek şey zihin duyuları ise 
kesinlikle yapmayacağız. Tamamen kaçıracağız. [00:56:18][764.4] 

[00:56:44] İsimsiz: Don Weiner gelecek sefer, bu sefer karısı 
Diane ile birlikte, biz insanların bilincin açılmasında hangi 
rolü oynadığını daha da araştırmamıza yardım edecek. [00:56:56]
[12.4] 

[00:56:59] İsimsiz Şov için hazırlık çalışmalarımızda bazı 
kışkırtıcı alıntılarla karşılaştınız. Twitter'da yayınlamak için 
kuantum mekaniği, mistisizm ve simya ile yaptığımız çalışmalardan 
üç yüz altmış beşini topladık; Daily Dervish: dervişler kolektif 
hafıza kaybına yıkıcı bir şey söyledikleri veya yaptıkları için 
rezil oluyor. Günlük Dervish'e abone olarak Twitter.com'da günlük 
aksaklıklarınızı alın. [00:57:27][28.3] 

[00:57:56] Bu bölümde duyduklarınızı beğendiyseniz, lütfen her 
hafta çıkan “İsimsiz: Evolution Begins Within” bölümünün en son 
bölümleri için favori platformunuzdaki Abone Ol düğmesine 
dokunduğunuzdan emin olun. Zaman bu boyutta değerlidir. 
Seninkinin bir kısmını bizimle geçirdiğin için teşekkürler. 
Transkriptler İngilizce, İspanyolca ve Hintçe dahil olmak üzere 
birden çok dilde mevcuttur. Eğer ana dilinizde bir transkript 
istiyorsanız. Lütfen TheNamelessShow@Gmail.com adresinden bize e-
posta gönderin. Makale Atıf için, Bağlantılar Daha fazla çalışma 
ve referans göstermek için, lütfen TheNamelessShow.com adresine 
gidin. Bu projeyi mümkün kılan tüm ekip üyelerine büyük bir 
teşekkür ederiz. Christina Rhodes, Cheryl Ray, Carol B, Tracy 
McGowan, Yocelyn Riojas, David Clare, John Rowley, Randal 
Burkart, Elise Brianne ve Rain Juvoli ve SparkNerds.io'daki 
pazarlama ekibimiz. Nameless'in teması, Cosmic Turtle Sound 
Studios, Truth or Consequences, New Mexico'da Rob Carey 
tarafından oluşturuldu. Paul Lee, Dan Gallagher, Rory Marella ve 
AJ Pantaleo tarafından Ek Müzik. Jasna Brown, Teresa Langston ve 
The Nameless Show John Bellemer tarafından bölümlerde dinleme 
yeteneği. Telif hakkı 2021 Sophia Birlik Vakfı altında. Bilgelik 
Birdir. [00:57:56][0.0] 

[3292.4] 


