
[00:00:11] Mistik der ki, “Düşüncenin kendine ait bir hayatı var. 
Düşünceyi unuttuğumuzda, hala yaşıyor, hala devam ediyor.” 
Merhaba ve Nameless - Evolution Begins Within - dergi tarzı bir 
podcast, bilim, mistisizm ve insan deneyimine hoş geldiniz. 
[00:00:28][17.2] 

[00:00:29] Bize katıldığınız için teşekkürler. Ben Julie R. 
Rackow. Ve yardımcımız Amin Dawdy de bana katılıyor. Bu bölümde, 
neyin düşündüğünü ve nihai gözlemciler, her şeyi nasıl 
etkileyeceğimizi soruyoruz. Bilim bölümünde, “Gözlemci Etkisi” ve 
“düşünceleri”, düşüncelerin ne olduğu düşünüldüğü ve düşüncelerin 
nereden geldiği düşünüldüğü gibi çeşitli şekillerde tanımlıyoruz. 
Sonra Gözlemci Etkisini tartışacağız ve yeni bir çalışma 
disipline değineceğiz, “üçüncü taraf gözlemi” ve bunun çoğu insan 
için ne kadar zararlı olduğuna değineceğiz. Başlık parçasında, 
“If Not Now, Ne zaman? Alice Wyatt ile görüşmeler,” diye geriye 
bakar ve erteleme çocukluğundan beri onu sıkıntılı nasıl inceler. 
Kendisinden şüphe duyma duyguları ve bir yetişkin olarak benlik 
saygısı eksikliği ile bağlar ve bu bağlantıyı anlamak bu kötü 
alışkanlığı nasıl bozabilir. Ve şimdi, karşınızda yardımcı 
sunucumuz, Amin Dawdy. Teşekkürler, Julie. [00:01:32][62.8] 

[00:01:33] Bu bölümde doktorası olan Hassan Gebel ile 
konuşuyoruz. Astrofizik ve Rehberlik Psikolojisi Yüksek Lisans 
Derecesi, kimin hayatı programımızın temasını temsil eder, Bilim 
ve Tasavvuf Köprü. Ve daha sonra Dinleme Bölümümüzde, innernaut, 
insan olmanın ne olduğu hakkında en son keşif hakkında rapor 
veriyor. [00:02:00][27.2] 

[00:02:03] Başlamadan önce, sizi entrikaları almaya ve gerisini 
bırakmaya davet ediyoruz. Hayatta sadık rehberimiz 
hissettiklerimizdir. Kendimize sorduğumuzda, “Bu bilgiyi veya 
durumu deneyimlemek nasıl bir duygu?” Cevabımızı kolayca 
bulabiliriz. Eğer doğru gelmiyorsa bırak, devam et. Bu senin için 
değil. Aynı şey bölümlerimizdeki içerik için de geçerli. Bazı 
kavramlar yankı ve iyi hissedeceksiniz, İç düzlemlerde bir şey 
kıvılcım, Diğer bilgiler kafa karıştırıcı olabilir veya doğru 
halka değil iken. Bu durumlarda, sadece geride bırakın. İnsan 
gözünün mevcut tüm ışığın yüzde birinden azını algıladığı büyük 
bilinmeyen bir dünyadayız. Önümüzde olanların%99'unu 
göremediğimizde ne kadarının bilinebileceğini soruyoruz. Bu 
yüzden hayatın anahtarının “Bu kalbimde nasıl bir his?” sorusunu 
sormak olduğuna inanıyoruz. Ve şimdi bilim ve tanımların zamanı 
geldi. [00:03:25][81.9] 



[00:03:27] Çoğu zaman kelimelerin tanımları kimin sorduğuna ve bu 
kelimelerin etrafındaki koşullara bağlıdır. Bununla birlikte, 
Observer Effect'i tanımlayarak başlayalım. Genel tanım, bir 
gözlem eyleminin gözlemlenenlerin özelliklerini etkileyebileceği 
olasılığını ifade eder. Sosyologlar Gözlemci Etkisi Hawthorne 
Etkisi diyorlar. İnsanların gözlemlendiklerini bildikleri zaman 
davranışlarını değiştirmeleri fikri. Sadece bir davranışı ölçme 
eylemi genellikle tercihlerimize ve hedeflerimize daha uygun 
olacak şekilde değiştirir. Fizikte, Gözlemci Etkisi gözlenen bir 
sistemin gözlem eylemiyle bozulmasıdır. Bu genellikle, 
gereklilikle, ölçtükleri şeyin bir durumunu bir şekilde 
değiştiren bir enstrümanın sonucudur. Gözlemlerin etkileri 
genellikle ihmal edilebilir olsa da, nesneler hala bir değişiklik 
yaşarlar. Nöropsikoloji ya da nörobilimde Gözcü Etkisinin ne 
olduğunu gerçekten araştıran bir şey bulmaya çalışıyorum, ama 
evlat, bu bir tavşan deliği, ve sen her türlü desteğe ve 
açıklamaya ihtiyaç duyan her türlü eğlenceli ve ilginç şeylerle 
karşılaşıyorsun, ve gerçekten çok fazla geride bırakma. 
Neredeyse, söyleyebilirim ki, bir Master Seviye sınıfı gibi oldu, 
sadece kurulumu yapmaya çalışmak için, ve üzerinde o kadar fazla 
zaman harcamak istemedim, gerçekten ilginç olduğunu düşündüğüm 
şeye değineceğim, ki bu üçüncü şahıs Gözlemci Etkisi, ki bu da 
bir gözlemcinin etkisine atıfta bulunur. insan davranışı üzerinde 
varlığı. Bir kez daha, sosyologların dediği gibi insanlar 
gözlemlendiklerini bildikleri zaman davranışlarını değiştiriyor. 
Bu konuda gerçekten ilginç olan şey, bu konuda yasal şeyler 
dönüyor. Gerçekten olan bir sürü davaya ve şu anda tartışılan 
şeylere rastladım. Üçüncü taraf bir insan veya kayıt cihazı 
olabilir, kamera veya ses kaydedici gibi. Sosyolojide 
söyledikleri gibi, şaşırtıcı olmayan bir şekilde buldukları şey, 
insanlar gözlendiklerinde, daha fazla karışıklık ya da endişeli 
olma eğilimindedirler, daha gergin olmaları. Üçüncü bir tarafın 
süreç üzerinde sahip olabileceği potansiyel olumsuz etkileri 
nöropsikoloji değerlendirmesinin sonucuna neden olur. Üçüncü bir 
tarafın varlığı, bir muayenenin dikkatini dağıtma ve/veya 
kesintiye uğratma potansiyelini de yaratabilir. Temel olarak, 
şoför testine girdiğini bildiğin zaman... buna geri dönelim. 
Bunun için ne kadar gergindin? Çünkü birisi tam anlamıyla kontrol 
tahtasıyla içeride ne yaptığınızı kontrol ediyordu, sorun mu 
yoksa değil mi? Tabii ki, daha çok çuvallayacaksın çünkü 
gözlemcinin seni etkileyen gözlemcilerinin etkilenmesinden 
etkileniyor. Ayrıca büyüleyici, değil mi? TAMAM. Ben sadece biraz 
Gözlemci Etkisi ile ilgili bir şey diyeceğim ve biz de bunu 
incelemenize izin vereceğiz. Tamam, bu kadar yeter. Bu bizi 
düşünceyi tanımlamaya getiriyor, çünkü diğeri olmadan gerçekten 
sahip olamayız, ve bu yüzden bu iki şeyi bir araya getirdik çünkü 



Gözlemci Etkisi olmadan düşünemezsiniz, çünkü bu ya da okulda 
küçük doğrusal beyinlerimiz böyle çalışır, doğrusal bir dünyada 
yaşıyoruz, ***düşünüyoruz doğrusal modası. Bilinçli beynimiz 
böyle çalışır, bilinçaltımız bu seviyede çalışmaz. Tamam, 
düşüncelerin ne olabileceğinin tanımına dönelim. Düşüncenin 
bilimsel tanımı, “Düşünce ya da düşünme, varlıkların dünyayı 
modellemesine ve hedeflerine, planlarına, sonlarına ve arzularına 
göre etkili bir şekilde başa çıkabilmelerini sağlayan zihinsel 
bir süreçtir. Tamam. Biz düşüncelerin ne olduğuna devam edeceğiz 
ve bu Merriam-Webster Online'dan. Onların tanımı, düşünceler bir 
fikir, bir kavram, bir kavram, bir izlenim; zihinde temsil veya 
formül olarak var olan şey. Bir fikir, saf bir soyutlama ya da 
kabul edilen ya da belli belirsiz bir şekilde algılanan bir şeye 
zihinsel bir imaj veya görülen ya da bilinen ya da hayal edilen 
bir şeyin oluşumuna uygulanabilir. Fikir, kavram, düşünce ya da 
izlenim, bu fikirlere sadık kalacağız. İşte başka bir yolu 
Düşünce ya içsel (içten kaynaklanan) veya dış (çevreden 
kaynaklanan) uyaranlara karşı gizli sembolik yanıttır. Düşünce 
veya düşünme, iç aktivite ile dış uyaranlar arasında arabuluculuk 
olarak kabul edilir. Kesinlikle, muhtemelen daha iyi bir 
tanımlama. Ve bu tanımla devam edeceğim. Günlük dilde, “düşünme” 
kelimesi birkaç farklı psikolojik aktiviteyi kapsar. Bazen inanma 
eğilimi ile eş anlamlıdır, özellikle tam güvenden daha az. 
Sanırım yağmur yağacak ama emin değilim. Diğer zamanlarda, dikkat 
derecesini gösterir. Bunu düşünmeden ya da bilincimde olan her 
neyse yaptım, özellikle de çevrenin dışındaki bir şeye atıfta 
bulunuyorsa. Psikologlar, bir sorunun cevabını veya pratik bir 
sorunun çözümünü bulmayı amaçlayan entelektüel bir çaba olarak 
düşünmeye yoğunlaşmışlardır. İşte buyurun, genel dünya düşünceyi 
böyle tanımlıyor ve ben sadece düşüncenin ne olduğuna dair 
alternatif bir seçenek sunmak istiyorum, elbette bazı şeyleri 
düşünebiliriz ve sorun giderebiliriz. Ama fikirler aldığımızda ve 
fikirler aldığımızda ve bunu gerçekten “aldığımız” bilgileri 
ortaya koymak istiyorum, içimizde bir esneklik ve ödenek alanı 
yaratırız, bu da ilahi bilgiyi almamızı sağlar. Düşünceler 
alıyoruz, düşünceler üretmiyoruz. Belki düşünceler üretirsek, 
yaşadığımız çocukluğun nörolojik kalıplarının egoist zihnindeyiz. 
Geçmişimizden gelen şeyler, temelde içinde bulunduğumuz nörolojik 
bir örüntü. Daha önce düşündüğümüz düşüncelere gelince, bunun 
nedeni bizi geçmişte kilitli tutan nörolojik kalıplardan 
kurtulamadığımız içindir. Size ne teklif ediyoruz, ne 
düşünüyorsunuz? Gerçekten bilmiyoruz. Bilim adamları gerçekten 
bilmiyorlar. Ama sana sunabileceğim en iyi şey belki de bir alıcı 
birimi olman. Ve bununla birlikte, işte Dr. ile röportaj. William 
Hassan Gebel. İsimsiz'de bize katıldığınız için teşekkür ederiz. 
[00:10:14][407.6] 



[00:10:15] Benim için bir zevk. [00:10:16][0.5] 

[00:10:16] Bu özel bölüm, kendimizin Gözlemci Etkisi'ni keşfetmek 
istiyoruz. O zaman düşünceler insan deneyimimizi etkiliyor ve bu 
düşüncelerin nereden geldiğini biliyor muyuz? Bilirsin, bu sadece 
sahte ego saçmalıyor mu? İlahi ilham aldığımızı biliyoruz. Eğer 
yeterince sessiz olursak ve harçlık alanı yaratırsak işler bize 
gelecektir. Yapmaya çalıştığımız şey, insanların düşüncelerin 
gerçek şeyler olduğunu, gerçek titreşim enerjisi olduğunu 
anlamalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnsan vücudunu 
etkiliyorlar. Ve biz gözlemciler olarak, gördüğümüz ve 
gözlemlediğimiz şeyleri etkiliyoruz, insan olarak dokunduğumuz, 
hissettiğimiz, tattığımız her şeyi etkiliyoruz, anlıyor musun? Bu 
konuda konuşabilir misin? [00:10:56][39.5] 

[00:10:57] Evet. Hazrat Inayat Han'da düşünce hayatı hakkında bir 
ders var. Bir düşünceye sahip olduğumuzda, bunun orada olduğunu 
düşünüyoruz. Bunu düşündüğümüz ve unuttuğumuz sürece bir sonraki 
düşünceye geçiyoruz ve o da yok olacak. Onunla işimiz bitti. Ama 
mistik deneyim bu değil. Mistik der ki: Düşüncenin kendine ait 
bir hayatı vardır. Düşünceyi unuttuğumuzda, hala yaşıyor, hala 
devam ediyor. Ve eğer bu düşünce birisine karşı bir tepkiyse, 
birisi bizi incitmiştir ve sonra tepkimiz intikam almak isteriz 
ya da istediğimizdir, ya da insana kızgınız. Şu öfkeli düşünce, 
şimdilik buna sahibiz, hepimiz heyecanlıyız ve sonra bir şey 
değişiyor ya da dikkatimizi başka bir yönde hareket ettiriyor. 
Bunu unutuyoruz, ama bu düşünceye karşı öfke yaşadığımız kişiye 
doğru ilerliyor. Ve bu kişi için zararlı olabilir. O kişiye zarar 
verebilir. Yani düşüncelerimiz için büyük bir sorumluluğumuz var. 
Hangi etkiyi düşünmeliyiz - eğer bu düşünce yaşıyorsa ve orijinal 
niyetini takip etmeye devam edecekse, biz dikkat etmedikten sonra 
bile, ne düşündüğümüze dikkat etsek iyi olur. Farkına varmadan 
başkalarına zarar verebiliriz. Daha önce bahsettiğim ustalığın 
bir diğer yönü de, sadece durumları ustalaşmakla kalmayıp, 
kendini kontrol altına almakta ustalaştırmak. Böylece sadece 
şeylere tepki vermeyelim. Ya da bazı şeylere tepki verirsek, 
tepkinin farkına varırız ve bu konuda bir şeyler yapabiliriz. 
Üzerinde biraz kontrolümiz var. Bunu önleyebilir veya başkalarına 
karşı olabilecek zararı azaltabiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? 
***Bunu yapmanın birkaç yolu var. Birincisi, birine tepki 
verdiğimizde, diğer kişiyi şeytanlaştırmaya meyilliyiz. O kişiye 
kızgınız ve bu yüzden o kişide bir sorun var. Onları hesaba 
katıyoruz. Yanlış bir şey yaptıklarını söylüyoruz. Öfkemizi diğer 
kişiyi şeytanlaştırarak haklı çıkarırız. ***O anda, Hazrat Inayat 
Han'da temel pratiği uygulama yapma fırsatına sahibiz, Tanrı'nın 
içgüdüsünün bilincinde olmak, doğada Tanrı'yı görmek, insan 



doğasında Tanrı'yı görmek, her yerde Tanrı'yı görmek, ya da 
doğada Tanrı'yı aramak için doğada Tanrı'yı aramak ve diğer 
insanda Tanrı'yı aramak için . Yani, kızgın olduğumuz ya da 
suçladığımız ya da içinde hata bulduğumuz kişi. Evet, bunun için 
bir gerekçe var. Ama o kişinin derinliklerine bakarsak ve o 
kişinin ruh kalitesini görürsek, yüzeyin suçlanacağı kadar kötü 
davrandığını düşünebiliriz. Ama o kişinin derinliği Tanrı'nın 
kudretidir. Ve bu tepkimizi yönetebileceğimiz bir yol. Biz 
kızgınız. Belki o kişinin yüzeyine kızgın olduğumuz için haklı 
hissederiz, ama o anda kendimize yüzeye bakmayı, yüzeyin altına 
bakmayı ve o kişinin ruhunun kutsallığını hatırlamamızı, 
Tanrı'nın bir tezahürüne baktığımızı hatırlatırız. Ve bu, sahip 
olduğumuz tepkiyi kontrol etmemize yardımcı oluyor. Bu 
gösterdiğimiz tepkiyi inkar etmek zorunda olduğumuz anlamına 
gelmez ama onu sinirlendirebiliriz. Bunu idare edebiliriz ki 
anılarımızı kaybetmeyelim. Tasavvuf yolunda anmak çok önemlidir. 
Her zaman ve her yerde Tanrı'nın varlığını hatırlamak. [00:15:45]
[287.9] 

[00:15:47] Bilirsiniz, bu tetikleyici kelime, “Tanrı” başka bir 
şey söyler, maalesef dilimizde bir konu/fiil/nesne, 
nesnelleştirmeye yönelik önyargı dilimiz var. Ve bunu, Inayat 
Khan'ın çocukken söylediği bir şey olarak düşünmek istiyorum. 
Nepal'deki bir mahkemeye gitti, müziğe batmış büyükbabasının ve 
büyükbabasının güzelliği ölmüştü ve o yoksun kalmıştı ve gitti. 
Sonra o müzisyenleri gördü ve birbirlerini sırtından 
geçiriyorlardı ve mahkemede pozisyon almak için yarışıyorlardı. 
Ve dedi ki, “Birbirimize yaptıklarımız olmadan hayat yeterince 
zor değil mi?” Başka bir deyişle, her ruh ruhlarının gücü 
yüzünden buraya geldi. Banker ya da başka bir şey ama hepsi 
burada. Bana göre bunu onurlandırmalısın. [00:16:54][66.5] 

[00:16:55] Ama hiçbir kültürde bunu onurlandırmamız söylenmedi. 
[00:16:57][1.7] 

[00:16:57] Şey, evet. Bu eğitim denilen bir kurtçuk tenekesi (şu 
anda içine girmeyeceğiz.) Ama ne dediğimi anlıyor musun? Başka 
bir deyişle, zengin bir adam kapıya gelir... (Inayat Han'ın 
hikayelerinden biri) ve bir hizmetçi kapıyı açar ve onu sanki bir 
kapı durdurma ya da mekanik bir nesneymiş gibi görmezden gelir, 
sonra hemen yanından geçer. Inayat Khan bunu gözlemliyordu. O da 
dedi ki, “Ne düşünüyorsun? Sence bu neden oldu? Neden sana böyle 
davrandığını düşünüyorsun?” “Oh,” dedi, “Bu çok kolay. Onun 
içinde tanrı yoktur.” Kültürel bir şey, ne demek istediğimi 
anlarsın. Birileri açlıktan ölürken, biz değiliz ya da bir 
şekilde ya da birisi... Ne demek istediğimi anlıyor musun? 



Gözlemlediğimiz ve tepki gösterme şeklimizin bu kısmını 
biliyorsun. [00:17:52][54.9] 

[00:17:53] Evet, Tanrı'yı nesnelleştirmenin olumlu bir yolu var. 
Yani, Sufiller bazen Tanrı ile “sevgili” olarak 
ilişkilendirirler. Biliyorsun, sevgili yanında olan sevgi dolu 
bir varlıktır. Varlık orada: Arkadaş. Bu “Sevgili”. Belki 
yabancılaşmış hissedebileceğiniz başka bir kişinin yüzeyine 
baktığınızda, uzak olan Tanrı'yı göremezsiniz, ki bu uzaktaki, 
yargılamak, ki bu uzak, çünkü değersiz hissettiğiniz için 
uzaktır, ama o sevgili. Diğer insanın derinliklerinde bulduğun 
sevgilinin varlığı. Tanrı'yı neselleştirmenin çok olumlu bir yolu 
olabilir. Hazret İnayat Han'ın dediği şey şuydu: “Allah'ı nesnel 
kılmak için Tanrı'yı bir adım taşı kılmak için, tek benlik olan 
gerçek benliği keşfetmek için. Bu da Tanrı, ayrılığın olmadığı 
yerde, bu basamak taşı düşüncesini seviyorum. [00:19:15][81.9] 

[00:19:15] Hedef diye bir şey varsa, yolun bir parçası olduğunu 
anlamaya yardımcı olur, hedefin değil. Evet, ikinci kitapta - 
biraz ilgimi çekti çünkü aşina olmadığım bir şey, ama çok 
isterim. İlk kitabı seviyorum çünkü bir buçuk sayfalık bölümlerle 
dolu. Bir ses ısırığının mistik eşdeğeriydi, bilirsiniz, bu 
günlerde konsantre olamadığınız için başınızı dolaşabilirsiniz. 
Ve tabii ki, bahsettiğiniz bu zeka, sadece bir şeyleri 
gözlemlemek için değil, hayatınızda, birinin hayatında yaratıcı 
olabilmek için de bir kapısı var gibi görünüyor. Hemen, tüm 
bunların yaratıcı doğasını kavramak. Bence bu bir süreç, değil 
mi? Yani, film hedefinize ulaşmaktan bahsedebiliriz. Aslında 
öyle. Zaman kısmı doğrusaldır. Demek istediğim, biz buradayız; 
oksijen soluyan insanlarız. Bir zaman var. Bu diyarda zaman ve 
uzay var. Ama biz buna kapılırız. Ama dinleyicilerimizin bakış 
açısına göre aynı ikilemde olabilirler. Biliyor musun, gerçekten 
karanlık bir yerden geldim. Sufi toplantısına girdiğimde hayatım 
tepetaklak olmuştu. Sanırım seninki de muhtemelen öyleydi ve bir 
çeşit arıza var. Leonard Cohen'in kalbindeki çatlak hakkındaki 
sözleri gibi, ışığın nasıl içeri girdiği gibi. [00:20:58][102.5] 

[00:20:59] Ya da ışık söner. Biz hafif, hafif varlıklarız. 
[00:21:00][0.7] 

[00:21:01] Leonard Cohen'in çok gerisindeyim. [00:21:02][0.2] 

[00:21:03] İfadeye katılmıyorum. [00:21:03][0.1] 

[00:21:12] Oh, ne dediğini anlıyorum. [00:21:12][0.9] 



[00:21:13] Hayır, biz hafifiz ve dışarı çıkıyor. Bu şekilde 
kırılır. Sinir yollarını yeniden bağla, ailenin yalan olduğunu 
söyledikleri her şeyi sil. [00:21:22][9.5] 

[00:21:23] Değil mi? Şey, bunu kabul ettin. Değil mi? Biliyorsun, 
bu ailelerin üzerinde. [00:21:27][4.0] 

[00:21:28] Buraya geliyorsun ve örtüldün, ihtiyar. Hiçbir şey 
bilmiyorsun, örtlüsünüz. [00:21:31][2.9] 

[00:21:32] Duvağı suçlama. Beni ışığa çıkardığın için teşekkür 
ederim Gölge. Biliyorsun, gitmen gereken bir nokta, evet, hepsi 
doğru. Ve sonra bu bir gölge oyunu olduğu için değil. Sadece 
Plato'nun mağarası. Konuşmak istediğimiz başka bir şey var mı? 
Önceki kitabından birkaç sayfa kaydettik ve iç yaşamdan rehberlik 
aradık. Üç paragraftan okuduğum önemli bir cümle: “Düşünceler 
zihinde nasıl ortaya çıkıyor?” Bunun hakkında bir paragraf vardı 
ve sonra, “Düşünceler bize dil olarak gelir.” Ve sonra “Sezgi dil 
öncesinde doğrudan bilerek gelme eğilimindedir.” Bana göre bu, 
Zihin duygusuna karşı kalp duygusu ile konuşuyor. Eğer ikisi 
arasında bir bölünme yapmak istiyorsan. Bu konuda ne 
düşünüyorsun? Bu konuda birkaç şey söyleyebilir misin? Daha önce 
biraz hallettik. [00:22:51][79.6] 

[00:22:53] İkinci kitapta, Hazrat Inayat Han'dan bazı metafiziği 
araştırıyorum şeylerin kökenine bakarak. Kozmolojide, “Büyük 
Patlama “var. Fiziksel kökenleri, mistik kozmoloji. Diyebilirim 
ki saf zeka zamansız uykuda. Ve sonra uykuda ve zaman yayılan 
zekaya birlikte çekmek için dürtü, merkezi yoktur. Her yere eşit 
şekilde yayılmış. Ve sonra kendini toparlamak için bir dürtü var 
tıpkı sabah uyandığımızda yaptığımız gibi. Hayal dünyamıza 
dağılmış durumdayız ve sonra kendimizi toparlayıp kim olduğumuzu 
hatırlamak için ve... [00:23:51][57.8] 

[00:23:53] Çemberin dönemi mi? [00:23:54][0.4] 

[00:23:54] Şu an buradasın, yani ilkel benliğin bir araya 
gelmesi. Ve uyanmaya başlar ve uyandıkça kendi içinde farklı 
kapasitelerin farkına varır. Onun sahip olduğu ilk farkındalık 
varlığıdır - “Ben varım”, varoluşun keşfi. Ve sonra ikinci 
kapasite: “Ben var olduğumu biliyorum” - bilmek kapasitesi. Ve 
üçüncü kapasite hareket etme kapasitesidir. “Bir şeyler yapma 
yeteneğim var.” Ve dördüncü kapasite arzu etme kapasitesidir. 
“Harekete geçmek için bir motivasyonum var.” Sadece hareket 
etmekle kalmayıp, beni belli bir şekilde hareket etmeye iten bir 
şey var ve arzunun uyanışının Peygamber'in ünlü Hadis'iyle 
ilgilidir, ki bu da Sufillerden alıntı: “Ben gizli bir hazineydim 



ve bilinmeyi özlemiştim.” Tanınabileceğim bir dünyayı yarattım. 
Arzu, çok erken, ön, geçici keşif ya da bilinmesi gereken güzel, 
harika ve değerli bir şeyin olduğu izleniminden dolayı ortaya 
çıkmaktadır. Ufukta güzel bir ışıltı gibi. Bu güzelliği gördüm ve 
bu da bilinme arzumu uyandırıyor. Böylece uyanan bir sonraki 
kapasiteler ışığa cevap verme yeteneği ve titreşime cevap verme, 
duyma yeteneğidir. Bunlar bilinmesi gereken güzelliğin izlenimini 
almak için kapasitelerdir. Ve son olarak, uyanmak için son 
kapasite ifade etme kapasitesidir. Kendimi ifade edebildiğim 
zaman, kendimi ifade edene kadar kendimi tanıyabilirim, yapamam. 
Bilinecek bir şey yok. Ben gizliyim. Ama kendimi ifade ettiğimde 
ortaya çıkıyorum. Bu, hayattaki motivasyonumuzun temelidir: 
hayatta bir amaca sahip olmak. Hepimiz eşsiziz, her birimiz 
benzersiz bir kombinasyon ya da bu gizli hazinenin eşsiz bir 
potansiyeli. Her birimizin bu gizli hazinenin bir kısmına sahibiz 
ve hayatımız bu eşsiz armağanın ifadesidir. Her şeyi saptıran 
zekanın, kim olduğumuzu yerine getirme yoluyla kendini tanıması 
için. [00:27:31][216.9] 

[00:27:35] Eğer bir şeyi karıştırabilirsem - Aklıma gelen şey 
şuydu: “Peki, bu nihai Gözlemci Etkisi değil mi?” Çünkü kendimizi 
gözlemleriz, kendimiz olabiliriz. Bu gözlem olmadan, yapamayız. 
Ve bu yüzden bizi evrenin kendi içinde tamamlanmış bir hologram 
olarak yerine getirmiyoruz. Onları dilimlemek gibi bir şey değil. 
Bir dilim turtanın tadı gibi. Tadı evrenseldir. [00:28:06][31.1] 

[00:28:08] Belki de bu yüzden Gözlemci Etkisi oradadır. Biliyor 
musun, aslında kim olduğumuzu ifade ederek kendimizi yaratmamız 
için gerekli olan şey. [00:28:23][14.3] 

[00:28:25] - Bilmiyorum. Kozmolojiyi seviyorum, ama bunu 
gözlemciye geri getirmek istedim. Biraz başladığımız temaya geri 
dönmek istedim. [00:28:36][11.6] 

[00:28:39] Bu kişilik sanatı. Olmamız gereken kişilik, içimizdeki 
gizli hazinenin eşsiz armağanının bir ifadesidir, değil mi? 
[00:28:51][12.7] 

[00:28:55] O anda gerçek bir bilim ve mistisizm duygusu yaşadım. 
Sadece bu düşünceler burada olmanın ne demek olduğunu içten 
hissettirdi. [00:29:16][20.9] 

[00:29:22] Kitabın o kısmını yazarken, bu fikirlerin sözsüz bir 
ifadeye ihtiyacı olduğunu hissettim. Bir besteci Michael 
Harrison'a, bahsettiğimiz farklı kapasitelerde uyanışları ifade 
eden bir müzik yapıp yapamayacağımızı sordum. Ve “Kutsal İsimler” 
diye adlandırdığı bir kompozisyon yarattı. Uyanan bu 



kapasitelerin her biri için ayrı bir müzikal kompozisyon. Ben 
varım. Var olduğumu biliyorum. Bir şeyler yapma kapasitesine 
sahibim. Benim arzum var. Adını verdiğim tüm bu farklı şeyler. 
Müzikal ifade olarak bir kompozisyon var. Bu albüm muhtemelen 
önümüzdeki iki ay içinde çıkacak. [00:30:21][58.2] 

[00:30:23] Başka bir misafirmiş gibi geliyor. [00:30:24][0.7] 

[00:30:24] Başka bir konuk daha varmış gibi geliyor. Bütün bunlar 
kulağa büyüleyici geliyor. [00:30:30][5.9] 

[00:30:31] Evet, ışık dünyası ve ses dünyası. Işık, 186.000 mil/
saniye, ses, 0,2 mil/saniye. Sesin hızı ve ikisi arasındaki zemin 
bizim oyun alanımız gibi görünüyor. Bilirsin, belli bir Sufi 
hareketinin, Sufi emirleri ışık ve sessizlik ya da hayal dünyası 
ya da belli bir şeyle gelirler. Ve bence Inayat Khan'ın 
öğretileri altında meydana gelen entrikalara geri dönersek, bu 
aslında belli bir gnoz aşamasına, bilerek, istediğini yapmak için 
insanlara verilen özgürlüktür. Demek istediğim, onlar da bizim 
olmaya çalıştığımız gibi kendilerini ifade ediyorlar. Her 
siparişin kendi kişiliği ve kişilik sanatında kendi arzusu vardı, 
bu şekilde bilinmek için. Ama eğer altında yatan görünmeyen 
hayatı unutursan, o zaman bir problemin var demektir. Yani, bir 
zorluk, hatta belki de bir tür engelleme, sonra yeni bir emir 
derneğine dönüştü? - Bilmiyorum. Yani, bana öyle geliyor ki, 
diyalektik, maddi diyalektik değil, ruhsal diyalektik gibi 
görünüyor. [00:32:09][97.8] 

[00:32:11] Zaman ayırdığınız için teşekkürler. [00:32:12][0.7] 

[00:32:12] Zaman ayırdığınız için teşekkürler. Bu boyutta çok 
değerli. Bizimle geçirdiğin için teşekkürler. [00:32:16][4.0] 

[00:32:17] Şey, teşekkür ederim. Üzerine aldığın bu girişimin 
kutsanması. [00:32:20][3.3] 

[00:32:21] Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. [00:32:22][0.9] 

[00:32:31] Ee, Dr. Gebel, vay canına. [00:32:32][1.0] 

[00:32:32] - Biliyorum. O kırık kalpten, onu duygusal bedenini ve 
ruhsal bedenini bulması için gönderdi. Yıllardır Cennet 
Bedenlerine bakıyordu. Doktorası vardı. Astrofizik'te. Ama tüm 
bunları gerçek yapan nedir? Sonra onu bulmaya gitti. Ama ne kadar 
titiz olsa da, onun bir bilim adamı olduğunu görebilirsiniz. 
[00:32:56][23.4] 



[00:32:56] Onun içindeki bilim adamı ilgimi çekti. İki disiplin 
kaynaşması. Yani, kelimenin tam anlamıyla zihni ve kalp çakrası 
bir araya getirmek. Yani, özünde bilgelik var. [00:33:07][10.3] 

[00:33:09] İnanılmaz zihin yolculuk için giderken kalp çakrası 
sürmesine izin vermek, bilirsin, sonsuzluğa konsantre olmak için 
kalbe konsantre olur. Biz de oradayız. Yani, kalbini düşünerek, 
popüler şarkının ve Leonard Cohen'in bu ifadeyi nasıl yaptığına 
dair yorumunuzu sevdim kırık kalp, kalbindeki çatlak ışığın nasıl 
içeri girdiğidir. Ama sen buna bir istisna yaptın ve düşündüm ki, 
“Vay canına, İsimsiz Şov'da konuştuklarımızla ilgili olarak bunu 
hiç düşünmemiştim. Hepsi burada. [00:33:49][40.0] 

[00:33:50] Dışarıda gerçekten bir şey yok, değil mi? [00:33:51]
[1.4] 

[00:33:52] Sadece projelendirdiğimiz şeyi. Aslında kalpteki 
çatlak gibi ifadeniz, kırık kalp ışığın nasıl dışarı çıktığıdır. 
[00:34:03][10.5] 

[00:34:04] Evet, çünkü biz hafifiz, çantaya tıkılmış hafif 
bedenleriz. Bunu daha önce de konuşmuştuk ve şahitlik, ezoterik 
geleneklerin öğrettiği şahitlik, ki bu da kendinizin dışında 
durup kendine bakmanızdır. [00:34:18][14.1] 

[00:34:19] Şimdi sen kendi kendine, daha derin benliğinle 
gözlemlenen bir deneysin. Bu sadece kuantum mekaniğinde, kuantum 
fiziğinde, Gözlemci Etkisinde gözlemciyi nasıl etkilediğimizi 
gördüğümüz tüm çemberi tamamlıyor. [00:34:37][17.8] 

[00:34:39] Yani, her şey gözlemcilerden etkileniyor. Çünkü evren 
çabalarınızda sizi desteklemekten başka bir şey istemiyor. 
Enerjini içine koyduğun her şeyi aramaya devam edersen evrenin 
ortaya çıkmana yardım etmek istediği şeydir. Enerjinizi sevgiye 
ve eşsiz yeteneklerinize, yeteneklerinize ve ilahi enerjinize 
koyuyorsanız, etrafınızda güzellik, sevgi ve uyum yaratacaksınız. 
Tüm enerjini nefrete, küçük şeylere, küçük şeylere, önemsizliğe 
koyarsan, bundan daha fazlasını bulmaya devam edeceksin. Hepimiz 
titreşimli yaratıklarız. Ne koyduğumuza bağlı olarak bizden bir 
şeyler çizen küçük mıknatıslar. [00:35:19][39.9] 

[00:35:20] İfadelerden biri de, kapsamın kadar büyük bir ruhun 
olması. Başka bir deyişle, nefretin etkisi açısından 
söylediklerinizi düşünmek hoşuma gidiyor, vesaire, aslında 
yarattığınız bir kutu. Gittikçe küçüldüğünüz ve evren gittikçe 
büyümeye devam ediyor ve korkuyorsunuz. Kendi içinde korku 
yaratıyorsun, değil mi? Ve işte bu... [00:35:51][31.0] 



[00:35:52] Benim için işe yaramamış bir şeyin karşıtlığı gibi bir 
kontrast olarak görmek yerine. Acı çekmenin acısı çok büyük ama 
değişimin acısı benim yapabildiğimden daha fazla. Bu yüzden 
büzülüp küçülmeye devam edeceğim. Sadece, bilirsin, sonra ne 
olacak? [00:36:10][18.2] 

[00:36:10] Peki, buna ne diyorsunuz? Bir çeşit kendini 
gerçekleştiren bir kehanet. Her iki şekilde de. Neyin muayenesi? 
Hepiniz öyle, başka bir şeyin incelenmesi olamaz, değil mi? Ama 
nasıl yapıldın? Nasıl çalışıyor? Tüm bu nefreti nasıl yapıyorsun? 
Önceki seanslarda sevgi ve bağışlama ile söylediğimiz gibi, 
nefret ettiğinizde parça parça kendinizi yok ettiği klinik olarak 
kanıtlanmıştır. Ve bunun ters tarafı ise, sahip olduğun her 
düşünceyle kendini yaratıyorsun. Küçük egon değil, sahte egon 
değil, gerçek egon. Tamam, bir karışıklık var. Hayatımın çoğunda, 
ego kimliğimi, kişiliğimi hayatımı yönlendiren şey olarak 
düşündüm. Gülümsüyorum diye düşündüm. Terbiyeli tavırlarım var. 
İyi eğitimliydim. Beyazlarla iyi konuşurum ve konuşabilirim. Bu 
yüzden, bu bir şeyler yapar. Şey, bilirsin... [00:37:23][72.5] 

[00:37:25] Bu da demek oluyor ki sosyal bir yapıya mı uyacaksın 
yoksa... [00:37:27][2.4] 

[00:37:28] Her neyse, ama hayatımı kişiliğime atıfta bulunmak bir 
hata. Çünkü kişilik işe yaramadı, honlanmadı, dediğimiz gibi 
kişilik sanatı da olmadı. Sen bir varlıksın. Özellikle 
Buckminster Fuller'ın bana söylediği gibisin, x y z ekseni. 
Evrende başka bir nokta yok. Bu sensin. Bu da bir şeydir. 
[00:37:52][23.8] 

[00:37:53] Hepimiz eşsiz hediyeler ve yaratıcıların 
temsilcileriyiz, deneyimlemek ve dünyaya hediyelerimizi vermek 
için, gerçekten. Demek istediğim, bu yüzden buradayız. Dünyaya 
vermemiz gereken doğuştan gelen nitelikler ve hediyeler verildi. 
[00:38:10][17.2] 

[00:38:10] Bu tarz bir şey. Başka bir deyişle, gezegenler belirli 
bir pozisyonda. Doğduğun zaman, diyelim ki, üstesinden gelmen 
gereken şeyler var. Sana verilen kendi eşyaların var. [00:38:21]
[10.9] 

[00:38:22] Doğru. Ruhumuzun işi için buraya gelmeden önce hepimiz 
sözleşmeler imzaladık. Biliyor musun, sen inansan da inanmasan da 
bazıları inanır. Bazı insanlar sevmez. Çalışan bir teori. 
[00:38:29][7.4] 



[00:38:30] Evet. Daha önce de söylediğim gibi, özel olarak. Küçük 
bir “zetz” var. 1983'te, Inayat Khan bana gelip “Neden 
enkarnasyonunu boşa harcıyorsun?” dedi. Beni uykudan uçurdu. Rüya 
değildi. Bir imgelemdi. Ve ben hmmm gidiyorum. (İnayat Han dedi 
ki: “Hikâyemi anlat.” Oh, yani buraya gelmeden önce imzaladığım 
bir sözleşme var, etrafta yüzüp kültürümden, yetiştirilmemden ve 
diğer şeylerden sektiğime dair. Suçlama yok. [00:39:07][37.5] 

[00:39:09] Hayır, bu büyümek ve büyütmek için bir kontrast. 
[00:39:11][2.2] 

[00:39:12] Ama bu şeylerin üstesinden gelmek ve onların 
üstesinden gelmek ve dersler dışında hiçbir şey olmadıklarını 
anlamak. [00:39:18][6.4] 

[00:39:18] Doğru, her şey bir ders. [00:39:20][1.4] 

[00:39:20] O zaman. İşte buradasın. Zihnini kontrol edebiliyorsan 
dünyayı kontrol edebilirsin. Çünkü dünya tam olarak kalbinin en 
derin, en derin ve en derin yerinde. [00:39:33][12.2] 

[00:39:33] Bu sürebileceğin tek otobüs. Sadece nasıl tepki 
vereceğini kontrol edebilirsin. İşte bu. Düşüncelerinizi, 
zihninizi kontrol edin, tepki gösterin ya da olmasın. Şimdi 
kesinlikle doğuştan gelen durumlar var. Yılanlardan ölümcül 
korkan bir arkadaşımla yürüyüşe çıktım. Yürüyüşe çıktığımız küçük 
çıngırakla karşılaştık ve muhtemelen sadece bir bebekti. 
Muhtemelen 15 inç uzunluğundaydı. Ve tabii ki, “Oh, bak, çok 
şirin. “dedim. 100 metre ötede diğer yönde. Aman Tanrım, bir 
insanın bu kadar hızlı hareket edebileceğini bilmiyordum. Vay 
anasını, baktım ve gitmişti. Her neyse, bu doğuştan gelen bir 
şey. Bu, insanlar olarak, savaşmayı ya da uçmayı kontrol 
edebileceğimizi düşünmüyorum, bilirsin, içine düştüğümüz bir şey. 
Belli ki ben bir dövüşçüyüm. Orada durdum. O uçup gitti. Biliyor 
musun, ben de “Buna doğru tepki bu. Doğru tepkiyi gösterdi. 
[00:40:29][55.6] 

[00:40:30] Şey, ben öyle düşünmüyorum. Bence bu onun için 
doğruydu. [00:40:31][1.8] 

[00:40:32] Onun için doğru, ama bu küçük yılan tarafından tehdit 
edildiğini hissetmedim. [00:40:36][3.2] 

[00:40:36] Şey, bilirsin, evet. [00:40:37][1.3] 

[00:40:38] Tehlike dediğiniz şeyden kendilerini ayırmayan 
insanlar hakkında harika hikayeler var. Bu şekilde düşünmezler 



bile. Onlar aslında yılanla bir tane. Peki yılan neden onlara 
saldırsın ki? Biliyor musun, bir köpeğin yanına gidip senin ne 
kadar güzel olduğunu ve köpek havladığını söylersem, bilirsin, 
bir süre sonra sakinleşir, çünkü neden? Ben korkmuyorum. Havlamak 
bir şeydir - sadece bir sesi var. Kullandıkları şey bu, biliyor 
musun? Her neyse, bu ayrımı yapmak istedim. Başka bir deyişle, 
evet, bizler bireyiz, ama düşündüğümüz birey değiliz. İşin sırrı 
bu. Hindistan'da harika bir adamın evindeyken, o yeni kitabı 
hakkında televizyon tarafından röportaj yapacaktı ve bana baktı. 
O da dedi ki, “Biliyorsun, bilmiyoruz. Gerçekten, kim olduğunu.” 
Nörobiyoloji der ki çoğu zaman kendimizi kontrol edemeyiz. 
[00:41:54][75.8] 

[00:41:55] Bizim gibi, Dr Joe Dispenza'nın dediği gibi, yüzde 95 
işletim sistemiyiz. Biz sıfırdan 14 yaşına kadar yaşadığımız 
deneyimlerimizin alt kümeleriyiz. Bu enkarnasyon, sosyal, 
kültürel, ekonomik, cinsiyete, yanınızda taşıdığınız bagajın 
içine girmesi. Hikayeleri, fikirleri, kendine anlattığın şeyleri 
düşün. Öyle olmadığımızı anlayana kadar öyleyiz. Ta ki öyle 
olduğumuzu sandığımız şeylerden uzaklaşana kadar. Liseye giderken 
aptaldım, liseden mezun olamayacaktım, eziktim, ben... Bana 
anlatılan hikaye her neyse, reddetmem gereken bir yalandı. Bu 
yüzden hepimiz bize söylenen yalanları reddettiğimiz ve 
dönüştüğümüz noktalara gelmek zorundayız. Kendi ilahi kendimize 
geldik. Eşsiz, güzel benliğimiz buraya bir şeyler yapmak için 
konmuştuk ve bu ilahi misyonumuzun ne olduğunu bulmak içindi ve 
bu lanet bir maaş kazanmıyor. Sonuç bu olabilir, ama eğer 
kalbinden gelmiyorsa, dostum. Bu yüzden kalp hastalığı listede 
değil. [00:43:02][66.8] 

[00:43:04] İşler, insanların dünyada çalışarak kendi yolunu 
bulmaları, ancak çalışmak için değil, yaşamak için çalışarak, 
dengeyi korumak için önemlidir. Yalvarmak bir seçenek değil çünkü 
benlik saygınla bir ilgisi var. Sahip olup gitmezsen, haftada 40 
saat burada şapkamı dışarıda çalışıyorum. Yaptığım şey bu. Ama 
çoğunlukla acıma partisi seni hiçbir yere götürmeyecek. Ve bunu 
yapmak istemezsin. Sanırım söylediğim şey, “eşsiz hediyelerimiz 
ve eşsiz hediyelerimizin keşfi” dediğinizde, ki ebeveynlerimizden 
aldığımız kişiler, onların kişilik tipleri, onlara tepkimiz 
olduğunu sanmıyoruz. Onlar başarıya ulaştılar, biz onları 
putlaştırıyoruz. Biz onları yalanladığımız her şeyi. Her iki 
şekilde de bir kişilik kurmakla aynı şey değildir ve sen onu 
yoktan inşa edersin. Tüm titreşimlerin, onu olduğu gibi inşa 
edeceksin. Başka bir şey yapamazsın. Bunu “Gerçek ya da 
Sonuçlar'dayız, New Mexico'dan “diye inşa edemezsin. Bunu 
gerçeksizliklerden inşa edemezsiniz. Bu sen olmalısın. Ve bunun 



keşfi herkesin yaptığı yolculuktur. Mutluluk istiyorlar. Ama 
oraya nasıl gidebilirsin? [00:44:29][85.2] 

[00:44:29] Asıl konuştuğumuz şey, bilinen benliğimize geri 
dönmek. [00:44:31][1.9] 

[00:44:32] Bunu nasıl yapıyorsun? [00:44:32][0.4] 

[00:44:33] Bunu nasıl yapıyorsun? Tüm bu saçmalıkları, sosyal 
şartları ve öğrendiğin tüm bu şeyleri nasıl açığa çıkarıyorsun? 
Doğru değil. Bunu öğrenmemelisin. Onu dışarı çıkarmalısın. 
[00:44:43][10.2] 

[00:44:48] Bunların arasında, durum hakkında kendine söylediğin 
gerçeksizlikler. En nazik ve nazik bir şekilde... [00:44:56][8.3] 

[00:44:57] Kendine söylediğin doğru değil mi, yoksa o zaman doğru 
olmadığını bilmediğin için bunu kabul ettiğin söylenen gerçek 
değil mi? [00:45:03][6.7] 

[00:45:04] Peki, tamam, ama başka bir şekilde ifade et, 
alıcılığın ya da damgalanma ve ona karşı savaşman. İkisi de sen 
değilsin. Tepkiniz ya da her ne ise, hiçbiri. Ama bunu yaşayan 
birini yaşarsan, bunun senin hikayen olduğunu düşünerek ve ben 
buna bağlı kalırsam maalesef büyüme yolunda değilsin. Kendini 
düşündüğün şeye sıkıca tutunmanın yolundasın. [00:45:35][30.9] 

[00:45:48] Jack Kerouac Pop: “Okyanustan bir bardak su al. İşte 
oradayım.” Ve işte, “Şimdi Değilse, Ne Zaman? [00:46:11][22.8] 

[00:46:13] Alice Wyatt ile sohbetler.” Şimdi değilse, ne zaman? 
[00:46:30][16.9] 

[00:46:35] Vücudum felç oldu, beynim boş. Duygularım aşırı 
yükleniyor ve ruhum kendini kınamalarla dolu. Neden? Çünkü birine 
bir şey yapacağımı söyledim ve son tarih yaklaşıyor ve hiçbir 
şeyim yok, nada, kaput. Bunun o kadar tatsız olduğunu 
düşünürsünüz ki, bir daha asla böyle hissetmemek için adımlar 
atarım, neredeyse 50 yaşındayım ve ertelemeye karşı savaş ve 
arkasındaki kökler hala çok gerçek. Ben çocukken, Guppy balık 
tankıydı. Aziz annemin benden yapmamı istediği tek iş olmasına 
rağmen inledim, inledim, sızlandım ve erteledim. Sonunda, 
balıklar artık beni göremeyince ve ben artık balıkları 
göremediğim zaman... onları dışarı çıkarır, bir çeyrek kavanoza 
koyar, tanklarını temizlerdim. Kayaları durulayın, tankı 
doldurun, guppileri geri yerleştirin. Toplam süre mi? Yaklaşık 15 
dakika. Bu özmotivasyon eksikliği, herkes için acı verici olsa 



da, bu kadar sıkıntıya neden olmamıştı çünkü çocukken pek bir şey 
tehlikede değildi. Bazı mutsuz serseriler, otobüsü bir iki kere 
kaçırdılar, lise tarih finali. Dizlerimin üstüne çöküp bir daha 
hiçbir şeyi geç bırakmayacağıma yemin etmiştim. Bir yetişkin 
olarak, daha büyük bir şeye dönüştü. Geç kalmakla ilgili değildi. 
Herhangi bir arkadaşa sor. Hala geç kaldığım için tanınırım. 
Kendi kendini gerçekleştirmemekle ilgiliydi. Üniversite mezunu 
olan kızımın benim için beslemesi gereken süslü bir terim. 
Kendini gerçekleştirmenin tanımı “kişinin yeteneklerinin veya 
potansiyellerinin gerçekleştirilmesi veya yerine getirilmesi” 
dir. Başıma gelenlerin olduğu bir hayata daha çok razı olduğumu 
fark ettim. Bir şeyleri gerçekleştirdiğim bir hayata değil. Bunun 
nedenlerini anlamak zor değil. Doğası gereği iyi bir insan 
değilim ve çok genç yaşta bir eş ve anne oldum. Hayattan ne 
istediğimi bile öğrenmeden çok zamanım ve enerjim zaten tahsis 
edildi. Ayrıca insanların, özellikle de kadınların başkalarının 
ihtiyaçlarını ve isteklerini öncelikli olarak koyması beklenen 
dini çevrelere taşındım. Eminim başkaları da vardır, ama bunlar 
nehre ne zaman ve nerede atlayacağıma karar vermek yerine neden 
sık sık yaşamın akımına sürüklendiğimi açıklamak için yeterli bir 
sebep. “Eğer bunu istiyorsam, bunu yapmak zorunda kalacağım” ve 
“Bunu gerçekleştirebilirim” bölümüne geçiş, artan güven ve geçici 
bebek adımlarının yavaş bir sürüngeniydi. Başkalarının başında 
bir vardiya fark etmediğine eminim ama ben fark ettim. Kendimle 
konuşma şeklim, kendimden nasıl bahsettiğimi değiştirdi. Hayatıma 
sahip olmaya başladım, ne olduğumla tanımlanmaya başladım, 
olmadığımla değil. Birkaç ay önce birkaç arkadaşımla birlikte 
Airbnb'de kalıyorduk. Duvarda Hobi Lobisinde toplu olarak satın 
aldığınız dekor doluydu, canlı bir kahkaha aşk plakası genellikle 
asılı olurdu nerede ile çerçeveli bir baskı oldu, “şimdi değilse, 
ne zaman?” üzerinde süslenmiş. Orada uzun süre durdum, sonra 
telefonumu çıkardım ve bir fotoğraf çektim. Bu yeni bir düşünce 
değildi. Son beş yıldır “bir gün yolun aşağısında” yerine “şimdi” 
bir hayat yaşamaya çalışıyordum. Onu burada görmek, cesur 
baskılar içinde, bu beklenmedik yerde, sanki Tanrı kollarını bana 
doladı ve “Sen git kızım, bu var! “diyordu. Yeteneklerimin ve 
potansiyelimin gerçekleştiği tam, zengin bir hayatı arzulamak 
bana zor meselelerde çalışmak için cesaret vermek, görmezden 
gelmek çok daha kolay olurdu. Bağışlama - bu 10.000 metre 
yüksekliğinde dağ - tezgâhlar. Bugün ilk adımı yarın 
ertelemektense atıyorum: merhamet. Kapıyı çalacak fırsatları 
görmezden gelemem. Uygunsuz olsa bile kalbimi uzatmalıyım. Utanç 
verici, yeşil gözlü kıskançlık canavarı ortaya çıktığında neden 
orada olduğunu anlamak için derinlere iniyorum. Eğer şimdi kendi 
kendini hayata geçirmiş bir hayat istiyorsam, her gün zor şeyler 
yapmak zorunda kalırım. Sık sık güvenimden yoksun ama bilinmeyene 



adım atmam gerektiğini fark ediyorum. Bu bahar, arkadaşım Julie 
“Senin bir yazar olduğunu duydum” dediğinde, “En azından olmak 
istiyorum. “İyi miyim bilmiyorum” kapıdan çıkıp “Evet, öyleyim. 
Şimdi de İsimsiz Şov podcast için harika bir yazı yazım var. 
Yaşasın benim için. Savunmasız olmaktan nefret ediyorum. Son 
teslim tarihlerinden nefret ediyorum. Eleştirilmekten nefret 
ediyorum. Ben çok cesurum. Şimdi çok cesurca yapıyorum. Hadi bir 
parti verelim ve kendini gerçekleştirmeyi kutlayalım. Bu sabah 
ağlamak istiyorum. Ben ne yaptım ki? Kendimi budala durumuna 
düşüreceğim. Kendimi kandırıyorum. Kimsenin duymak ya da okumak 
isteyeceği bir şey yok. İnsanlar benim kendini beğenmiş bir 
budala olduğumu düşünecek. Yeteneksiz biri. Ben ne bilirim ki? 
Peki. Kendimi biliyorum sayılır. Julie'nin bana güvendiğini 
biliyorum. Dünyada benim gibi bir sürü insan olduğunu biliyorum, 
belki de “'şimdi' düşünme/” kolunda bir atışa ihtiyaç duyan bir 
sürü insan var. Hikayemi anlatmak, sesimi kullanma, yazılı 
kelimenin sevincimi keşfetmek için bana bir fırsat verildiğini 
biliyorum. Bu fırsatı takip etmemenin küçük bir hayat sürmek 
olacağını biliyorum. Bu yüzden pastırma iki parça ve lezzetli bir 
omlet planlı kahvaltımı unuttum, kalan bir kahvaltı her zaman 
erteleme listemin en başında yer alıyor. Bunun yerine, bir yoğurt 
ve laptopumu kapıp sabah güneşinde doldurulmuş koltuğa gidip 
yazmaya başlıyorum. Az önce duyduğunuz şey sonuçtur. Belki de 
olabileceği kadar iyi değil, belki de bunu duyan herkes için 
ilginç ya da yararlı değildir. Biliyor musun? Bir şeydi. 
Birkaçınıza doğru giden bir parça bendim. Ve bu kadarı yeter. Bir 
dahaki sefere kadar, “Şimdi Değilse, Ne Zaman? Alice Wyatt ile 
sohbetler.” Bu, İsimsiz Şov'un üçüncü bölümünde, evrende her 
şeyin nasıl iç içe geçtiğine dair yeni bir perspektifin kapısını 
açtık. [00:53:38][422.2] 

[00:53:40] Ama biz oksijen soluklayanlar Esans'la doğrudan nasıl 
iletişim kurabiliriz? Yollardan biri rüya dünyasından geçiyor. 
Dinleme In'in bu bölümünde, bir Innernaut, gelişiminizde 
ilerleyebilmeniz için tüm çabalarınızla birlikte kurs kalmanın 
önemi üzerine rüya dünyasından indirilenleri bildirir. Kişisel 
durumunuzla ilgili olmayan rüyaları dinleyerek Özsens'e kapınızı 
açabilirsiniz, ancak gerçekte kim olduğunuzu anlayabilirsiniz. Bu 
geçiş zamanında kullanabileceğimiz bilgiler. Daha fazla bilgi 
için The Nameless Show.com'a gidin ve “ListeningIn.net” üzerine 
tıklayın. [00:54:29][48.9] 

[00:54:32] Sadece bir ilişki var. Dün gece alışılmadık bir şeydi. 
Eğer gerçekliğe ve gerçekliğe dikkat etmezsen ne olduğumuza ve 
kim olduğumuza dikkat etmezsen. Var olan tek ilişki, kendimizle 
bir ilişki. Başka bir şeyle ilişkimiz yok. Sadece bir şeyden 



diğerine geçiyoruz. Ama sahip olduğumuz ilişki biziz. İçinde 
nüfuz eden bir öz var, her şeyden geçiyor. Cindy'nin (ortağımın) 
rüyasında rahat olduğu bir yerdeydi ve birden bire, tamamen 
farklı bir alanda Alzheimer hastası insanlarla ilgilenmeyi teklif 
etti. Bazı şeyleri iyi hissettiği yerde gayet iyiydi. Bir şey bir 
araya geliyordu. Yani, bu düşünceyle atlayıp o işe gidiyor ve 
işler böyle yürüyecek. Eğer bunu yaparsa, geldiği koşulları 
unutacak. Daha sonra bir deliryumun labirentinde adım adım 
ilerler, daha büyük bir bütünlük dikkat etmeden. Odun keserken, 
su taşırken ve bulunduğu yerde bulunurken daha büyük bir bütünlük 
bir araya gelmiş olabilir. Ama başka bir zihin duygusu yönelimine 
girmeyi seçti. Sonra unutuyor. Düşüyor ve yayılıyor. Bir zaman 
yanılsaması içinde ortaya çıkıyor, sanki başka bir uzayın 
illüzyonuna dayanarak, anlamlı bir şeyin orada olabileceği gibi 
davranıyor. Ama uzayın diğer illüzyonuna karışarak dikkat ettiği 
alan düşüyor. Hiçbir süreklilik olmadan bir şeyden diğerine devam 
edecek. Rumi şiirinde olduğu gibi ortası asla bulamayacaktır: 
“Yapılacak 99 şey varsa ve yapmanız gereken tek bir şey dışında 
her şeyi yaparsanız, hayatınızı boşa harcamışsınız.” Ve bu da 
bunun bir örneği olurdu. Meditasyon rüyamda bana da aynen böyle 
oldu. Ortaya çıkan ve ortaya çıkan şeyler açısından kendimi çok 
iyi hissediyorum. Bu küçük dünyada bir şeyler hakkında kendimi 
iyi hissediyorum. Ama tabii ki, benim eğilimim sadece açılmak, bu 
şekilde odaklanmak. Ve bu başını belaya sokacak çünkü bu 99 
şeylere geri dönüyor. Rüyamda, bulunduğum evden ayrıldığımı fark 
ettim ve bu eski bir ev. İyi durumda büyük, eski bir ev ama eski 
bir ev. Babam, birlikte büyüdüğüm ailem hala orada yaşıyordu. Ben 
genç bir yetişkinim. Bazı şeyler hakkında pek iyi değildik. Ben 
gidiyorum ve geri dönmeye niyetim yok. Sadece nasıl hissettiğimle 
yuvarlanıyorum. Ama yine evin yanından geçiyorum, sadece etrafta 
eğleniyorum ve bahçeye bakıyorum ve altı römork var. Bunlar çoğu 
zaman düz yataklı bir trende gördüğünüz türler; tüm ön bahçeyi 
kaptılar. Bir rüzgar geldi ve ön olanları biraz devirmişti ve 
düşmüşlerdi. Evi kaçırdılar ama güvertenin kenarlarını kazıdılar. 
Aslında hiçbir hasar vermediler ya da oluk dışında hiçbir şeyi 
silmediler. O kadar yakın ve sıkıydılar ve tamamen aşağı 
inmemişlerdi ki bu da güverte için önemli olan bir şeyin geri 
kalanını da yok ederdi. Acaba neler oluyor? Ben de evin içine 
girdim, ki bu tabii ki güneyi temsil ediyor ve bağırdım, “Evde 
kimse var mı? Burada kimse var mı?” Aniden evin ucunda 
tanımadığım bir ses duydum. Oraya yürürken zeminin biraz düzensiz 
olduğunu fark ettim. Bu tamam. Eski bir ev. Sonra neden 
sarktığını ve biraz yükseldiğini gördüm çünkü beş ya da altı 
çürük kereste var. Bodrumdan gelmiş olmalılar. Vakfı ikiye 
veriyorlar. Belki de bu yüzden evden ayrıldı çünkü ev yenileniyor 
ama etrafta kimse yok. Bu biraz şok edici. Oraya geri döneceğim. 



Etrafta çalışan yok Sadece birkaç serseri çocuk. İçlerinden biri 
bana bu konuda bilgi vermeye başlar ve ben hemen titreşimi 
tanıdığımı. Biliyor musun, bu hayatta her zaman oynanan bir güven 
oyunu. Bunu kabullenmek ve çarpık olan bir şeyi düzeltmek için. 
Titreşimleri çok karmakarışık. O zaman. Onlara, düşmüş 
römorkların önünde neler olup bittiğini ve şu çürümüş 
kerestelerden bazılarını alıp, orayı kaldırmaları gerektiğini 
söyledim. Bunu yapmaları bir an sürer. Sonra da dediğim gibi 
rüyadan uyanıyorum. “Hadi. Beni takip et, sana ne demek 
istediğimi göstereyim. Bu meditasyon rüyasıydı. Senaryoyu tarif 
ettim. Dışarıda olan şeylerin tetiklendiği, insanların sanki bir 
şey olacakmış gibi davrandıkları ve bu mutlaka gerçekleşmiyor, en 
azından bir şeyin nasıl yürümesi gerektiğini düşündüğünün sonucu 
değil. Bir örnek de hükümet olabilir, bilirsin, şeylere para 
fırlatabilecekleri ve bu da işleri düzelteceği fikri. Ama yine de 
bu sanki oyalanıyormuş gibi geliyor. Bu bir düzeltme değil çünkü 
sabitlemeden sapmış. Başka bir deyişle, ev beni temsil ediyor. 
Kendimin temeli ve keresteler bunu kıyıya koyacak şekilde 
değiştiriliyor. Şimdi, birdenbire, bir şeyler oluyor, ama 
beklenmedik, gafil avcı bir şekilde. Kendini iyi hissediyor 
olsaydın, sorun olmazdı ama evde kimse yok. Sorumlu kimse yok. 
Daha sonra her şey çok daha kötü olurdu. Bunun dışında her şey 
işlevsel, her şey yeterli. İşlerin durumu bu şekilde ya da bu 
yönden biraz uzak olabilir. Ama bu beni tüketmiyor ya da bir 
şeyleri değiştirmiyor çünkü her şey düzeltilebilir. Ama bir 
hafıza kaybı ya da dikkate alınması gereken bir başarısızlık 
olduğunu görebiliyorum. Bu başarısızlık gerçek oyundur. Ve eğer 
dikkat etmezsen, o zaman gerçekten şeylerle uğraşmıyorsun ve her 
şey çürüme durumunda kalır. Benim durumumda, bu rüyayı tetikleyen 
bazı şeylere bakabiliyorum. Dediğim gibi, hükümet böyle olabilir. 
Bir sürü şey olabilir. Benim için, aynı zamanda bir avukatla 
konuşarak da tetiklenmişti. Yapılan şey konusunda beni kandırmaya 
çalışıyordu, sanki zaman kazanıyormuş gibi. Yapılan şey zaten iyi 
olanı baltalayacaktı. Bir şeyin işareti kaçırmasına neden olur. 
Ortağımın rüyasında böyle oldu. Nerede olduğunu hissettiği yerde. 
Ama yine de, Alzheimer ünitesinden sorumlu olmak için tamamen 
farklı bir açıdan bir iş alacaktı. Zaman ilerledikçe, ne 
yaptığını, nereden geldiğini ve orada toplanan şeyin yol kenarına 
düşeceğini unutacaktı. Bilmeden bile biter, çevreler halinde 
dolaşır, gerçekte ne olduğuna dikkat etmeden, ki bu da her şeye 
nüfuz eden bir özdür. Evin içindeki gençler gibi, beni 
yatıştırmaya çalışan kişi de bir şeyin nasıl yapılabileceği 
konusunda BS gibiydi. Reform Partisi'nin bile bir çözümü yok. 
İçine nüfuz eden bir şeyi tutmanın bir yolu var, ki bu iyi. Ama 
bu kaybolur. Bunu, buna odaklanmak için ve sadece hiçbir yere 
gitmediğini öğrenmek için bunu yönlendirmeye yakalanabilirsin. 



İşte o zaman şok olacaksın çünkü bu hiçbir zaman gösterişçilikle 
ilgili değildi. Her şey temelde tamam. Her şey iyi olabilir. İyi 
olabilir ama sürekli kendini gafil avlıyorsun. Temel olarak, BS 
şeylerin titreşimini etkiler. Bunu kendimize nasıl yaptığımızı ve 
bunun nasıl sonuçlandığına dair genişlemeye devam eden iki uyku 
hayalim vardı. Her şeyden önce, zaman yanılsaması içinde 
kayboluyor ve sonra da bir özelden diğerine yapma fikrini 
kullanan bir şey, sanki bu bir çözümdü. Ve böylece 
bütünlüğünüzün, bütünlüğünüzün bile izini kaybediyorsun. İlk 
rüyamda, adliyedeyim ve orada bir şeyin çıkmasını bekliyoruz. 
Ortağıma, kararın düşündüğümüzden daha kötü olduğunu söylüyorum. 
Komplo açısından ne kadar sınırlı olduğuna bakmaya çalışıyor. Ben 
de “Hayır, daha kötü” diyorum. Git ve komploya bak, göreceksin. 
Aniden yapmam gereken şeyin bu olduğunu fark ettim, bu yüzden 
adliyedeki odadan çıktım. Ana koridora koştum ve orada 10 saniye 
içinde büyük bir yasal sözlük vardı. Komplo hakkındaki tüm 
nüansları açıklıyor. Yasal bir sözlükte öğrendiğim için şok 
oldum, bu konuda bir sürü şey dönüyor. Düşündüğümden çok daha 
derin. Tüm küçük nüansların bir sayfasında devam ediyor. Komplo 
yönleriyle ilgili bazı kelimeler de dahil olmak üzere, anlamını 
bile bilmediğim bazı kelimeler de dahil. Bunun bir kopyasını alıp 
boş zamanımda incelemem gerektiğini fark ettim. “Fotokopi 
makinesi nerede? “diye sordum. Bugün değil, adliyenin o kısmının 
tekrar kapalı olduğu söylendi. Ben çok ateşliyim ve her şey 
önemli bir odak noktasında. Ve şimdi birdenbire uzaklaştırıldım. 
Şimdi bununla daha sonra ilgilenmem gerekecek. Daha sonra, tabii 
ki, önemini kaybeder. Dürtü, bir zamanlar sahip olduğu etkiyi 
kaybeder. Sonra da aynı şeyi yapan başka bir rüya görüyorum. 
Küçük kızımla ilgilenen bir kadınla anlaşmazlık içerisindeyim. 
Çocuğu açık arttırmaya çıkarmaya çalıştığını öğrendim. Şimdi, 
birdenbire, buna karşı çıktığımı fark etti ve bu konuda bir 
şeyler yapmak istiyorum. Bu konuda benimle savaşması gerektiğinin 
farkına varıyor. Çocuk üzerinde tam kontrol istiyor, belki 
gelecek yıl hariç. Bu hiç mantıklı değil çünkü bu ufaklığı açık 
arttırmaya çalışıyordu. Ona güvenilmez. Bir yıl sonra ona ne 
olacak? Bu benim ana tema bir devamıdır. Bir konuda baltaladığımı 
hissediyorum ama bu tamamlandı. Rüya, mesele gibi davranmanın bir 
yıla dayanarak geri verilebileceğini söylüyor. Ona güvenebilirim. 
Altta yatan bir sebep olarak bildiklerime dayanarak meseleye bir 
çözüm olması dışında. Hissettiğim muhalefet yoğunlaştı. Karşı 
çıkacak bir pozisyon aldığım ve konumumun bilinmesine izin 
verdim. Hislerim başka kötü şeyler olacak. Eğer ifşa olursan, 
dikkatin dağılır ve herkes kötü bir şeyle uğraştıklarını 
unutacak. Asıl mesele, önemli olan şeyi ele almak yerine 
kaçınarak ele alınmaktır. Eğer bunu mahkemedeki davaya uygularsam 
dikkatim dağılır. Eğer duyamadığın bir davayı gerçekten 



duyabilseydin, devam eder ve devam eder, o zaman bundan feragat 
ettiğin varsayılır. Eğer işlerin dibine inemezsen. Rüyaya geri 
dönelim. Açık bir mahkemede bilinmeyen faktörler müdahale eder. 
Sorun dikkati dağılacak, kafası karışacak veya yeniden 
tanımlanacak. [01:08:48][856.1] 

[01:09:12] Nameless'ta bir dahaki sefere Dr. Hassan Gebel, bu 
sefer “Samimi Niyet"in içten konusunu araştırıyor. Bölümünde, 
“Şimdi Değilse, Ne Zaman? Alice Wyatt ile Sohbetler,” Bize ağaç 
kucaklayan sıska bir kepçe olarak deneyiminden bahsediyor. Sonra 
iç kesimimizden herkesin nasıl farklı nefes aldığını anlatan bir 
alan raporu alıyoruz. [01:09:37][24.4] 

[01:09:39] İsimsiz Şov'a hazırlık çalışmalarımızda bazı 
kışkırtıcı alıntılarla karşılaştık. Bunların üç yüz altmış beşini 
kuantum mekaniği, mistisizm ve simya ile yaptığımız çalışmalardan 
topladık. Twitter yayınımızda “Daily Dervish” yayınımızı 
yayınladık. Dervişler toplu amnezi için yıkıcı bir şey 
söyledikleri ya da yaptığı için rezil. Günlük aksaklığınızı 
Twitter.com'da “Daily Derviş” e abone olarak alın. Bu bölümden 
keyif aldıysanız, her hafta yeni bölümler için bizi takip etmek 
için en sevdiğiniz platformdaki Abone Ol düğmesine 
dokunduğunuzdan emin olun. [01:10:18][39.0] 

[01:10:19] Bizi Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube'da da 
bulabilirsiniz. İspanyolca, İngilizce, Hintçe veya diğer dillerde 
bir transkript için lütfen NamelessShow.com adresine gidin ve 
sorularınızı isimsiz şova e-posta ile gönderin: 
NamelessShow.@gmail.com. [01:10:36][16.4] 

[01:10:37] Zaman bu boyutta değerlidir. Sizinkilerden bazılarını 
bizimle geçirdiğiniz için teşekkürler. Bunların hiçbiri bizim 
özel ışık işçileri ekibimiz Cheryl, Ray, David, Clare, Yoselyn 
Riojas ve Rain Juvoli olmadan mümkün olmazdı. Jasna Brown, 
Theresa Langston veya John Bellemer tarafından Listening In 
segmentinde sesli oyunculuk yeteneği. Nameless için tema sesi Rob 
Carey tarafından Cosmic Turtle Sound Studios, Truth or 
Consequences, New Mexico'da oluşturuldu. Paul Lee, Rob Carey, 
Rory Marella, A.J. Pantaleo ve Dan Gallagher. İsimsiz Şov. Telif 
Hakkı 2021 Sofya Birlik Vakfı altında, nerede Bilgelik Bir 
olduğunu. [01:10:37][0.0] 
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