
[00:00:19] DR GEBEL: Benim dileğim. Eğer kalbimden gelen derin ve 
samimi bir dilekse, bunun arkasından gelen ilahi bir dilek. 
[00:00:25][6.0] 

[00:00:30] JULIE: Merhaba ve İsimsiz Evolution Begins Within, 
dergi tarzı bir podcast, bilim, mistisizm ve insan deneyimine hoş 
geldiniz. Bize katıldığınız için teşekkürler. Ben Julie R. Rackow 
ve bana katılıyor, bu bölüm için yardımcı sunucumuz, Amin Dawdy. 
Konumuz “Samimi Niyet”. En ilginç ve değerli konularda olduğu 
gibi, binlerce yıldır araştırıldı ve tartışıldı. Ama bu büyük 
vardiyanın bu zamanında, içten niyetin birinin bedeninde, birinin 
nefesinde ve daha spesifik olarak kalp boşluğunda nasıl bir his 
olduğunu soruyoruz. Samimi niyet senin için ne ifade ediyor? 
Bilim bölümümüzde samimiyet ve niyeti tanımlayacağım. Sonra 
Ulusal Tıp Kütüphanesi alanında bulduğumuz araştırmayı 
tartışacağız. “Elektrofizyolojik Sezgi Kanıtı” başlıklı. Sonra da 
Harvard Business Review makalesinde ortaya çıkan 400 yıllık 
yalanı ifşa edeceğim. Ayrıca Dr. Joe DiSpenza, yinelenen 
kalıpları açıklıyor ve bizden kendi kalıplarımızı fark etmemizi 
istiyor. Niyetimizin ya da niyet eksikliğimizin eylemlerimizin 
arkasında ne olduğunu. Ne Dr sıkışmış mısınız Joe Dispenza 
işletim sistemini mi çağırıyor? Segmentte, Şimdi Değilse, Ne 
Zaman? Alice Wyatt ile konuşmalar, Alice zihnini temizlemek ve 
ruhunu gençleştirmek için çok gerekli bir adım attığında zor bir 
gün pozitif döner. Durumlarınız farklı olsa da hayatımıza dengeyi 
geri getirmek için neler gerektiğini öğrenmeliyiz. Ve şimdi de 
ortağımız Amin Dawdy. [00:02:12][102.4] 

[00:02:13] AMIN: Sağ ol, Julie. Zihnimizin ve beynimizin nasıl 
etkileşime girdiğinin biliminin ardından, Hassan Gebel ile 
tartışmaya devam ediyoruz, Astrofizikçi, benzersiz bir bakış 
açısı ve yaşamdaki samimi niyetinizi nasıl elde edeceğinize dair 
pratik talimatlar getiren danışmanlık psikoloğu oldu. Kısacası, 
kendi yol gösterici ışığımız olmak için en derin benliğimizle 
nasıl bir ilişki geliştirebiliriz? Dinleme olarak adlandırılan 
segmentimizde, insanlığa yardım etme niyetinin düzenli 
pratiklerle nasıl yardımcı olduğuna dair mükemmel bir örnektir. 
Bu yaklaşık sekiz yıl içinde yaklaşık 2.500 rüya ile sonuçlandı. 
Bu bölüm için bir perspektifte bir değişiklik ve böylece içinde 
yaşadığımız dünyada bir değişiklik meydana gelecekse, bu sürecin 
zorluk ve önemi içine derin bir dalış, iç içe getirmek ile 
ilgilidir. [00:03:19][66.1] 

[00:03:27] Başlamadan önce, sizi entrikaları almaya ve gerisini 
bırakmaya davet ediyoruz. Hayatta sadık rehberimiz 
hissettiklerimizdir. Kendimize sorduğumuzda, bu bilgiyi veya 



durumu deneyimlemek nasıl hissettiriyor? Cevabımızı kolayca 
bulabiliriz. Eğer doğru gelmiyorsa, bırak. Devam et. Bu senin 
için değil. Aynı şey bölümlerimizdeki içerik için de geçerli. 
Bazı kavramlar yankılanacak ve iyi hissedecek, iç düzlemlerde bir 
şeyler kıvılcımlayacaktır. Diğer bilgiler kafa karıştırıcı 
olabilir veya doğru halka olmasa da. 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 şu soruyu sormak 
olduğuna inanıyoruz. Bu kalbimde nasıl bir his var? [00:04:25]
[58.2] 

[00:04:44] Bu bölüme daha fazla girmeden önce içten bir şey 
tanımlayalım. Samimi bir sıfattır. Gerçek duygulardan yola 
çıkarak, iddiadan ya da aldatmadan arınmış demektir. Samimiyet, 
duygularının, inançlarının, düşüncelerinin ve arzularının 
bütününe uygun olarak dürüst ve hakiki bir şekilde iletişim kuran 
ve hareket eden bir erdemdir. Yani bu Vikipedi'nin ve Merriam-
Webster'ın içten ya da samimiyetimle ilgili bir karışıklık. 
Niyet, amaçlanan bir şey olarak tanımlanır, bir amaç ya da plan. 
Yani benzer kelimelerle tarif etmenin daha iyi bir yolu bir amaç 
ve objektif olacaktır. Bir hedef, bir hedef, bir dilek, arzu, 
hırs, fikirler, hayaller, özlemler ve en önemlisi, umut, niyet 
olarak tanımlayacağımız şeydir. İşte tasavvuf bilim adamı Mershed 
Inayat Han'ın bir tanımı var. İlk adımın samimi bir niyet 
olduğunu söylüyor. Samimi niyet olmadan kasıtlı bir yaratıcı güç 
yoktur. Hüsnükuruntu düşünmek yeterli değildir. Bir odaklanmış 
niyet ve sonuç kesin kesin olmalıdır. Niyeti varlık haline 
getirmek için, kişinin yeteneğine sahip olması gerekir, o zaman 
uygun harekete geçmelidir. Tüm kasıtlı yaratıcı eylemlerde, bu üç 
aynı unsur gereklidir: samimi niyet, yeterli yetenek ve uygun 
eylem. Tartışacağım ilk makale sezginin elektofizyolojik kanıtı. 
Bu sistem genelindeki bir sürecin ikinci bölümü. Bu çalışma 
aslında Kaliforniya, Boulder Creek'teki Heart Matematik Araştırma 
Merkezi'nde yapıldı. Ve biz sadece hedefleri gözden geçireceğiz, 
tasarımın birazcık, sonuçları ve sonra bu deneyde buldukları 
şeyin genel sonucunu. Yani gerçekten iki hedefleri vardı, biri 
önceki deneyde buldukları sonuçları genişletmekti. Vücudun 
duygusal, uyarıcı bir uyarana tepki verebileceğini göstermesi, 
onu gerçekten deneyimlemeden saniyeler önce. Bu oldukça ilginç. 
İkinci amaç, bir teori bulmak ya da vücudun nasıl aldığını 
açıklayan bir teori geliştirmekti (unutmayın, birimler alıyoruz) 
ve sezgi, sezgisel algı ile ilgili bilgileri işler. Tasarımın 
nasıl çalıştığı şuydu: 26 katılımcı aldılar ve yaptıkları şey 30 
sakin görüntülere sahipti ve 15 duygusal olarak tahrik eden 



görüntülere sahip olmaktı. Yaptıkları şey ise katılımcılara bir 
düğmeye basmaları oldu. Ekran altı saniye boyunca boştu ve sonra 
bir görüntü üç saniye boyunca ortaya çıktı ve ardından ekran 
tekrar boş kaldı. Ve o zaman zarfında EEG'lere, ERP'lere, 
EKG'lere ve hatta HBEP'ye baktılar, ki bu da kalp atışı uyarılmış 
potansiyellerin nasıl türetildiği. Şaşırtıcı bir şekilde, hem 
kalp hem de beynin sezgisel bilgilere cevap verdiğini ve buna 
cevap verdiğini buldular. Ve daha da şaşırtıcı bir şekilde, 
kalbin beyinden önce sezgisel bilgi aldığına dair zorlayıcı 
kanıtlar var. Duygusal uyaranlara karşı sakin görüntüler için 
önemli farklılıklar ve ön uyarıcı ERP'ler de vardı. Ve frontal 
korteks, temporal, oksipital ve diğer alanlar ön uyaran bilgi 
sürecinde yer alıyor gibi görünüyor. Özellikle dikkat çekici olan 
kalp atışı uyarılmış potansiyeller ve kadınlarda olayla ilgili 
potansiyeller arasındaki belirgin etkileşim, bu da kalbin olayla 
ilgili potansiyelleri modüle ettiğini ve dişilerin kalpten gelen 
sezgisel bilgilere daha uygun olduğunu göstermektedir. Sonuç 
olarak, genel veriler, kalp ve beynin birlikte sezgisel 
bilgilerin alınması, işlenmesi ve şifresinin çözülmesinde yer 
aldığını göstermektedir. Makale şöyle devam ediyor: “Bu sonuçlara 
ve diğer araştırmalara dayanarak, sezgisel algının hem kalbin hem 
de beynin, muhtemelen diğer bedensel sistemlerin kritik bir rol 
oynadığı sistem çapında bir süreçtir. Bu yazıda Harvard Business 
Review web sitesinde “Niyet Gücü” adlı web sitesinde bulduğum bir 
çok farklı fikir ortaya çıkıyor. En önemli şeylerden biri, 
insanların algılanan niyetinizi hemen söyleyebilmesidir ve bunun 
söylediklerinizle ya da yaptığınız şeyle hiçbir ilgisi yoktur. 
Sadece senin niyetini hissedebiliyorlar. Meslektaşlarınızdan 
bilgi almak ve geri bildirim almak isteyebilseniz de ya da 
işverenlerinizi tanıyor olsanız da kendinize sormanız gereken 
soru, “Kritik geribildirim almaya ve bu konuda bir şey yapmaya 
hazır mısınız?” Ve eğer değilsen, o zaman soruyu ortaya koyma 
çünkü insanlar bu sorunun samimiyetinde niyetini söyleyebilir. 
Yazar, Afrika'nın bazı bölgelerindeki ritüellerin etrafında 
sizinle paylaşmak istediğim bu gerçekten inanılmaz hikaye 
hakkında konuşmaya devam ediyor. Bir anne hamile kaldığında, 
çocuğu için bir şarkı yazıyor ve tüm hamilelik boyunca 
rahmindeyken çocuğuna şarkı söylüyor ve çocuk doğduğunda, köy 
Çocuk için aynı şarkıyı söylemek için bir araya geliyor. Bebek ne 
zaman ağlasa, anne onu teselli etmek için bu şarkıyı söylüyor. 
Yani çocuk büyüdüğünde ve anne tarlalara dönmek ya da işe gitmek 
ve bebeği evde bırakmak zorunda kaldığında, bebeğin ağlaması 
durumunda kulağından çıkmış olsa bile. Çocuğunu yatıştırmak için 
o şarkıyı söyleyecek. Ve inanılmaz, göründüğü gibi, çocuk 
annesinin niyetini hissediyor ve ağlamayı bırakıyor gibi 
görünüyor. Niyetin gücü bu. Ve 2007 yılından kalma bir kitapta, 



Niyet Deneyi, dünyanın dört bir yanından gelen önde gelen bilim 
adamlarının bulgularını çizerek niyet bilimini araştırdı. Yazar 
Lynne McTaggart, Princeton, MIT, Stanford ve diğer üniversite 
laboratuvarlarında yürütülen son teknoloji araştırmalarını 
kullanarak amacın hayatımızı her açıdan derinden 
etkileyebileceğini ortaya koymaktadır. Kitapta William A. 
Stanford Üniversitesi'nde bir profesör olan Tiller, son 400 
yıldır bilinmeyen bir bilim varsayımının insan niyetinin fiziksel 
gerçeklik dediğimiz şeyi etkileyemeyeceğini savunuyor. Geçtiğimiz 
on yılda yapılan deneysel araştırmalarımız, bugünün dünyasında ve 
doğru koşullar altında bu varsayımın artık doğru olmadığını 
gösteriyor. Açıkçası, düşüncelerimiz, duygularımız, niyetlerimiz, 
samimi olsalar da değillerse, kesinlikle hissedilir. Kendi 
hayatında küçük deneyler yap. Bir şeye niyetli olun ve sonra 
dilek-yıkanmış olun ve nasıl çalıştığını görün. İşte Dr. Joe 
Dispenza alışkanlığın ne olduğunu açıklamak ve bize kendi günlük 
ritüellerinde dikkate almak için bazı şeyler vermek. [00:12:29]
[465.0] 

[00:12:31] Alışkanlık, gereksiz otomatik, bilinçsiz düşünceler, 
davranışlar ve tekrar yoluyla elde edilen duygulardır. 
Alışkanlık, bir şeyi o kadar çok yaptın ki, vücudun bunu aklından 
daha iyi yapmayı biliyor. Yani düşünürseniz, insanlar sabah 
uyanır, sorunlarını düşünmeye başlarlar. Bu problemler beyindeki 
anıların devreleri. Bu anıların her biri belirli zamanlarda ve 
yerlerdeki insanlara ve şeylere bağlı. Ve eğer beyin geçmişin bir 
kaydıysa, günlerine başladıkları an, geçmişte düşünmeye 
başladılar bile. Bu anıların her birinin bir duygu vardır. 
Duygular geçmiş deneyimlerin son ürünüdür, bu yüzden sorunlarının 
anılarını hatırladıkları an aniden mutsuz hissederler. Üzgün 
hissediyorlar, acı hissediyorlar. Şimdi nasıl düşündüğün ve nasıl 
hissettiğin varlık durumunu yaratır. Yani kişinin gününe 
başladığı zaman tüm varlık durumu geçmişte kaldı. Peki bu ne 
anlama geliyor? Tanıdık geçmiş er ya da geç öngörülebilir bir 
gelecek olacak. Yani eğer düşüncelerinizin kaderinizle bir ilgisi 
olduğuna inanıyorsanız ve hissettiklerinizden veya 
duygularınızdan daha büyük düşünemiyorsanız, geçmişte 
düşündüğünüz duyguların tanımıyla düşünme aracı haline gelmişse. 
Ve çoğunlukla aynı hayatı yaratmaya devam edeceksin. Sonra 
insanlar cep telefonlarını alıp WhatsApp'larını kontrol 
ediyorlar, metnlerini kontrol ediyorlar, e-postalarını kontrol 
ediyorlar, Facebook'u kontrol ediyorlar, ayaklarının resmini 
çekiyorlar. Facebook'ta yayınladılar. Bir şeyler tweet atıyorlar, 
Instagram yapıyorlar. Haberleri kontrol ediyorlar. Ve şimdi 
hayatlarında bilinen her şeye gerçekten bağlı hissediyorlar. Ve 
sonra bir dizi rutin davranıştan geçiyorlar. Aynı tarafta 



yataktan kalkıyorlar, tuvalete gidiyorlar, bir fincan kahve 
içiyorlar, duş alıyorlar, giyiniyorlar, aynı şeyleri yaptıkları 
gibi işe gidiyorlar. Aynı duygusal düğmelere basan insanları 
görüyorlar ve bu rutin bir program haline geliyor. Artık özgür 
iradelerini bir programa kaybettiler ve bunu onlara yapan 
görünmeyen bir el yok. Değişme zamanı geldiğinde, bu döngünün 
fazlalığı bilinçaltı bir program haline gelir. Şimdi otuz beş 
yaşına geldiğimizde kimliğimizin yüzde doksan beşi ezberlenmiş 
davranışlar, duygusal tepkiler, bilinçsiz alışkanlıklar, kablolu 
tutumlar, inançlar ve algılar bir bilgisayar programı gibi işlev 
görüyor. O zaman bir insan bilinçli zihinlerinin yüzde beşi ile 
sağlıklı olmak istediğimi söyleyebilir. Mutlu olmak istiyorum, 
özgür olmak istiyorum ama vücut bambaşka bir programda. Peki o 
zaman bu değişiklikleri yapmaya nasıl başlıyorsun? Analitik 
zihnin ötesine geçmelisin çünkü bilinçaltını bilinçaltından 
ayıran şey analitik zihindir. Ve meditasyon burada devreye girer, 
çünkü insanlara beyin dalgalarını nasıl değiştireceklerini ve 
yavaşlatabileceklerini öğretebilirsiniz. Ve bunu düzgün bir 
şekilde yaptıklarında, işletim sistemine girerler. Orada 
gerçekten önemli değişiklikler yapmaya başlayabilirler. 
[00:15:27][176.7] 

[00:15:41] Ve şimdi de Dr. Gebel. [00:15:43][2.0] 

[00:15:54] İnayat Kahn'ın evrensel tasavvuf yolunda bir öğrenci 
oldu ve başarı yoluyla ustalık konusunda ders veren Gebel, İnayat 
Han'ın öğretilerinden şu alıntı, “Bu yolda takip edilecek sabit 
kurallar yoktur. Her insan için özel bir kural vardır, ancak 
hayattaki her şey için geçerli olan bir yasa vardır: samimiyet. 
Öğrencisinin bir öğretmeni tarafından sorulan tek şey bu. Çünkü 
gerçek, samimiyetsizlerin bir kısmı değildir. Dr. Gebel'le 
birlikte bu konuya giriyoruz. [00:16:40][46.1] 

[00:16:43] Nameless'ta bize katıldığınız için teşekkür ederiz. 
[00:16:45][1.5] 

[00:16:46] Benim için bir zevk. [00:16:46][0.5] 

[00:16:47] Şovumuz, İsimsiz için yapılan araştırmalarda geçmişte 
bilindiği gibi mistisizmi köprü kurmaya çalışıyoruz, ki bu 
gerçekten bildiğimiz gibi bir bilimdir. [00:16:55][8.4] 

[00:16:56] İkinci kitabımı biliyor musun? İkinci kitabın adı 
“Doğanın Gizli Boyutu.” Evrenin iç yaşamını keşfetmek. Bu bilim 
ve mistisizm arasındaki uyumu incelemekle ilgili. Bilimin dış 
yaşamın tüm fenomenlerini keşfetmek için çok uygun olduğunu, 
ancak iç yaşamın çok fazla olmadığını görmek. Ama mistikler iç 



yaşamın gizemlerini keşfetmek için iyi eğitilmişlerdir. Peki bu 
ikisi nasıl bir araya getirilebilir? Disiplinlerinden mistik 
anlayışı ve bilim adamlarının disiplinlerinden anlayışı? 
[00:17:43][47.0] 

[00:17:45] Bence bilim ve mistisizmi harmanlaman büyüleyici, ki 
bu da bizim şovumuzun görevi şu: insanların ilahi kıvılcımını 
bilim yoluyla bir yol olarak canlandırmak, henüz maneviyata açık 
olmayan insanlara bir araç olarak, ama daha büyük ve ötesinde bir 
şey olduğunu bilin. onları. Ve bilim bunun bir çoğunun içinde. 
İşte bu yüzden İsimsiz'de bilim ve mistisizmi bir araya getirdik. 
Bir kitap bile yazdığın için çok mutluyum. Yüce Tanrım, şimdiden 
teşekkür ederim! Bunu şimdi almam gerekecek. Sana sormak 
istediğim şey, bir Astrofizikçiden nasıl gittiğine dair kişisel 
yolculuğun. Bunu doğru mu anlamalıyım? [00:18:25][40.3] 

[00:18:26] Evet. [00:18:26][0.0] 

[00:18:27] Bir Astrofizikçiden danışmanlığa gittin. Kişisel 
deneyiminizde ve bunun nasıl geliştiğine dair bu adımları 
açıklayabilir misiniz? [00:18:36][9.0] 

[00:18:41] Bu iyi bir soru. Büyükbabam ateistti. Babam bir 
agnostik mühendisiydi. Bilim kariyerini takip etmem için beni 
cesaretlendiriyordu. Ama sanırım ilk ilgi alanım bilim kurguydu. 
Bu bana Kozmoloji'ye odaklanmamı sağladı. Evreni, daha büyük 
resmi anlamaya çalışmak. Astrofizikten etkilenmiştim, ama tüm 
akademik sahne olmadı, bu konuda pek umutlu hissetmedim ya da 
yayınlamaya motive oldum. Hayır, ben Astrofizik ve Kozmoloji ile 
ilgileniyordum, ama fark etmeye başladım ki Kozmoloji o zamanlar, 
bu çok uzun zaman önceydi. Kozmoloji gerçekten bir tür bebek 
bilimiydi ve bir çoğu spekülasyondu. Ve o zamandan beri, sanki 
kozmolojinin altın çağındaymışız gibi çiçekleniyor. Ama yaşadığım 
ve psikoterapi geçirdiğim psikolojik kriz, kabuğumdan çıktığımı 
hissettiğim bir atılımla sonuçlandı. Ve ben de bilmiyorum. Bana 
her şeyi yaparken mutlu olabileceğimi hissettiren somut olmayan 
bir şey keşfettim. İç hayatımda kariyerimin olabileceğinden daha 
anlamlı bir şey. Ve o zaman kariyerimi başka bir yerde aramaya 
karar verdim. Evet, zaman ve enerji yatırımı göz önüne 
alındığında çok sert bir karardı. [00:20:41][120.4] 

[00:20:44] Gestalt Terapi Atölyesinde bir grup atölyesinde 
psikolojik bir atılım yaşadım. Long Island'daki birçok insan ve 
atölyenin liderleri, direnişimizi bozmak için bizi kasıtlı olarak 
uyutmadı ve ortak olduğumuz bu egzersizi yaptı. Ve bu 
duyularınızı tanımak için bir alıştırmaydı. Gözleri bağlı ve 
sonra eşiniz tarafından yönlendirildiniz ve ortağı doğada çeşitli 



şeylere dokunmak için elinize ulaşıyordu, güneşli, sıcak bir 
günde arka bahçede çıkmıştık. Her şeyden önce, sıra onundu. Ve 
onu bu şehvetli deneyime uyanırken gördüm. İçinde bir şey açıldı. 
Ve bu benim için çok ilham vericiydi. Ve sonra sıra bendeyken 
çimlere ve ağaçlara dokunmamı istedi. Ve bir noktada kollarıma 
uzanıyordu ve ben de bir şeye uzandığımı sandım. Ve ne olduğunu 
aramaya devam ettim. Sonra aniden fark ettim ki o güneş. Ellerimi 
Güneş'e kadar uzattı ve o anda bir şeyin açılışıyla ilgili 
dönüşümsel bir deneyim yaşadım. Bu açıldığında, bir çeşit ruhani 
bir yol bulmam gerektiğini hissettim. Ne olabileceğini 
bilmiyordum. Sufi grubuna gidiyordum, keşfettim. Çamaşırhanede 
bir uyarı vardı. Ben de böyle öğrendim. Evet, toplantılarına 
gittim ve kapıdan girdiğim anda “Bu benim ruhani ailem “gibi 
hissettim. Kabileni mi buldun? [00:22:47][122.2] 

[00:22:50] İlk defa Sufi inziva yerine Jehanara'ydım. Wendy 
Tremayne, Jehanara'yı tanıyor musun bilmiyorum. Kabilemi bulmak 
gibiydi. [00:22:57][7.5] 

[00:22:59] Kabilem, evet. [00:22:59][0.1] 

[00:23:00] Evet. Tıpkı Zikr “Hatırlamayı Unutma “gibi. Öyleydi 
ki, evet. Tamam, evet. Hoşuna gitsin. Sadece diğerlerinden daha 
çok evdeymiş gibi hissettim. Ben de çok uzun bir süre aradım. 
[00:23:11][11.5] 

[00:23:12] Bu duygu her şey için. [00:23:13][1.4] 

[00:23:14] Evet, evet. Ve tasavvuf benim için özgürlüktü. 
[00:23:17][3.2] 

[00:23:19] O anlar çok dokunaklı, çok ilginç, Evet, güçlü. 
[00:23:23][4.5] 

[00:23:25] Evet, benim için, bilmiyorum. Bir çeşit içsel duyguydu 
sanırım. Odaya adım attığımda insanları gördüm, hemen onlarla 
özdeşleştim. Belli bir şey değildi, bilirsin, herhangi bir... 
Sanırım benim gibi göründükleri şeydi. - Bilmiyorum. Çok açık 
konuşuyorlardı. Doğu kıyafetleri giymiyorlardı. Çok fazla doğu 
kelimesi kullanmıyorlardı. Onlar sadece çok müsait, sıradan, 
sıradan insanlardı ve yine de orada kalpten bir şey vardı. Sadece 
bir sıcaklık, samimiyet, açıklık hissettim. Tahminler yok. 
Bilmediğim gibi... Sadece çok gerçek hissettim, Maneviyat kendi 
kültürlerinin herhangi bir tuzak olmadan bir şey olabilir gibi 
sadece günlük yaşam olabilir. [00:24:38][73.8] 

[00:24:40] Sadece ol! [00:24:40][0.1] 



[00:24:41] Sadece ol, sadece ol. Bir şey olmaya çalışmayı bırak, 
sadece ol. Hadi kitabından bahsedelim, adın ne? [00:24:48][6.2] 

[00:24:52] Yeni olanı mı, eskisi mi? İkisi de alakalı. Ne 
hakkında konuşmak istiyorsun? [00:24:59][6.5] 

[00:25:00] Konuşmadan önce yeni kitaba bakalım. [00:25:03][2.8] 

[00:25:05] Emin ol! Şuna bir bakalım. Evet. [00:25:06][0.8] 

[00:25:06] Yani, Kök Bud'la Konuşuyor” ilkiydi. [00:25:08][1.6] 

[00:25:10] Bunun ivmesi neydi? [00:25:11][1.6] 

[00:25:13] Ivme mi? TAMAM. Hazreti İnayat Han'ın öğretilerinde 
pek çok konu var. Ve bir tanesi “Başarıyla Ustalık” adlı bir 
kitapla kaplıdır. Bir süre o kitabı inceliyordum ve çok ilginç ve 
ilham verici buldum. Bir fikrim vardı, film yapmak için ilham 
kaynağı, kafamda belirsiz bir fikir vardı ve Hollanda'da bir 
toplantıya gidiyordum ve düşündüm ki, “Kameramı getireceğim ve 
bazı film görüntüleri çekmeye başlayacağım. Ama kameramı unuttum. 
Oraya vardım ve düşündüm ki, belki de bu proje işe yaramayacak. 
Ama bunu Sufi hareketinden birine bahsettim ve o da “Kameramı 
kullan” dedi. Ben de kamerasını kullandım ve bazı görüntüleri 
çektim ve iyi bir başlangıç yaptım. Ve Amerika'ya geri döndüm. 
Avrupa'daki film standardının ve Amerika'daki film standardının 
farklı olduğunu keşfettim. O zaman, bilirsin, benim günaha “Oh, 
şey” demekti. Belki de vazgeçmeliyim, ama sonra Chicago'da doğru 
formata gidebilecek bir yer olduğunu öğrendim. Sonra Ustalık 
Yoluyla Başarı ve hayatta nasıl engellerin ortaya çıktığını 
düşünmeye başladım ve eğer ısrar ederseniz ve güveniyorsanız ve 
rehberliğinize danışabilirsiniz. sadece zihninle anlamaya 
çalışmayın. Bu yüzden aslında bunu uygulamaya koymaya 
başlamıştım, bu öğretileri uygulamaya koymaya başlamıştım ve bu 
filmi yapma projesi boyunca, birbiri ardına bir engel ortaya 
çıktı. Mastery hakkında öğretileri uygulamaya devam ettim. Ve 
bulduğum şey, engellere farklı bakmaya başladığım bir nokta 
olduğuydu. İlk başta, engeller tırmanmak için bir tepe gibi 
görünüyordu. Başa çıkmak için bir hayal kırıklığı gibi geldi. Ve 
sonra bir noktada, birçok engeli atlattıktan ve bir engelin 
üstesinden gelmenin neşesi gibi hissettikten sonra engelleri 
memnuniyetle karşıladığım bir şey olarak bakmaya başladım. O 
zaman bu zafer duygusu için bir şansım daha olurdu, üstesinden 
gelmek, sevinçle. Hayatta engelleri beklemek ve onlarla başa 
çıkma zevkini hissetmek, onlarla çalışmak; ve güven, umut, bir 
yol olduğuna dair güven. Ustalık derken ne kastettiğini 
hissetmeye başladım. Proje samimiyse, derin bir yerden geliyorsa, 



bunu başarmak için gerçek bir istek varsa, o zaman bir yol 
bulunacaktır. [00:28:28][195.6] 

[00:28:31] Bu nasıl oluyor da aklınla nasıl işliyor, başka bir 
deyişle, nasıl gelişiyorsun? Bir film yapmak istiyorum. Bu senin 
aklın ve belki de içten düşüncelerin. “Bence bu işe yarayabilir.” 
O zaman bana göre, dinleyicilerimiz başarının ustalığına 
dayanarak yayınladığınız adımlarla ilgileneceklerdir. [00:28:53]
[22.6] 

[00:28:55] Evet, burada bazı önemli öğretiler var. Yani onlardan 
biri her insan arzusunun arkasında ilahi bir arzu, ilahi bir 
dilek vardır. Yani bu bir inanç ve güven alıştırması, eğer 
kalbimden gelen derin ve samimi bir dilekse, arkasında ilahi bir 
dilek ve dileğim Tanrı'nın dileğinin dışsal bir ifadesidir. Tanrı 
bunu diliyor. Evren arkamızda. Biliyorsun, evren bunun olmasına 
yardım etmek için bizimle. O zaman ilk adım, bu düşünceyi 
eğlendirmenin yanı sıra, içsel rehberliğinizle tanışmak için 
düşünceyi güçlendirici olduğunu biliyorsunuz, yani bu İç 
Rehberlik zihnin planlamasından daha güvenilir bir şeydir. Yani, 
bir film yapmak istiyorum ve sonra zihnim meşgul oluyor ve 
“Tamam, film yapmak için ne yapmam gerekiyor? Ve planlamaya 
başlıyor, “Peki. Bir kameraya ihtiyacım var ve bir konuya 
ihtiyacım var. Baştan nasıl geçtiğini, geliştiğini ve sona 
erdiğini düşünmeye başlamam gerekiyor.” Yani tüm bunlar zihnin 
meşgullüğü. Ama zihin sınırlıdır ve daha iyi bir rehberlik 
kaynağı vardır, ki buna sezgi diyebilirsiniz. Ve bir süreç var. 
Tek süreç bu değil ama benim için işe yaradı ve diğer insanların 
bunu öğrenebileceğini öğrendim. Her şeyden önce, bir soruyu 
formüle etmek için, bir film yapma fikrim var: soru bu filmin 
anlamı nedir? Bu filmde gerçekten neyi ifade etmek istiyorum? Bu 
konuda net bir fikir edinmek için. Soruyu formüle ediyorum ve 
hemen akıl atlayacak ve diyecek ki, “Oh, peki, tamam, anlamını 
bilmek ister misin?” Bilirsiniz, belki beş farklı şey şöyle 
diyor: “Oh, anlamı şu ya da anlamı budur.” Yapılacak ilk şey, 
“Tamam, sorun değil. Şunu bir kenara bırakalım ve boş olalım ve 
merakta kalalım, anlamını bilmeyelim. Zihin için zor olan bir 
süre bilmeden katlanın. Zihin boş alanı doldurmak için 
heveslidir. Ama sen, kasıtlı olarak kendini boş bırakıyorsun ve 
zihnin fikirlerini yedek olarak bırakıyorsun. Onları reddetmek 
zorunda değilsin, ama onları bir kenara bırakıp, şimdilik indirim 
yaparsın ve boş ol ve bunu tut. Bu soruyu aklında tut. Bu filmde 
ne demek istiyorum? Ve cevap ne olduğunu bilmiyor, hangi 
dinlenmek, açık ve ne izlenimler geldiğini görmek? Böylece 
izlenimler farklı insanlara farklı şekillerde gelebilir. Bir 
görüntü alabilirsiniz, rüya gibi bir yanıt alabilirsiniz. Hayal 



kurmaya başlıyorsun. Bilirsiniz, zihninizde görüntüler oluşur. 
Bir ses elde edebilirsin, kelimeler bulabilirsin, bir renk elde 
edebilirsin, bir renk elde edebilirsin, bir his olabilir, sadece 
ortaya çıkan şeylere dikkat et. Sorunla tamamen alakasız görünse 
bile. Yani ne düşünüyorsun? Filmde ne demek istiyorum? Ve bu 
altın rengi ortaya çıkıyor. Bu ne anlama geliyor? Yani ne anlama 
geldiğini merak etme. Sen sadece sen. Sen onunla kal. Bu izlenim 
ne olursa olsun, bir rüyada kalacağın gibi kalırsın. Belki bir 
görüntü elde edersiniz, bir rüya imajı, ve onunla kaldığınızda, 
bu görüntü gerçekleşen bir şey geliştirir. Biliyorsun, bir 
hareket var. Bu görüntünün biraz ilerlemesi ya da bir renk 
ilerlemesi ya da müziğin ilerlemesi ya da bir kelime ya da başka 
bir şey var. Yani ona gelişmesi için yer veriyorsun. Ve o alana 
sahip olduğunu hissettiğinizde, size söylemesi gerekenleri 
söyledi, o zaman bundan aldığınız duygulara dikkat edin ve 
olabilir. Bilmiyorum, belki de huzur duygusu olabilir. Bu bir 
heyecan hissi olabilir ve bir heveslenme hissi olabilir, belki de 
bir mucize hissi olabilir. Ama duygu her ne ise, sadece bu 
duyguyu mevcut olması için biraz alan verin. O zaman, bu noktada, 
zihnini kurabilir ve şunu söyleyebilirsin: “Bunu benim için 
analiz et, bu ne anlama geliyor? Bunu benim için yorumla.” Ve 
sonra bir şeyin geldiğini varsayarsak, bazı izlenim geldi ve 
sonra bunun yorumlanmasının bir başlangıcı var, biraz anlayış 
var: O noktada, iki şey. Bir size sorunuza bir yanıt bir izlenim 
bu hediye verdi bu rehberlik düşünmek için minnettar olmaktır. Bu 
yüzden şükürler olsun, size verilen her şeyi takdir etmek için 
bir minnettarlık anı. Ve ikinci şey bir bağlılık anıdır. Gecenin 
“Yapacağım” sözcüğü. Bir taahhütte bulunarak, bunu takip 
edeceğim. Bu rehberlik filmim hakkında belki bir şeyler söylüyor. 
Bu rehberliği takip edeceğim, ciddiye alacağım ve harekete 
geçeceğim. Bu yüzden sadece “Oh, şey, bu ilginç” demek için 
değil, evet demek için, bununla bir şeyler yapacağım. Bu iki şey, 
minnettar olmak ve kendini takip etmek için kendini adamak, bu 
rehberlik deneyimini güçlendiren şey budur. Bir dahaki sefere 
bunu yaptığınızda, daha kolay gelecektir. [00:35:26][390.8] 

[00:35:27] Doğru. Yani nörolojide olduğu gibi nöro-yollar 
yaratıyorsunuz, yazıyorsunuz, yeniden yazıyorsunuz, nöro-yolları 
budalıyorsunuz, beyninizin farklı bir düşünce düzenine girmesi 
için yeni ve yeni yollar yaratıyorsunuz. [00:35:36][8.6] 

[00:35:41] Yatağımın kenarında oturduğumu hatırlıyorum, sanırım 
önerin beş dakika, üç dakika, ne olursa olsun, bilirsin, çünkü 
biz bu dış dünyadayız, çılgınca koşuşturup bize mutluluk 
getirecek bir şey yapmaya çalışıyoruz. Her ne ise, yapıyoruz. 
Memnuniyet. Ve sonra sadece biraz ışık ver, sadece biraz zaman 



ver. Doktora almak için uyguladığın kuralların aynısını uygulamak 
için olduğumuzu düşünmek hoşuma gidiyor. iç yaşama Astrofizik. 
Başka bir deyişle, biz insanız. Zihni yorumlayan beyinlerimiz 
var, vesaire. Bu yüzden bunun benim için öyle bir şey olduğunu 
hissettim, vay be! Buradan yeni mi başlayacağım? Çok zararsız 
görünüyor: Inayat Kahn hakkında bir film yapmak istiyorum ve 
gidiyorum, tamam, onunla giderim. Değil mi? Ben de bunu fiziksel 
olarak ayarlamak istedim. Başka bir deyişle, insanları 
düşünüyorum. Peki, bunu ne yapıyorum? Yani bunu yaparken işe mi 
gidiyorum? Bilirsin, iç yaşamı her şeyin ortasına sıkıştırmaya 
çalışıyorlar. Umarım insanlar bunu onurlandırmak için kendilerini 
verirler. Söylediğin gibi mi? Teşekkür ederim. Ama bu demek 
oluyor ki, bir kenara ayırdığın zamanı onurlandırıyorsun ya da 
her neyse. [00:37:00][79.4] 

[00:37:02] Evet. Başlangıçta iç dünya geçici görünebilir. Bu 
konuda bazı şüphelerimiz olabilir mi? Bildiğiniz gibi, bilimsel 
görüş iç dünyanın öznel olduğu ve fantezi kurduğudur ve buna 
fazla dikkat etmemize gerek yok. Yani bu farklı bir yaklaşım. İç 
dünyanın değerli olduğunu ve bir armağan olduğunu biliyorsunuz, 
ve biraz zaman ve biraz da buna dikkat etmek için meşgullüğü bir 
kenara bırakmayı hak ediyor. [00:37:33][31.0] 

[00:37:37] Ve nihayetinde, zihniniz devralmak zorunda kaldıkça 
yeteri kadar meşgul olacaksınız ve kamerayı hatırlamak 
zorundasınız, diğer şeyleri yapmak zorundasınız. [00:37:46][8.6] 

[00:37:48] Evet. Ve siz bir şeyler yaparken, dediğim gibi, 
engeller ortaya çıkıyor ve engeller ortaya çıktığında Rehberlik 
kaynağına sahipsiniz. Rehberliğime geri dönüp şunu 
söyleyebilirim: “İşte bu engel bu konuda ne yapabilirim? Ve bunu 
zihninin “Ah, şunu yap. Bunu yap.” Sadece bu sezgiye, gelen 
izlenime açık ol ki bu seni şaşırtabilir. Zihninle asla 
düşünemeyeceğin bir şey olabilir. [00:38:18][30.7] 

[00:38:20] Bunu her zaman bir hediye olarak kabul ederim. Gerçek 
bir hediye olarak engel, “Oh, bu işe yaramayacak mı? O zaman 
oturmak zorundasın. Ama görürsen, bilirsin, onurlandırırsın. 
[00:38:34][14.0] 

[00:38:36] Bu doğru. Bu engel sana bir şeyler öğretiyor olabilir. 
[00:38:38][2.0] 

[00:38:40] Umarım Dr. Gebel'le konuşmamızdan keyif almışsınızdır. 
Kitapları Omega Press'te mevcuttur. [00:38:46][5.9] 



[00:38:59] Jack Kerouac Pop: Sutraları incelemeye mi 
çalışıyorsunuz? Sayfamdaki kedi yavrusu şefkat talep ediyor. 
[00:39:08][8.6] 

[00:39:23] Ve işte, “Şimdi Değilse, Ne Zaman? Alice Wyatt ile 
sohbetler.” Bugün bir ağaca sarıldım, böyle tuhaf insanlar için 
bir isim var. [00:39:44][21.0] 

[00:39:47] Ağaç kucakçıları deniyor. Bugüne kadar o insanlardan 
biri değildim. Yakındaki Gila Ulusal Ormanı'nda yürüyorum. 
Zihinsel türbülanstan kaçmaya çalışıyorum. Vücudumu hızlı ve 
güvenli bir şekilde vahşi bir yerde hareket ettirerek... dereye 
iki üç adım ilerliyorum. Yedi sekiz, sonra dokuz kez yoluma 
serpantinli. Ayaklarım emin, sabit. Dikkatim çiçekler, kargalar 
ve hatta sevimli sincaplar üzerinde değil. Benim odak noktam 
sadece kaçmak. Fiziksel zihinleri geride bırakıyor. Böyle bir şey 
mümkünse. Sonra büyük bir ponderosa çamı ağacı bana çarptı, 
sanırım vurdum, çünkü bu senaryoda iç içe geçenim. Ah. 45 dakika 
sonra ilk kez ayaklarım yavaşladı. Kırgın omzumu ovuşturarak bu 
yaşlı yaşlı canavara bakmak için boynumu kırıyorum. Batık siyah 
damarlar portakal kabuğunun derinliklerinde gelişigüzel bir desen 
yaratır. Sanki Tanrı odun yakan bir aletle delirmiş gibi. Bagajın 
alt kısmı on yıl önce geçen büyük bir yangın yüzünden yanmış. 
Yükselen yüksekliği üç çatalla gölgelenir, yani uzun ağaç 
yaşamında üç farklı kez ağır travma geçirmiştir. Yine de burada, 
kendime acıma sersemliğimden beni çıkarmanın cesaretiyle köklü. 
Duygusuz bir yaratık insanlarla iletişim kurabilir mi? Eminim bu 
konuda pek çok fikir vardır, ama tek bildiğim bu ağacın bana 
yumuşak ve nazik bir şey söylediği. Buna karşılık, kollarımı üçte 
birine koydum. Parmaklarımı derisinin çatlaklarına sok ve o kadar 
sıkı sarılırım ki yanağımda bulmaca parçası kabuğu izleri 
bırakır. Bir ya da iki gözyaşı sızıyor. İlk tuzlu su 24 drenaj 
saatinde serbest bırakıldı. Bir süre sonra, yolun dışında bir 
havuza rastladım, pürüzsüz bir granit kayanın kıvrımına sıkıştım. 
Dere yamaçtan yuvarlanır ve çakıl tabanlı bir havuzu en az üç 
metre derinlikte ve iki kat daha uzun doldurur. Bu kuru 
topraklarda bir mucize, bir yıl boyunca akarsu bile nadir 
görülür. Sıska daldırma eğilimlerim akıyor ve tereddüt etmeden 
soyunuyorum. İki mil karelik tek insan olduğuma eminim. 
Beklenmedik bir şekilde, büyüyen dantelli iç çamaşırı yığınları 
ojemin tozlu, gül rengine tam olarak uyuyor. Küçük bir gri ve 
kahverengi kurbağa dikkatli bir şekilde havuzun uzak tarafındaki 
bir yarık bana bakıyor keşfettiğimde. Acaba bunun sırf 
sekselliklerini takdir ediyor mu? Ben ooh ve aah ve uyluğum suya 
battığımda bir penguen mutlu bir şekilde eğlenir. Vücudum yavaşça 
uyuştuğunda, soğuk sudan iki tırtıl ve yarım sarhoş cırcır böceği 



kurtarıyorum. Bütün gün yaptığım ilk üretken şeymiş gibi 
hissediyorum. Sürekli uyuşmuş bir kalbe sahip olmanın 
memnuniyetini düşünmeye başlıyorum. Ho! Herhangi bir günde ya da 
herhangi bir ilişkide ne olduğunu umursamamanın sevinci. Sadece 
uyuşmuş ol. Hissetme. Zihinsel kargaşama için bir kaçış yolu gibi 
görünüyor. Sonunda, tüm cesaretimi toplayarak, derin bir nefes 
alıyorum, dizlerimi nefeste çökerttim, sonra OH! Soğuk su 
omuzlarımın üzerinden kapandığında. O anda, hissizleşmiş bir 
kalbin gerçekten istediğim şey olmadığını biliyorum. Ağaçlara 
sarılmak, sıska dalmak ve amfibilerle flört etmek istiyorum. 
Kargalara hayran olmak, cırcır böceklerini kurtarmak ve ağaçların 
seslerini dinlemek istiyorum. Zorluklara ve aksiliklere rağmen 
uzun ve sağlam büyümeye devam etmek istiyorum. Bu yüzden ormanın 
ortasındaki pürüzsüz, güneşten ısıtılmış bir kayanın üzerinde bir 
jaybird gibi çıplak oturuyorum ve her zaman ceketimin cebinde 
sakladığım deftere yazıyorum. Kelimeler dökülür ve her zamanki 
gibi perspektif ve iyileşme getirir. Otuz dakika sonra, su 
lekeleri defterimi lekelemeye başladı. Ama artık gözyaşı 
değiller. Dağlarda çıkan fırtınadan sadece ilk yağmur damlaları. 
Giyinme, geri dönme ve sorunlarımla yüzleşmenin zamanı geldi. 
Kaçacak gizli bir yer olduğunu bilmek güzel, ama sadece bir 
öğleden sonra için. [00:44:50][303.7] 

[00:45:18] Şimdi şovumuzun Hayalperest kısmına ya da ona 
dediğimiz gibi iç kesime dönüyoruz. Kozmonotlar, Astronotlar ve 
şimdi insanlığa yardım etme niyetinin düzenli pratiklerle nasıl 
yardımcı olduğuna dair mükemmel bir örnek olan bir iç nefesimiz 
var. Hayatını değiştiren bir hastalıktan sonra, meditasyon 
yoluyla kendisinin daha fazla yönünü keşfetmeye başladı. Ve bu, 
2500 seansta yaklaşık sekiz yıl boyunca sonuçlandı, ki bunlar 
kaydedildi. Bu esnada, kişiliğinin gitmesine izin verir ve bizi 
her şeyle olan bağlantımıza geri yüklemek için geçirgenliğin 
nasıl çağrılabileceğine açılır. [00:46:12][53.6] 

[00:46:17] Herkes farklı nefes alır. Üzgün bir kalple meditasyona 
girdim çünkü herkes için ne kadar umutsuz olduğunu fark ettim. 
Bir insan oksijen soluğu olduğu ve herkes oksijen solunduğu 
sürece nefesin sinapslarına yakalanırlar. Başka bir deyişle, 
sinapslar, tabii ki, ilişkilidir çünkü bu şekilde birbirine 
bağlılar. Onlar fiziksel olarak kaldırılan ile ilgilidir. Ve 
binlerce yıl öncesine dayanıyor. İnsanların nefes aldığı tüm 
farklı yolları tanımaya geldiğimde bunun kalbi etkilediğini bile 
fark ettim. Ve bunu fark edebileceğimi fark etmemiştim. Başka bir 
deyişle, bir kişinin nefes alma süreci, gelişimiyle ilişkisi 
olarak tanımlanır. Nefes inceliği birinden diğerine farklıdır, 
birinin nefes alması ve kişinin nefesi açısından kendini nasıl 



hissettiğini, zihinlerinin duyularının nasıl işlev gördüğü ve 
çalışmasının belirleyicidir. Böylece bir kişi uzun ve uzun süreli 
tavırlarda yakalanır. Biri bunun içinde doğar ve biri gerçekten 
seçtiği atmosferin titreşimlerinden etkilenir. Biri tuzağa 
düşüyor çünkü biri uzun zaman önce kurulmuş ve ayarlanmış bir 
şeye geri dönüyor. Nefes alma buna uygun. Biri benzer şekilde yer 
alan başkalarıyla bir benzerlik bulur. Her şeyin arkasında altın 
bir kural var. Dünyada bu değişim nasıl oluyor? Dünyadaki 
değişimi ne getiriyor? Bu bir yükselen mi yoksa bir geliyor mu? 
Değişim nasıl olur? İlk gelen başka bir deyişle, tavuk ya da 
yumurta. Altın Kural'ı kavramazsan, her zaman kapalı olacaksın, 
her zaman kapalı olacaksın. Altın kural, iç dışa giriyor 
olmasıdır. Diğer yöne gitmiyor. Yani ışık olarak bilinen şey 
aşağı iniyor ve ışığa dokunuyor. Ama eğer ışık düşer ve bir sese 
dokunursa, düz bir ses gibi yere serpilir. Meditasyonla yüzleşmek 
zorunda kalana kadar bunun ne kadar ciddi olduğunu fark 
etmemiştim. Meditasyonu okuyacağım. Yatağa gitmeden önce dış 
taraftaki felaketleri fark ettim. Bu, temellere geri dönmemi 
sağlıyor. Değişim içten dışa doğru olur, başka bir yol kavramsal 
zihin duygusudur. Başka bir deyişle, bir şeyi alçak bir şeye 
indirgemek. Bir vardiya içinde hayal kurmanın anahtarı, altın 
kurala bağlı kalmadığında gelişen şeyin insan yapımı bir konsept 
olarak kaldığını fark etmektir. Meditasyon rüyasında, bir şeyleri 
aşağı çekmek için geri döndüm. Bunda bir hayal kırıklığı vardı 
çünkü tüm yolu boyunca getiremedim. Kavramsal olarak yakalanınca, 
tüm yolu gelmesi yerine oksijen solunumu gibi sıkışıp kaldım. Ben 
oksijen solunumuyum. Tüm yol boyunca çektiğimi düşünüyor olsam 
bile, ama gerçekten, tam olarak anlamadıysam, çünkü yukarıdan, 
içten, yukarıdan, yukarıdan, ama tüm bu nefes döngüsüne kadar 
geliyor. Neyse, artık bununla uğraşmıyoruz. Bu, konseptin bir 
süreç yolunda nereye girdiği hasarıyla başlar. Bir insanın fark 
ettiğinden daha fazla olur. Bir kişi altın kuralı onurlandırmak 
için başarısız olduğunda olur, ki bu değişim içten dışa olur. 
Gümüş kuralı, eğer onu aramak istersen, tam tersi anlamaya 
çalışmaktır. Tezahür içindeyiz, yükseliyor ve ses gibi şeylere 
bağlı kalarak katalitik amaçlar için yayılan bir şey. Bu sadece 
aksiyon olarak kendi parçasını yapmaya çalışan bir şey değil. 
Yeterince yüksek bir titreşim veya ışık olarak kaliteye 
yaydığınıza dikkat etmelisiniz; ışığa dokunmak için aşağı inen 
ışık, ses ya da müzik veya başka bir şey olarak yaymak değil, 
çünkü kısa bir süre için harika bir şey olan hiçbir yere gitmez. 
Bu bir şeyi değiştirecek bir şey değil. Ne yazık ki değişim garip 
çünkü kavramsal titreşimlerden kurtulmak neredeyse imkansız 
görünüyor. Kavramsal titreşimler bunu farklı bir şekilde görmeye 
çalışarak içten dışa doğru sürecine müdahale eder. Sanki bir 
avukat olarak, değişkenlerin tüm kombinasyonları açısından 



olayları çözmeye çalışan bir avukat gibi hissediyordum. Bilirsin 
işte. Müzik öznel olarak çalışır. Bu şekilde objektif olarak da 
çalışabilirsin. Bu da iç enerjinin dışa indirilmesinin kötüye 
kullanılması ve kötüye kullanılmasıdır. Bunların hepsi felaket. 
Bunu tekrar tekrar gösterdim. Daha çok sıkışmış olan diğer 
sinaptik izlenimler asırlar boyunca gelişmiştir. Buna daha çok 
yapışan bir sınırlama, tariqua sınırlaması, bir tavırcılık vardı. 
Eski bir şey. Bunu nasıl söylersin bilmiyorum. Başka bir deyişle, 
her biri belirli bir şekilde nefes alır. Her nefesin farkında 
değiller. Her insan diğerinden farklı nefes alıyor. Ve eğer 
benzerlik içinde olan insanlar varsa, hepiniz aynı nefes alma 
eğilimindedir. Ve sonra, devirler boyunca gelişen sinaptik 
izlenimler tekrar tekrar ortaya çıkıyor. Gerçek ruh gerçek bir 
boş alandır. Bundan sonra bir sürü görüntü gördüm. Üç farklı 
görüntü içine girdi. O konuya gelebilir miyim bilmiyorum ama en 
yaygın boşaltım, adamın zirveye çıkabileceğini düşünmesi. Ve 
bundan kastım, değişimi aşağıdan yukarıya doğru gerçekleştirmeye 
çalışmaktır. Bu işler böyle yürümez, yükselmek. Tanrı gitmesine 
izin verir. Gitmesine izin vermelisin. Sıkışmış titreşimler 
tarafından canlandırılırken yakalanmazsın. Başka bir deyişle, 
içten içe bir tür iç, ışığı boğarak eti hızlandırmak için 
kelimeleri sese götürdü. Bu felaketle biten bir yanlış kullanım 
ve yanlış yönlendirmedir. Bu süreçte ayarlanmış meditasyon 
rüyasında aşağıdaki görüntüyü gördüm. İlk olarak, iç kısmın dışa 
dokunmasını engellememenin hayal kırıklığı vardı. Bu yorucu bir 
durumdu. Bu, eylemin nasıl işlediği açısından şeylerin eksik 
olduğu bir açık artırma ile meditasyon içinde neredeyse bir 
rüyada görünen bir görüntü olarak karmaşıktı. Başka bir deyişle, 
hayat böyledir. Sadece büyük bir malzeme. Bu açık artırma için 
olağan sistem bir kenara bırakıldı. Bunun nasıl ortaya çıktığıyla 
ilgili başka bir şey daha ortaya çıkmıştı. Normalde, parçaları 
bir araya getirmeye çalıştığınız hayatta bir açık artırma, bir 
açık artırmanın yoğun görüntülere sahip olduğu gibi, iç içe nasıl 
bir anlamda şeyler tamamlamaya çalışıyordunuz. İlk olarak, bir 
jest yoluyla teklif verecek bir kişi olurdu çünkü eksik ve her 
kişi diğerine bağırmak zorunda kalacaktı. Ama normalde, bunu 
sesle yapmaya çalışmak yerine, jestler acı bir sayıya önceden 
kaydedilmiş, acı sayı kurulmuş bir bilime tepki verir. İçine 
bağlanmak ve dürtüleri kullandığında hızlanmamak için insan 
yapımı bir görüntüdür, sonra yanlış bir şekilde daha az kendini 
iyi hissedersin. Bilemiyorum, nasıl elde ettiğimi tarif etmek 
biraz zor. Ben nasıl kazandım? Tüm bunlardan ne kazandım, hatta 
nasıl yazacağım? Yani hayattaki bu açık artırmada, ne olursa 
olsun hızlanmak için dürtüleri gerektirir, anlıyor musun? İçini 
dışa doğru yapmak için biraz zaman harcadığım için. Ve sonra 
sinapslardan çıktığını hissediyorum. Yani, belki bunu 



tanımlamanın başka bir yolu, eğer biriyle konuşuyorsan ve 
birdenbire bir şeyler hızlanırsa, duyularım o sinapslara sıçrar 
ve bu şekilde uyuyormuşsun gibi davranmak iyi hissettirir. Ama bu 
tamamen zaman kaybı. Bu şekilde olmanın ne olduğu konusunda 
bunalmış olursun. Tavuk ve yumurta hikayesi gibi, ilk gelen. İç 
ve dış ilkesini anlamamak için ilk gerçek, eonlarca çevrede 
dolaşmaktır. Böyle bir yanlış yönlendirme kendini aşağılık eder. 
Sanırım bu görüntülerden bazılarını deneyeceğim. Meditasyon 
rüyasının aksine dış kısımda nasıl göründüğünü göstermek için. Üç 
uyku rüyası gördüm. İşlerin kaybolmamış ve içinde bulunduğum 
çevreyi etkileyen sıkıntılara maruz kaldığını tasvir ediyordum. 
Çoğu insan kendilerinden başka bir şeyden nasıl etkilendiklerini 
anlamakta başarısız olur. Yani bu eski tepkiler ya da musallat. 
İç ve dış ilkesini anlamamak için ilk gerçek, eonlarca çevrede 
dolaşmaktır. İlki, etrafta önemli olduğunu düşündüğü dört kutuyla 
dolaşan yaşlı bir adamın görüntüsü. Kutuları kırıp içindekilerin 
ne olduğuna bakmanın zamanı geldi. Adam boş kutuları taşıyordu ve 
tutuyordu. Yani, tam bir zaman kaybı, değil mi? Bir sonraki 
rüyamda, aşağı iniyorum ve böcekler, ürkütücü sürüngenler gibi 
daha önce hiç yerde görmediğim küçük şeyler var. İlk başta, 
sadece onlara bakıyorum, onlara baktıkça, daha çeşitli 
görünüyorlar. Bazıları tüylü ve vardiya görünümleri, bazıları 
atlayabilir. Yeterince iyi huylu ve zararsız görünüyorlar. 
Gitmeyecek atmosferde oynuyorlar. Kendileri dışında, dediğim 
gibi, iyi huylu, ama toplam toplamı dışarıdaki bir şeyin genel 
farkındalığıyla iç içe geçmiş bağlantımı boşaltıyor. Bir şekilde 
nefesini tutuyorlar ve nefes alma şekliyle uğraşıyorlar. Ve hasta 
sinaptik bir şekilde yakalandı. Her neyse, tarif etmesi biraz 
zor. Bir sonraki rüyamda, bu büyük oditoryumun merkezinde olduğum 
bir odadayım. Ve tanıdığım bir kişi var, bir ilişkim var, çünkü 
görünüşe göre duvarın kenarına gittiği yere gitmeye çalışırdım. 
Merkezden fark etmemiştim çünkü yaklaşmamıştım. Orada önemliymiş 
gibi sakladığı şeyler var. Ve bu adamın bir çantadan çıkaran genç 
bir yardımcısı var, büyük posterleri ve hepsi anlamlı. 
Hatırladığım bir tane de uzun zaman öncesinden beri üzerinde her 
türlü çocuk ismi yazıyordu. Şu anda açılma sürecinde neredeler? 
Arkadaşıma döndüm ki, şaşkınlığımla, değiştiğimi düşündüğüm bir 
şeyin esirgileriyle hala yakalandığını fark ettim. Bunun ondan 
yavaşça alındığını görmüştüm ve sonra tekrar içine girdiğini ve 
sonra boşaltıldığını gördüm. 81 yaşında olduğunu öğrendiğim için 
şok oldum. Merak ediyorum, dört gözle beklediğim şey bu mu? 
Sersemlemiş hissediyorum. Bu rüyaların anlamı tezahürü olduğunu, 
bir kişinin düşündüğüm kadar çabuk değişmediği gösterildi. Ve 
meditasyonda, içten içe girmenin neredeyse imkansız olduğu 
gösterildi. Ve neden olduğunu açıkladım. Ayrıca, bir kişinin 
nefes aldığını görerek algıyı geliştirebilirsiniz. Titreşimlerin 



aşınmasını ve yıpranmasını hayatın ruhunda görebilirsiniz. Yine 
de bir vardiya olması için olması gereken şey bu. İçini dışa 
getirmek zorundasın, bunu yapmak zorundasın. Gerçekten yoğun bir 
şekilde onunla oynamak mı istiyorsunuz, yoksa onu bir iç içe 
kadar hızlandırmak mı istiyorsunuz? Bunu yaptığında, tüm yol 
boyunca nasıl iletişim kuruyorsun? Çünkü içten dışa doğru olmalı, 
nefes nefese ve nefes almayan bir olmalı. Önyargıları ve 
tavırları açısından birbirlerinden ayırt edilemezler. Birlikte 
çalışmayı öğrenmeliler ve kendilerini tanımak zorundalar. 
Bilinmelidir ki, dünyaya gelen nefessiz nefes yoluyla gelir ki, 
yayılır ve genel olarak yayılır nefesle birlikte olur. Ama nefes 
nefesi hareket yoğunluğunun bir parçasına girdiğinde ve bir şeyi 
kendi başına yönlendirmek ya da şekillendirmek zorunda kalacağını 
düşünürse, o zaman yayılma değil, o zaman sadece yayılma 
enerjisiyle oynuyor. Bu bir felaket. Her neyse, tarif etmek biraz 
zor, özellikle de bir kişinin büyülerin nefeste nerede olduğunu 
bilmeleri gerektiğini bilmesini gerektirdiğinde. Nefes 
almalarının farkında olan var mı? Bırak vücutta işler nasıl 
dolaşıyor? Tüm bu şeylerin farkında olan var mı? Bunu atlattıkça, 
şeylerin yoğunluğu bakımından gittikçe daha fazla acı çekiyorum. 
Vücudum hıçkırıklarıma daha da akut bir şekilde uyum sağlıyor. 
Neden? Şaşmamalı. Her neyse, olan bu. Şikayet edemem. [01:03:24]
[1027.3] 

[01:03:55] İsimsiz takımından mutlu tatiller. Bir sonraki 
bölümümüz 20 Ocak 2022'de çıkacak. Kişilik Sanatını keşfedecek ve 
“Biz insanlar bizi nasıl canlı sanata dönüştürüyoruz?” sorusunu 
soracağız. İsimsiz Şov'a hazırlık çalışmalarımızda bazı 
kışkırtıcı alıntılarla karşılaştık. [01:04:17][21.6] 

[01:04:18] Bunların 365'ini 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. Daily 
Dervish'e abone olarak Twitter.com'da günlük aksaklığınızı alın. 
[01:04:41][23.2] 

[01:04:43] Bu bölümden keyif aldıysanız, her hafta yeni bölümler 
için bizi takip etmek için en sevdiğiniz platformdaki Abone Ol 
düğmesine dokunduğunuzdan emin olun. 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 
NamelessShow@gmail.com adresine e-posta ile gönderin. Zaman bu 
boyutta değerlidir. Sizinkilerden bazılarını bizimle geçirdiğiniz 
için teşekkürler. Işıkçılarımız Cheryl Ray, David Clare, Yocelin 



Riojas ve Rain Juvoli ekibimiz olmadan bunların hiçbiri mümkün 
olmazdı. Jasna Brown, Teresa Langston veya John Bellemer 
tarafından Listening In segmentinde oyunculuk yeteneği üzerine 
ses. 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 Bilgelik birdir. [01:04:43][0.0] 

[3641.7] 


