
[00:00:14] “Kişiliğin gelişiminde ihtiyaç duyulan iki şey vardır, 
güzellik duygusu ve samimiyetimin korunması.” - Inayat Khan. 
[00:00:23][9.8] 

[00:00:30] Merhaba ve Nameless, Evolution Begins Within, dergi 
tarzı bir podcast, bilim, mistisizm ve insan deneyimine hoş 
geldiniz. Bize katıldığınız için teşekkürler. Ben Julie R.Rackow. 
Ve yardımcımız Amin Dawdy de bana katılıyor. Bu bölümde, 
kişiliğin ne olduğunu soruyoruz, ama daha spesifik olarak, 
kişilik sanatı nedir? Egonun birçok özelliğini tanımlayarak bilim 
bölümünde başlayacağız, sonra da büyük beş kişilik özelliklerine 
geçeceğiz. Ve son olarak, bilimin son sırası sadece dört kişilik 
türü olduğunu belirtiyor. Gerçek bir insan olmanın ne anlama 
geldiğini konuşmak için bunları başlangıç noktası olarak 
kullanacağız. Sonra Alice Wyatt'ı yakalarız. Bize yaptığı şey şu 
anki toplumumuzun değerli gördüğü kutuların hiçbirine uymadığında 
neler olduğunu anlatır. “Ne iş yaparsın?” sorusuyla ilgili 
kişisel bir hikayesini paylaşıyor. If Not Now ne zaman son 
taksitte? Alice Wyatt ile konuşmalar. Ve şimdi de ortağımız Amin 
Dawdy. [00:01:42][72.2] 

[00:01:43] Sağ ol, Julie. Ayrıca bu bölümde, Innernaut zaman ve 
uzay tezahürümüzde gizli Özün bir yönünü ortaya çıkarmak için bir 
meditasyon rüyasına girer. Hikayemizin yanı sıra, kalbin 
toplamının, her şeyin ardındaki özle ilişkili olduğunu, yani 
kalple ilişki kurduğun anlamına gelir, bu da demektir ki, özle 
ilişki kurduğun anlamına gelir. Çünkü özü ve kalp el ele 
çalışmaktadır, kalp, genel niteliktir. Ve mihenk taşımızdan, 
mistik Inayat Khan, Julie ve ben, doğduğumuz bireyden bir insana 
geçişin nasıl yapılacağına dair daha geniş bir bakış açısıyla 
kendimizi kişilik sanatı yoluyla şekillendireceğiz. [00:02:39]
[56.1] 

[00:02:42] 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 onu. 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 “Kalbimde nasıl bir his 
var?” sorusunu sorduğuna inanıyoruz. [00:03:40][58.1] 

[00:03:58] Ve şimdi bilim ve tanımların zamanı geldi. Kişilik, 
bireysel farklılıklara ve düşünme, duygu ve davranma 
özelliklerine atıfta bulunur. Kişilik çalışması iki geniş alana 
odaklanır. Biri sosyallik veya sinirlilik gibi belirli kişilik 
özelliklerinin bireysel farklılıklarını anlamaktır. Diğeri, bir 
kişinin bu çeşitli bölümlerinin bir bütün olarak nasıl bir araya 
geldiğini anlamaktır. [00:04:29][30.3] 

[00:04:31] Bakalım Eckhart Tolle bu konuda ne diyecek. Ego'yu iki 
nitelikle tanımlıyor: egoik zihin tamamen geçmiş tarafından 
koşullandırılmıştır. Klima iki kat. İçerik ve yapıdan oluşur. 
Tanımladığımız içerik, çevrelerimiz, yetiştirme ve çevredeki 
kültürlerimiz tarafından koşullandırılmıştır. Böyle akut acıların 
oluşmasının nedeni mai kelimesinde gizlenir ve yapısal bir 
durumdur. Bir nesneyle ilişki kurarak kişinin kimliğini 
geliştirmek için bilinçsiz dürtüler, egoik zihnin yapısına 
dayanır. Ego konusundaki araştırmamızda Richard Shelquist'in bir 
kitabı “Beden ve Ruhun Düğünü “bulduk. Hint mistik ve usta 
müzisyen Inayat Khan'ın öğretilerini özverili ve uzun zamandır 
öğrencisidir. Söyleyeceği şey şu. “Sinir bozucu ego'yu kontrol 
altında tutmanın ve zaten her ne olduğunu tam olarak kabul 
etmenin bir başka nedeni de, egonun tatsız dramaları, reaktif 
bölümleri ve gevezeliği, vücudun stres tepkisinin kan dolaşımına 
zehirli miktarda stres hormonu dökmesine yol açmasıdır. Yaşamı 
tehdit eden bir durum. [00:06:02][90.8] 

[00:06:02] Stres hormonları, tüm enerjiyi ani bir acil duruma 
uygun bir tepkiye odaklamak için vücudun çok çeşitli sistemini 
kapatmak üzere tasarlanmıştır. bağışıklık sistemi, üreme sistemi, 
doku onarımı, hormonal denge ve beyin kimyası - Bununla birlikte, 
strese uzun süreli maruz kalma ile, stres hormonlarının toksiksiz 
demlemek zarar verebilir, hatta çok çeşitli vücut sistemlerini 
yok edebilir. Bu tür hastalık yatkınlık, ateroskleroz, diyabet, 
hafıza kaybı ve sağlıksız ego, disiplinsiz sohbet ve sürekli 
yaşam zevk veya sevinç yaşamaya derin bir yetersizlik bile derin 
bir yetersizlik gibi etkileri, çok çeşitli sonuçlanır, gevezelik, 
gevezelik zihni çok bencil gürültü ile meşgul tutmak ilahi 
varlığın hala küçük sesinin bile duyulamayacağını. [00:07:02]
[59.8] 

[00:07:04] Sorun orada yatıyor. Ego'yu ilahi varlığın 
hediyeleriyle uyumlu hale getirmenin bir yolunu bulmalıyız. Egoya 



ihtiyacımız var, ama onun draması ve konuşmasına hakim olmamıza 
gerek yok. [00:07:19][15.1] 

[00:07:20] Whitney Norris'ten bulduğum bir makale var. Adı 
“Düşünceler Üzerine Bazı Düşünceler” Bu iç eleştirmen anjd kendi 
kendine konuşması hakkında. Burada alıntı yapacağım, “Kendi 
kendine konuşma terapide en çok ziyaret edilen beş konu 
arasındadır.” Kendi kendine konuşmanın kökeni hakkında birçok 
farklı görüşün olduğundan bahsediyor ve bir tanesi de ailesinin 
bize söylediği şey. Biz iç diyalog yaratır nasıl konuşulan. Bir 
çocuk olduğunu ve aptalca olduğunu söylediğini hayal et. Güzel, 
görkemli ve zekisin aksine aptalsın. [00:07:53][33.1] 

[00:07:55] Bir çocuğu söylemesi için cesaretlendirdiğinizde, 
kesinlikle mükemmel bir çizim olmasa da, iyi olduğunu 
söyleyebilirsiniz, ama daha iyisini yapabilirsin, değil mi? Bu 
düşünceyi cesaretlendiriyorsun, değil mi? Onlara harika olduğunu 
söyleme çünkü harika değil. Onlara yalan söyleme, henüz Picasso 
değiller. Ama potansiyeli var. Yaptığın şey iyi ama daha iyisini 
yapabilirsin. [00:08:22][26.4] 

[00:08:22] Hepimiz daha iyisini yapabiliriz. Her zaman öğrenecek, 
büyümek için daha çok şey vardır. Bu da bizi New York Times'ın en 
çok satan yazar Dr. “Uyanmış Aile” adlı kitabında açıklayan 
Shefali Tsabary, bencil egoya karşı İlahi Barometreye karşı 
bakmanın başka bir yolunu açıklıyor. Hepimiz somutlaştık. Onun 
sahip olduğu şeyi aldım ve biraz değiştirdim çünkü kitapta 
yazdıklarını okuyamıyorum çünkü bu telif hakkı ihlali olurdu. Ben 
üstlendim, ama temelde söyleyeceklerinin özü bu. “Algılanan 
gücümüzü savunmak sadece insandır, ancak daha derin bir anlamda 
geldiğimizde kendinizi güçlendirilmiş hissetmek sağlıklı. Diğeri 
ise, saçma gevezelik, bencil ego. Hepimize içsel rehberlik 
verildi. Reaktif ego ve onun sürekli yargıları, geçmiş hikayeleri 
ve yalanları tarafından sallanmayan ilahi bir kıvılcım. Bu iç 
rehberliği durakladığımızda ve somutlaştırdığımızda, kendi 
reaksiyonumuza daha çok uyum sağlayacağız. Nefes desenlerimizdeki 
değişiklikler, vücut duyumlarında, kendimizi kızgın hissetmeye 
başlayabiliriz. Nasıl hissettiğimize dikkat etmek için 
durduğumuzda, pratikle, daha evrimleşmiş bir benlik ile 
hizalanmadığımızda hepimiz hissedebiliriz. İş, daha derin bir 
farkındalık duygusu yaratmak, bir atış, nefes, bir an alarak daha 
sakin bir benliğin girmesi için bir alan yaratmaktır; 
ihtiyaçlarımızın kendimize ve başkalarına derin bir saygıyla 
karşılanmasını isteyerek. Bencil egonun döngüsünü ve sürekli 
seçmelerinin dikkatini çekmek için değiştirebiliriz.” Günümüzde 
Batı kültüründe, psikologlar genellikle kişiliği beş temel 



özellik olarak tanımlıyor, vicdanlılık, dışa dönük, anlaşmazlık, 
deneyimlere açıklık ve nevrotizm olmak. Deneyimlere açıklık 
derken tanımlamama izin verin. Oldukça basit. Yeni fikirlere, 
yeni insanlara duyarlı olduğun anlamına geliyor. Çeşitli 
deneyimler aramanız, bilinmeyene aşina olmanız ve iç 
duygularınıza dikkat etmeniz muhtemeldir. Deneyime açıklık olarak 
kabul edilir budur. [00:10:52][149.9] 

[00:10:53] Hayatta gibisin! [00:10:53][0.4] 

[00:10:54] Evet, sanırım. Evet, evet. Açıklığı düşük olan 
insanlar tanıdık rutinleri, fikirleri tercih ederler ve kapalı 
fikirli olarak algılanabilirler. Tamam. Yani bir sonraki temel 
kişilik özelliği olan vicdanlılık. Sorumlu, organize, çalışkan, 
hedefe yönelik olma ve normlara ve kurallara uyma eğilimini 
yansıtır. [00:11:18][23.7] 

[00:11:19] Sanırım bunu kaçırdım. [00:11:19][0.5] 

[00:11:22] “Gol yönlendirilmiş ve normlara ve kurallara uymak” 
demeleri ilginçtir ki bu da vicdanlı olduğun anlamına geliyor. 
Sanırım bir sanatçı olarak tüm kuralların ne olduğunu öğrenmek 
zorundaydım. Böylece tüm kuralları çiğneyebilecektim. Belki de bu 
işin bir parçasıdır. Ayrıca özdenetim ve dürtü kontrolünde de iyi 
olduklarını ve uzun vadeli hedeflerini koruyabileceklerini 
söylüyorlar. Seçimler yaparlar, tedbirli davranırlar ya da en 
azından dürtüsel davranmazlar. [00:11:50][28.2] 

[00:11:52] Bunun biraz işime yarayabilirdi. [00:11:53][0.8] 

[00:11:54] Büyürken mi? İşte bulduğum dışa dönük... Benim için 
dışa dönüklük/içe dönük olmalıdır. Dışa dönük, dışa dönük olma, 
yüksek enerji ve/veya konuşkanlık ile karakterize edilen bir 
kişilik özelliğidir. Genel olarak, terim, birisinin diğer 
insanlardan enerji çektiği veya çektiği yer anlamına gelir. O 
vampirleri çağırmaz mıyız? Belki de değişir, sanırım. Yalnız 
olmaktan enerji çekmek yerine dışa dönük ilk olarak 1920'lerde 
tanınmış psikolog Carl Jung tarafından dışa dönük önerildi ve 
dışa dönüklerin Amerikan nüfusunun yarısından dörtte üçüne kadar 
herhangi bir yerde oluştuğu düşünülüyor. Dışa dönük olarak 
tanımlayan insanlar, mümkün olduğunca diğer bireylerle etkileşim 
kurmalarına izin veren yeni deneyimler ve sosyal bağlantıları 
araştırmaya meyillidir. Son derece dışa dönük biri, yalnız başına 
çok fazla vakit geçirmek zorunda kaldıklarında sıkılmış ya da 
endişeli hissedecektir. Konuşmak istediğim şey buydu, tam 
şuradaki kısım. [00:12:57][63.6] 



[00:12:58] Peki, Covid ile 19, vb. TAMAM. [00:13:01][2.7] 

[00:13:02] Bana göre evren daha fazlasını söyleyemez gibiydi. 
Hepinizin bu farklı varyasyonlarla bizi tokatlayıp durduğu gibi 
içeri girmeniz gerekiyor. Ve şimdi de konuşmanın bir parçası ve 
konuşmanın bir parçası. [00:13:15][12.7] 

[00:13:15] Sanırım daha sonra konuşacağımız bir şey. Ama temelde, 
okuldaki hiç kimse içimizde ne olacağı hakkında bir şey 
öğretmedi. Neredeyse her zaman dışa doğru, tarih öğretilmiş, 
coğrafya, bize ne öğretilirse. [00:13:29][13.9] 

[00:13:31] Sosyal uygunluk. [00:13:31][0.4] 

[00:13:32] Bunun nasıl hissettiğimizle, bu duyguların nereden 
geldiğiyle ya da bununla ilgili bir ilgisi yok. Yani gerçekten 
zor oldu. [00:13:37][5.5] 

[00:13:37] Bence dışa dönük bu kadar yüceltilmiş, özellikle Batı 
kültüründe. Yani, sanki “Eğlenceli misin yoksa şakacı mısın, 
anlıyor musun? Herkes öyle değil, çünkü herkes iyi bir çocukluk 
geçirmedi. [00:13:50][12.2] 

[00:13:50] Sıkı bir tokalaşma olmadan adam olamazsın. [00:13:53]
[2.7] 

[00:13:55] Ya da benim dünyamda sağlam bir el sıkışması olmayan 
bir lezbiyen mi? Aman Tanrım. Tamam. Her neyse, bu dışa dönüklük/
içe dönüklük olayı, hepimiz bunun ne kadar önemli olduğunu 
biliyoruz. Emin ve ben bunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, 
ve umarım bir çok seyirci de... Sessizlik içinde yalnız kalmanın 
ne kadar önemli olduğunu. Aslında bunu diğer bölümlerimizden 
birinde anlatacağız, ama beş karakteristik özelliğe geri dönelim. 
Bir sonraki anlaşmazlıktır. Yani işbirlikçi, kibar, nazik ve dost 
canlısı olarak tanımlanabilecek bir özellik. Kabul edilemeyen 
yüksek insanlar daha güvenen, sevecen, fedakar ve genellikle 
diğerlerinden daha fazla sosyal yanlısı davranışlar 
sergiliyorlar. Bu sosyal yanlısı özellikte yüksek insanlar, 
özellikle empati kuruyorlar, başkaları için büyük endişe ve refah 
gösteriyorlar. Bu ilginç, sanırım çocukken, kabul edilebilir 
sayılırdım. [00:14:46][51.0] 

[00:14:47] Yani dolandırıcı olmak istiyorsan, insanlar sana 
güvensin diye bu özellikleri taklit etmek zorunda kalırdın. Ve 
merhaba, bilirsin. Bahsettiğimiz şey, evet, var olduğu gibi bir 
kişilik türüdür. Ama tabii ki bu isaretler verildiği için, 
temelde yozlaşmaya açık. [00:15:09][21.9] 



[00:15:10] Değil mi? Yani derler ki, bir kişi bu kişilik 
özelliğiyle yüksek olduğunda, ben daha az merkezli ve daha 
merkezli oluruz. Başkalarında ortak iyiliği ararlar ve 
etraflarındaki diğer insanların görüşlerini duymak ve uyuşmazlık 
yerine uyum ararlar. Bunun nedeni bir sonraki konunun nevrotizm 
olması. Bence hepimiz bu özellikleri somutlaştırıyoruz. 
[00:15:34][24.4] 

[00:15:35] Nörotizm benim geri dönüş pozisyonum bu mu? [00:15:37]
[2.2] 

[00:15:39] Ama kendimi iyi olduğuma ikna edemiyorum, değil mi? 
[00:15:41][2.1] 

[00:15:43] Şu an iyiyim, şu an iyiyim, şu an iyiyim. Değil mi? 
Tamam. Yani nevrotizm tipik olarak öfke, öz bilinç, sinirlilik, 
duygusal istikrarsızlık, kendinden şüphe, anksiyete, depresyon ve 
diğer olumsuz duygulara yönelik bir eğilim olarak tanımlanır. Bu 
bir spektrumda var. Bazı insanlar büyük beş bağlamında 
diğerlerinden çok daha nevrotik, nevrotizm bazen düşük duygusal 
istikrar veya olumsuz duygusallık olarak tanımlanır. Bazı kendini 
beğenmeyen komedyenler ve şikâyetçiler nevrotizm rozetini onur 
rozeti olarak takarlar. Ancak gerçekte, nevrotik eğilimleri olan 
insanlar anksiyete, duygudurum bozuklukları ve diğer olumsuz 
sosyal ve duygusal sonuçlara daha yatkındır. [00:16:34][50.9] 

[00:16:36] Bu gerçekten içsel benliğinizi bilmekle konuşur çünkü 
temelde bu özellikleri sergilersiniz çünkü korkuyorsunuz ya da 
başkasının size olan saygısına bağlı olduğunuz için, bu yüzden 
düşük benlik saygınız yüzleşmek istemediğiniz bir şey ya da 
travmatik bir deneyimle dolu olmalı. Şimdi hayatını nevrotik 
aktivitelerle dolduruyorsun, bu yüzden seni sığ tutuyor. Bu seni 
yaşadığın derin problemlerden uzak tutuyor. [00:17:08][31.9] 

[00:17:09] Doğru. Ben de çocukken ne desenli olduğuna geri 
dönüyorum? Çocukken etrafta ne vardı? Çocukken titreşim enerjisi 
neydi? Çocukken aklını karıştırdığın günlük ritüeller neydi ki 
bunları yaratıyor olabilir? İstenmeyen bu özellikler. O zaman 
devam edelim. Yüksek nevrotizm seviyeleri olan kişiler, çevresel 
strese kötü tepki verir, sıradan durumları tehdit edici olarak 
yorumlayabilir ve küçük hayal kırıklıklarını umutsuzca ezici 
olarak yaşayabilirler. Nörotizm, sürdürülebilir miktarda daha 
köklü, ampirik olarak doğrulanmış kişilik özelliklerinden 
biridir. Bir sürü araştırma var. Bu da ilginçtir: nevrotizmin 
büyük bir halk sağlığı etkisi vardır. Anksiyete, ruh hali, madde 
ve yeme bozuklukları da dahil olmak üzere çok çeşitli 
psikopatoloji formları için büyük bir güvenlik açığı sağlar. Ama 



evet, nevrotizm. Temelde bu psikolojik zihinsel hastalık yol 
açabilirse - bu ilginçtir. Nörotizm, kardiyak problemler, 
bağışıklık işleyişini bozan, astım, atipik egzama, irritabl 
bağırsak sendromu ve hatta ölüm riskinin artması gibi fiziksel 
hastalıkların geniş bir dizi ile karşılaştırılabilir. [00:18:33]
[84.6] 

[00:18:35] Vay canına. Yani bu bakış açısıyla ortaya çıkan bazı 
kesin zararlar var. Eğer şeylere zihin duygunuzdan bakarsanız ve 
kalp hislerinizden değil, sapmanızın geldiği yer orasıdır. 
[00:18:52][17.3] 

[00:18:53] Ama Batı'da hiç kimse çalışmayı kalp duygularından 
öğretmedi. Yani, bir düşün. [00:18:57][4.6] 

[00:18:58] - Biliyorum. - Biliyorum. Ama Batı hakkında bir 
açıklama yapıyorsunuz. Ama her şeyin uluslararası ticareti sadece 
Batı'ya tabi değildir. Ve aslında, bütün geleneksel yerleri ele 
geçirdi. [00:19:13][14.7] 

[00:19:14] Doğru, ama bu bizim hastalığımızdan, batı kültüründeki 
akıl hastalığımızdan kaynaklanıyordu. [00:19:17][3.6] 

[00:19:18] Ama dünyayı etkiliyor. “Sineklerin Efendisi"ni hiç 
okudun mu? Tamam, yani kamu eğitimi ve okulla ilgili önemli 
nokta, akranlarınızla birlikte toplumda olmanız gereken yer 
olması. Ama söylemedikleri şey, yetkili kimsenin olmadığı. 
Zorbaların ortaya çıkması, her şey bir çocuğu koymak ve “Bir 
şeyler öğreniyorsun “demek için korkunç bir yer. Bir şeyler 
öğreniyorsun. Ama aslında bir şekilde travmayı öğrendi; ya da 
susun ve oturun ve söyleyeceklerimi dinleyin, ki bu da bir insan 
olarak kendi yeteneğinizi tamamen kapatacak, saygın bir ruh 
gezegende yaşamak için. Yeteneğimizi, temel insan merakımızı ve 
kendimize erken güvenebilme yeteneğimizi vurgulamalıyız. 35 
yaşındayken öğrenmen gereken şeyler. Birkaç yıl yaşadın ve 
fıçıdaki bir maymun gibi etrafta zıplayıp duruyorsun, senden 
beklenen şeyleri yapıyorsun ve muhtemelen ekonomik olarak hayatta 
kalıyorsun, tüm tecrübe yüzünden paramparça olmuş ve tam bir 
kişilik olmayanlar hariç. İnsanları içine koydukları bu kişilik 
kutularının sadece tuhaf bir şekilde işlevsel olan insanlar için 
geçerli olduğu ikincil zararlar hakkında konuşmuyorlar. Bu 
toplumda bulundukları için, temelde çok hassas hale gelen ve 
neyin içine süzülüp neyi dışarıda bırakacakları öğretilmemiş 
insanlar için geçerli değiller. Tüm bunların trajedisi de bu. 
[00:21:24][126.3] 



[00:21:30] Bu, Illinois'deki Northwestern Üniversitesi'nden dört 
farklı kişilik türü hakkında bir rapor. Şimdi bu farklı tiplerin 
ayrılmış rol modelleri olduğunu söylüyorlar, ortalama ve bencil. 
Yani ortalama küme nevrotizm ve dışa dönüklükte yüksek ama açık 
fikirli düşük insanlar olarak tanımlanır. Çoğu insan bu 
kategoriye, dişilerin erkek meslektaşlarından daha güçlü ve daha 
sık bir sunuma sahip oldukları için girer. Ayrılmış küme, 
anlaşmazlık ve vicdanlılık konusunda yüksek olan ancak düşük ve 
dışa dönük ve nevrotizm olan insanlar olarak tanımlanır. 
Kendiliğinden merkezli küme dışa dönüklükte yüksek, ancak 
ortalamanın ve açıklığın, anlaşılmazlığın veya vicdanın altında 
olan insanlar olarak tanımlanır. Bu nüfusun büyüklüğü genellikle 
yaşla birlikte artar. Son olarak, rol modeli kümesi nevrotizm 
düşük ve diğer tüm özelliklerde yüksek olanlar olarak tanımlanır. 
Demek istediğim şeylerden biri de insanların kişilik tiplerinin 
olgunlaştıkça değişmesiydi. Gençler daha bencil olma 
eğilimindedirken yaşlı insanlar daha vicdanlı ve anlaşılır olma 
eğilimindedir. Bu yeni çalışmanın sonuçları, belirli özellikler 
için potansiyel adayları filtrelemek isteyen işe alma 
yöneticileri ve ruh sağlığı hizmetleri sağlayıcıları gibi 
profesyonellerin ilgisini çekebilir. Bu çalışma aslında 
yapılabildi, çünkü yaptıkları şey bir sürü çevrimiçi kaynağı veri 
noktaları olarak toplamaktı ve bunu bir araya getirebildiler 
çünkü artık her zamankinden daha fazla insan bu verileri 
paylaşıyor. Yaptıkları şey, bu yeni yaklaşımın Myers-Briggs 
sistemine hiç benzemesiydi. 50 yaşın üstündeyseniz, Myers-Briggs 
testine girmişsinizdir. Ve bu testleri aldığımı hatırladığım tek 
şey korkunç sorulardı. Çok kötü kullanılan dildi. Hatta bunun 
1940'larda Carl Jung tarafından geliştirildiğini bile 
söylüyorlar. Çok kötü yazılmışlar ve arkalarında Carl Jung'un bir 
araya getirdiği ve bu arketiplere uyması için farklı sorulara 
yönelttiği arketiplerden başka bir şey yok. Kısacası, söylemeye 
çalıştığım şey Myers-Briggs'in arkasında bir bilim yok. Bu da 
bizi Amerikan Psikoloji Derneği'nin kişiliklerin nasıl 
geliştirildiği üzerine bulduğum makaleye getiriyor. Ne ile 
geliyoruz ve ne yerleşik. Bu yazarın konuştuğu şey, kişiliğimizin 
temel ihtiyaçlar etrafında gelişmesini öneriyor. Ve üç temel 
ihtiyaç olduğunu söylüyor: Dünyamızı tahmin etme ihtiyacı. 
Hareketimize güven inşa etme ihtiyacı dünya üzerinde hareket 
etmeli ve sosyal varlıklar olduğumuz için, başkalarının kabulüne 
ihtiyaç duyulmalı. Bu dünyaya fakir bir ailede geldiğinizi hayal 
edin, savaşın ya da kaçın. Yiyecek olup olmayacağından emin 
değilsin, elektriğin ve sıcaklığın açık olup olmayacağından emin 
değilsin ve altı yaşında bir yaşındasın. Şimdi, ne tür bir 
psikolojik hasar, çünkü dünyanın orada olmadığını tahmin etmek 
için temel ihtiyaçların. Temel besin ihtiyaçlarınız, savaşta ya 



da uçuşta olursanız, travma geçirirsiniz. Tüm varlığınız travma, 
yani içinde bulunacak başka titreşim enerjisi bilmiyorsunuz. Bu, 
nevrotik bir insan haline geldiğin kişilik özelliklerinin bir 
parçası haline gelir. Kendi yaptığından değil, doğduğun durumdan 
dolayı kaygılanırsın. Yani, epigenetik, artık bunun bir rol 
oynadığını biliyoruz. [00:25:06][216.6] 

[00:25:08] Epigenetik rağmen, ama sadece depresyon geçti ailem 
almak. Paranın ne olduğu ve ne kadar önemli olduğu hakkındaki tüm 
fikirleri, gelirini sürdürmek ve bu nedenle hiçbir şeye meydan 
okumayın, anlaşın, devam edin, temel süreklilik ihtiyaçlarına, 
öngörülebilirliğe dönüştürülmüştür. Etrafımızdaki şeyi yansıtmak 
için kısmen bu şekilde işlev gösteriyoruz. [00:25:45][36.8] 

[00:25:49] Dünyamızda hareket etmek için güven inşa etme 
ihtiyacına bir göz atalım. Eğer altı yaşındaki çocuksan, bir 
dahaki yemeğinin nereden geldiğinden emin değilsen ve sıcak olup 
olmayacağından emin değilsen ve ailenizin o gece eve geleceğinden 
bile emin değilsen... Kendine nasıl güvenebilirsin? Yani, 
kelimenin tam anlamıyla “dövüşmek ya da kaçmak “durumundayken, 
benlik farkındalığını geliştirmek için nasıl zaman olabilir ki? 
Sen Serengeti'de aslandan sürekli kaçan ceylansın. Kalbimi 
kırıyor çünkü yapamazsın. [00:26:21][32.2] 

[00:26:22] Peki, kimdi o? Birisi sağlıklı bir çocuk yetiştirmenin 
bir çocuğu onarmaktan çok daha uygun maliyetli olduğunu söyledi. 
(Frederick Douglass) hayatlarının ilerleyen saatlerinde. Ve bu 
çok önemli ama toplumumuzun olduğu yer mi? İdealimiz bu mu? 
Hayır! [00:26:45][23.2] 

[00:26:48] Sadece bir şeyleri gündeme getirmek istedim. Dünyamızı 
tahmin etme ihtiyacı, yetkin olma ve dünyamızda hareket edebilme 
ihtiyacı ve sosyal kabul ihtiyacı: Eğer bunlar erken yaşta 
karşılanmazsa, kişiliği nasıl geliştirmeye başlarız? Yani, 
travmayı öğrenmemeliyiz. Demek mistisizm burada devreye giriyor. 
Inayat Khan'ın söyleyeceği şey, mistik bakış açısı dünyayı 
değiştirmek istediğimiz. [00:27:20][31.7] 

[00:27:21] Bu ortak Batı düşüncesi. Tamam, dünyayı değiştirmek 
istiyoruz. Ama aslında, değiştirilmesi gereken tek şey dünya 
hakkındaki bakış açımız çünkü dünyanın nasıl yansıttığımızı, 
tepki verdiğimizi ve oluşturduğumuz varsayımlardan kaynaklanıyor, 
ki bu da şu anda çok cehennem gibi. Eğer herhangi bir yerde 
cehennem varsa, eğer onu burada yaratıyorsak, içeri giremememize 
dayanarak. Mistik Inayat Kahn'dan bir açıklamamız var. Bence 
uygun. “İnsan olmak en büyük zorluğumuzdur. Birincisi, insan 
olarak doğduk. Biz bir insan olarak doğduk. Ama olmamız gereken 



ilk şey olmadığımız şey. Biz bir insandan başka bir şey değiliz. 
Avukat, doktor, profesör olmaya hazırız. Ama insan olmak? En son 
düşündüğümüz şey bu. Ve çoğunlukla bunu hiç düşünmüyoruz.” Bir 
zenginliğe sahip olduğu ya da bir çok kitap okuduğu için ya da 
bir çok şey öğrendiği için bir hayvandan daha büyük bir bireyin 
olduğunu söylüyor. Bu bir insanı insan olarak daha mı büyük 
yapar? Hayır, insan olduğunda bir bireyden daha büyüktür. Çok 
azımız bireysellik ve kişilik arasında ayrım yapmaktadır. 
Bireysellik doğumumuzda yanımızda getirdiğimiz şey, ayrı bir 
varlık olarak doğarız. Bu bizi bireysellik yapar. Kişilik 
kazanılan bir şeydir. Bizimle gelmiyor. Kazandığımız bir şey. 
Kişiliğin sanatıyla gelişebileceği dört sınıflara girer. Birinci 
sınıf “bir kişi düşünceli hale geldiğinde ve böylece kişinin 
eylemlerini görmek için kendi düşüncelerini gözlemlemeye 
başladığında” dır. İkincisi, “sadece kişinin düşüncelerini ve 
eylemlerini gözlemlemekle kalmaz, aynı zamanda onları kontrol 
edebiliyor.” Üçüncü sınıf “kendiliğinden bir sempati çıkışı o 
kişiden geldiğinde, tutumunun giden olduğu doğal olduğunda, 
kişinin kişiliğinin çektiği ve bir nimet haline geldiği” dir. 
Dördüncü sınıf, “kişilik sanatını gerçekleştirmek için bu 
sanatçının çaba göstermemesi gereken bir not. Bu sınıfta sanatçı 
sanatın kendisi haline gelir. Ve ne yaparsa yapsın, güzel bir 
resme dönüşür.” Ve böylece kalbin niteliklerinin Mystic'in dünya 
bakış açısıyla aktığını görüyorsunuz. Mistik açıdan bakıldığında, 
zihin çok büyük bir suç ortağıdır ve kalbin bir yardımcısına 
yardım eder. Ama eğer zihinle liderlik edersen, bir insanın 
parçalarını dilimleyip kesersin ve asla birbirimizle kalp yoluyla 
ilişki kurduğumuz noktaya ulaşamazsın, ki bu da her şeyiyle eş 
zamanlı olur. [00:31:05][224.1] 

[00:31:06] Doğru, samimiyet. [00:31:06][0.4] 

[00:31:08] Samimiyet. Ve biz büyüyor var savaşlardan biri 
olduğunu işaret yorgun olmak değil, sinik olmak değil, alaycı 
olmak değil. Bu samimiyeti nasıl koruyacağız? Bir sorunun 
olduğunu kabul etmezsen, etrafından dolaşıp ya da görmezden 
geldiğin zaman, samimi olmazsın. Bu noktada saptın çünkü 
Oedipus'un klasik hikayesini biliyor musun bilmiyorum. Çünkü 
kaderden kaçınmaya çalıştılar. Kaderi onlara getirdiler. Biliyor 
musun, bu konuda klasik bir hikaye. Kader onlara ne olacağını 
anlattı. Sadece içtenlikle oturmak ve bunun için üzülmek ya da 
her neyse, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Zihin onlara bir 
şeyler yapmaları gerektiğini söyledi ve domino efektini kurdular, 
ki bu da en dramatik bir şekilde ortaya çıkıyor. İlk kriter 
kalbimizde içtenlikle nasıl hissettirdiğidir. Diyelim ki, sana 
iftira atan biri sana hiç yardımcı olmayan bir şey yaptı: Senin 



hakkında yanlış bir dedikodu yaydılar. Bu gerçekten hayatını daha 
da zorlaştırıyor. İlk şey bunu yaptıkları için kızmak, ama bu bir 
tepki, bir eylem değil. Bu bir sanat değil. Başka bir deyişle, 
sanat, bu diğer duyguya borçlu olmadığınız fırça darbesini 
yaptığınız bir şeydir. Bunun anlamı, düşünceli olduğunuzda, 
düşüncelerinizi ve eylemlerinizi gözlemlemeye başladığınızda, 
diğer insanların düşüncelerini ve eylemlerini de görmeye 
başlarsınız. Yani diyorsun ki, vay canına! O kişi gerçekten 
kendini aşağılık hissediyor olmalı ya da bir şekilde kendine 
saygısı yok çünkü kendilerini yükseltiyorlar, çünkü şimdi 
onlardan daha kötüyüm, çünkü bir şey söylediler mi? Daha önce 
bahsettiğimiz erken travmalardan kaynaklanan çarpık bir mantık. 
Kişiliğimizi nasıl oluşturduğumuzla ilgili. Onur duymamız gerek. 
Sanırım bu yolda başıma gelen ilk şeylerden biri de ailemin 
benimle takılmam konusunda beni uyardığı kişiydi, ama kendi 
benzersizliğime, kendi dışmerkezliğime, normlara uymayan şeylere 
sahip olmalıydım. Normal bir insanın evrende başarılı olmasına 
rağmen bir şey haline gelmesini, para kazanmasını, normlarının ne 
olduğunu yapmasını istediler. Ve kendimi çok kötü hissettim çünkü 
bunu yapamadım. Bununla ilgilenmiyordum. [00:34:20][192.3] 

[00:34:21] Ama senin müteahhit olman, ev inşa etmen gerekiyordu, 
değil mi? [00:34:23][2.7] 

[00:34:24] Normal olduğu sürece fark etmiyorlardı. [00:34:26]
[2.6] 

[00:34:29] O bir yazar değildi. [00:34:29][0.5] 

[00:34:29] Yazar olmak değildi. Oh, aman tanrım. Hayır. Ama 
aslında 21 yaşında bir gazeteci olacağımı ilan ettim. Soru üvey 
babamın yüzüne geldi. Çok fazla para kazanmıyorlar. Ve sonra “Oh! 
Spor köşe yazarı olabilirsin, çok para kazanıyorlar, böylece 
önyargılarının, travmasının yarattığı görüşü, şimdi her şeye o 
mercekle baktığını bildiriyor. Mistik, yapman gereken şeyin 
aynayı temizlemek olduğunu söylüyor. Bütün bu şeylerle 
bakıyorsun. [00:35:09][39.9] 

[00:35:11] Tüm çocukluk travmaları, kendine anlattığın tüm 
hikayeler, başkalarının senin hakkında söyledikleri, dördüncü 
sınıf öğretmeninin dedikleri... [00:35:17][5.8] 

[00:35:18] O zaman yas tutup gitmesine izin vermelisin. Tepki 
vermeye devam etmeyin. Bu yüzden size evrenle bir olmanın, 
sessizliğin içinde olmanın, yapmamanın mükemmel, parlak bir 
hissini sağlayabilir. Bir insan yapmıyor. [00:35:37][19.0] 



[00:35:37] Biz insanız. Bu doğal bir insan. Yani, bunu 
kaydetmeden önce güneşin altında oturmak istememle aynı sebepten. 
Çünkü güneşte oturmam gerekiyordu. [00:35:49][11.9] 

[00:35:50] Evet, insanlar maneviyat hakkında konuşur. Aslında 
Inayat Khan şöyle demiş: “Maneviyat doğaldır.” Ve medeniyetimizi, 
mallarımızı, hizmetlerimizi ve yüksek yükselişlerimizi 
şekillendirmemizde çok doğal olmayan bir hale geldik. [00:36:09]
[19.4] 

[00:36:10] İnsanoğlunun mallaştırılması. [00:36:11][0.6] 

[00:36:12] Bu yapay dünyayı biz yarattık. Güzel olmadığından 
değil. Modern heykel ve mimarinin bazıları muhteşem. Ama 
kendimizi sadece bunun içinde mi görüyoruz? Bu kadar mı? 
Buradayız işte. Bize tüm yaratma yeteneği verildi. Ve eğer 
biliyorsanız, Yahudi-Hıristiyan modelini takip ederseniz, biz 
Tanrı'nın suretinde yapılırız. Ayrı olduklarını düşündükleri bile 
kendi imajlarında yapıldı. Eğer durum buysa, öyleyse biz de öyle. 
Aslında, bir parçamız kesinlikle yaratıcılığımıza dokunabilir ve 
kalbimizden gelebilir. [00:36:51][38.7] 

[00:36:51] Hepimiz yaratıcıyız. Bence sorunun bir parçası da bize 
bazı insanların sanatçı olduğu söylendi, diğer insanların değil. 
Mesela, adını yazmayı öğrenebilirsen, çizmeyi öğrenebilirsin. Bu 
sadece görsel bir bakış açısı. Bu bir filtre. Bu bir öğrenme. 
Sanat okulundayken resim yapabileceğimi düşünmediğimden değil, 
lisede sanat dersi aldığım için. Çizebileceğimi biliyordum ama 
gözlerim doğru değildi. Düzgün göremedim çünkü bana bakış açısı 
öğretilmedi. Yani, size perspektif öğretildiğinde ve şeylere 
çizimin perspektif bir bakış açısıyla baktığınızda, kolunuzu 
tutarak, çünkü o şey her zaman aynı uzunlukta olacak ve bakış 
açınızı ve bakış açılarını elde edeceksiniz. Başka bir filtre, 
seni daha yaklaştıracak başka bir araç. [00:37:34][42.6] 

[00:37:36] Tabii ki ilginç çünkü tasarım - her şey tasarlandı. 
Ambalaj bak ve sanatçılar var... Sözcük dağarcığını aldıktan 
sonra... [00:37:47][11.4] 

[00:37:48] Bu bir dil. [00:37:49][0.6] 

[00:37:49] ... gerçekten istediğin şeyi nasıl oluşturacağını. 
Yani bunu yapıyorsun, gerçekten hissettiklerini ifade 
edebiliyorsun. Sonra soru geliyor ve bu çok güzel. John Coltrane, 
genç bir adam gelip müzisyen olmak istediğimi söylediğinde 
verdiği tavsiyeydi. Ve dedi ki, o zaman kendini geliştirmelisin. 
Müzik gelecek, ama müzisyen olduğunda ne diyeceksin? Ve ilginçtir 



ki, albümleri Hazrat Inayat Khan'a dayanıyordu, çünkü 
mistisizminde müziğin sesini buldu, insan olma takdirini 
derinleştirmenin bir yolunu buldu ve bu da inanılmaz sanatında 
ortaya çıktı. Ama birisi içine bakmak olabilir kitap Hazrat 
Inayat Khan tarafından “Varlık ve Olma Sanatı” denilen bir 
şeydir, biz bu konuşmada bazı kullanmak, ama. Chapel Hill Kuzey 
Karolina Üniversitesi Dini Araştırmalar profesörü Omid Safi, 
şöyle diyor: “Hazrat Inayat Khan'ın aşkın parçalayıcı ve 
iyileştirici gücü hakkındaki açıklaması duygusal deneyimli 
okuyucuların kalbinde yankılanıyor.” İlginç olan... Bir ikonun 
konuşmalarının tüm derlemelerinden kitap yazma 10 yıllık vardır. 
Ve yine de insanlar ona bir şekilde bunun bir şey olduğunu 
düşünerek gelirdi ve o da onların olmak zorunda olduklarını 
anlamadıklarına inanamadı. Bir kitaptan gelmeyecekti, kendi 
içgözlem ile devam etmek zorunda kalacaklardı, gerçekten 
hayatları hakkında içtenlikle ne hissettiklerini düşünerek ve onu 
sıfıra indirip baştan başlayacaklardı. Yapması gereken buydu. 
Unlearn, unlearn, unlearn ve öğren. [00:39:55][125.9] 

[00:39:57] Dağınıklık, dağınıklık, dağınıklık ve sonra doğrudan 
bilgi edinme, başkasının filtresinden değil. [00:40:02][4.9] 

[00:40:03] Dışarıda içimizdeki cevapları aramaya devam ediyoruz. 
Bunu biliyorsun. Sadece ne yapıyorsun? Evet, raflarımda kitaplar 
ve tonlarca kitap var. Onlar bizim kapılarımız. Farklı filtreler, 
farklı fikirler, dünyaya bakılacak farklı şeyler var, bunun doğru 
olduğu anlamına gelmez. O anda senin için doğru olabilir. Ama 
bence hepimiz geliştikçe kendi gerçekliğimizi kendi içimizde 
buluruz. Kendi kişilik sanatımızı geliştirirken, bu dünyada kim 
olduğumuzu geliştiririz. [00:40:36][32.7] 

[00:40:37] Bir müzisyen, sanatçı, dansçı ya da her neyse olmak 
zorunda olmadığına dikkat etmek önemlidir. Kendi içinde çalışacak 
kadar kilin var ve kişilik sanatı da tam olarak budur. Ve sonra 
kişiliğinle ne yapabiliyorsan sanatında ortaya çıkacak. 
Kesinlikle diğer insanlara nasıl saygı duyduğun ve etrafta 
dolaşırken terlediğin şeyleri ortaya çıkaracaklar. Bu muhtemelen 
gezegende olmanın en önemli yönü. Gerçekten, kendinize baktığınız 
gibi kendinize karşı nazik olun, kendinize çok nazik gözlerle 
bakın. Bir deyiş vardır. “Beni ışığa getiren gölgeleri kutsasın.” 
Biliyor musun, hiçbir şeyi reddetmiyorsun. Hiçbir şeyle sert bir 
şekilde uğraşmıyorsun. Siyah-beyaz bir dünya değil. Çok güzel ve 
çok renkli. [00:41:43][66.3] 

[00:41:45] Milyonlarca artı. [00:41:45][0.1] 



[00:41:48] Yani kişilik sanatı hakkındaki bölümümüzden 
çıkarılacak bir şey varsa, en küçük şey her neyse, kendi 
yansımanızı gözlemlemektir. Ve eğer kendi çevrenizde 
beğenmiyorsanız, o zaman kendinizi daha iyi hissettiğiniz şekilde 
değiştirin. Aslında, şu anda bunu yaşıyorum. Küçük bir odam ve 
bir sürü eşyalarım var. Her gün ne kadar kullanıyorum? Yüzde biri 
ne kadar. Sadece kendimi izliyorum. Bu kıyafetleri giydim. Bunu 
ben yaparım. Çamaşır sepeti orada. TAMAM. Diğer şeyler de ne? 
Bütün o şeyleri almaya karar verdim. Ve yaşadığım bir depo binası 
var. Depodaki her şeyi alıp sokağa koyacağım ve herhangi birini 
almasını sağlayacağım ve kullanmadığım şeyleri koyacağım. Böylece 
çevreyi gerçekten temizleyebilirim. Sabah uyandığımda. Görmek 
istediğim şeyleri olan boş bir alanım. [00:42:59][71.8] 

[00:43:00] Şey, bence dışarıdaki dağınıklık içinde benzer bir 
dağınıklık var. Yani, uzayına dış şeyleri sokmaya devam edersen 
ve hiçbir şeyi temizlememeye devam edersen, o zaman istifçi 
olursun. Peki sen ne istiflıyorsun? Mesela, ne yutuyorsun? Geri 
dönüp duruyorum. Ruhsal olarak ne yutuyorsun, duygusal olarak... 
Haberler, getirdiğin her şey, izlediğin şeyler, akşam haberleri, 
kişiliğine, kişisel gerçekliğine bir şeyler katıyorsun. Mesela, 
geceleri yatmadan önce ne izliyorsun? Bu çok önemli bir soru. 
Akşam haberlerini mi izliyorsun? Muhtemelen sana en iyi rüyaları 
vermeyecek. [00:43:40][39.3] 

[00:43:41] Akşam haberlerini izlemek için ertesi sabaha kadar 
bekle. [00:43:42][1.5] 

[00:43:44] Ya da izleme bile, atla gitsin. Haftada bir kez 
yeterlidir. [00:43:51][6.7] 

[00:43:52] Evet, 1915'te radyodan önce gazeteler vardı. Ve sadece 
gazetelerin vardı. Ve Inayat Khan 1910'da Amerika'ya geldi. Bugün 
cep telefonlarımızda yaptığımız gibi sokakta yürürken iyi 
giyinmiş, varlıklı insanları izliyordu. Her ne ise, son haberleri 
alıyorsun. Buna inanamadığını çünkü çok daha yavaş bir kültürden 
geldiğini söyledi. Varlıklı bir insan görkemli ve yavaş yürür, 
hiçbir şey için acele etmez. Bunlar trene koşan milyonlar 
değerinde insanlar. Bu da ne? Yani bunu kendimize yapıyoruz. 
Neden kendimize daha iyi bir şey yapmıyoruz? [00:44:44][52.4] 

[00:44:45] Evet, yavaşlamak gibi. Yavaşla. [00:44:48][2.9] 

[00:45:47] Ve burada, Şimdi Değilse, Ne zaman? Alice Wyatt ile 
konuşmalar. [00:45:52][5.6] 



[00:46:04] Soruyu soracağım, ne iş yapıyorsun? Bu tesadüfen zarar 
anlamına gelmez. Yapılacak çok insani bir şey. İnsanlar onları 
anlamak için öğeleri kategorize etmeyi severler. Yine de, “Ne iş 
yapıyorsun?” zor, çünkü uygun bir etikete sahip olarak, birinin 
doğrulandığını veya bir amacı olduğunu varsayar. Yazıklar olsun 
bizden yapmayan ya da belirsiz etiketleri olmayan olanlara! 
Mesela, yıllarca evde oturan bir anneydim ve bu soruyu hatırlamak 
istediğim kadar çok kez duydum. İnsanlar yakın zamanda politik 
açıdan daha doğru hale geldi ve soru “Evin dışında mı 
çalışıyorsunuz?” Onlara ne yaptığımı söylediğimde, onlar gibi 
cümleleri mırıldanırlardı. “Beş çocuk mu? Oh benim. Çok 
çalışıyorsun. Ev okulu mu? Bunu asla yapamazdım.” Ve ben tatmin 
ve güven dalgalanması hissederdim. Evet, bir kategorim vardı. Son 
zamanlarda, toplumsal onay için “anne” ve “evde eğitim ebeveyn” 
etiketlerine ne kadar bağımlı olduğumu fark ettim. Sıradan bir 
konuşmada, benim yaşımdaki iki çok başarılı kadın “Ne iş 
yapıyorsun?” diye korkunç bir soruyu ortaya çıkardı. Ben hazırım. 
“Ben emekli oldum.” Ben cevap veririm. Bu çok zekice 
hissettiriyor ve zaten birkaç kez başarıyla kullandım. İnsanlar 
beni tanınmış bir kategoriye soktu. Böyle genç yaşta sözde 
emekliliğimin karanlık ayrıntılarıyla ilgili sorularla bana baskı 
yapma. Küçük konuşmama devam ediyorum. “Beş çocuk yetiştirdim ve 
yıllarca evde eğitim yaptım.” İşte oradaydı. Kariyerimin zirvesi. 
Ama çocuklarım artık büyüdü, bu yüzden emekli oldum. Annelikten 
emekli olmaya karar vermenin küstahlığının tanınması için biraz 
kahkaha atıyorum. Bu iki kadın bana boş boş bakıyor ve biri de bu 
sorunun bir biçimini inançsızlık tonuyla tekrarlıyor. Ama bütün 
gün ne yapıyorsun? Bir anda, bu kadınların benimle 
ilgilenmediğini fark ettim. Sevdiklerim, hediyelerim, hatta 
büyüleyici kişiliğim. Beni yerleştirmek için bir kategori 
arıyorlar. Ve muhtemelen çok parlak olmayan tembellik etiketi, 
göğsüme basılıp tokatlanmak üzere. Kendimi toparlayıp kekeleyip, 
ev geliştirme projeleri yapmadığım zaman havuza giderim ve bazı 
yerel üniversite dersleriyle ilgileniyorum.” Onlar uzaklaştıkça 
içimde kendimi boş hissediyorum. Birinin değerine olan güveni, 
çok tipik bir soruyu “Ne yaparsın?” diye soran iki iyi niyetli 
yabancı tarafından nasıl boşaltılabilir? Toplumun “layık” olarak 
adlandırdığı bir etikete sarıldığımı fark ettim. Annelik kimlik 
duygusu gibi çünkü nedense sadece ben olmak yetmiyordu. O günden 
beri uzun yollardan geldim, çoğu gün sadece ben oluyorum ve bu 
konuda oldukça mutlu hissediyorum. Gerçeği kabulleniyorum ki her 
insanın yaratılmış bir varlık olduğu gerçeğini kabulleniyorum 
çünkü biz varız. Değerimiz bizim varlığımızdan geliyor. Başka bir 
insana bakmak, yaratıcılarının yüzüne bakmaktır. Bu dünyada iyi, 
gerçek ve kutsal olan her şeyi somutlaştıran bir yaratıcıdır. 
İnsan dışında hiçbir kategoriye ihtiyaç yoktur. Bu iki bayanın 



farkındayım, çok hoş bir kadın. O zamandan beri arkadaş olduğum 
ve bu hikayeyi asla duyamayacak olan... gerçek değerimi 
anlayışımda büyümem gerektiğini göstermek için kullanılmıştı. 
Hayatımın bu yeni zamanı, sürüme ebeveyn olma gibi asil girişime 
geri dönüşü olmayan bir zaman sadece olmak için bir şans. Bu neye 
benziyor? Bu günlük bir macera, değil mi? Yeni biriyle 
tanıştığımda, onlara tutkularının ne olduğunu ve onları ormanın 
boynuma getirdiğini sorduğumu biliyorum. Hatta inanç 
yolculuklarını benimle paylaşmalarını bile istedim. Ama asla, 
asla sormam. “Peki, ne iş yapıyorsun?” Uzayı keşfetmenin birçok 
yolu var. [00:51:18][314.0] 

[00:51:23] Ama bir iç dünya da var. Işığı, sesin, zamanın ve 
mekânın ötesini keşfedelim. Deneyimli bir iç kemiği dinlerken 
bize katılın. Tanımlanmamış, içe dönük alanı tanımlamak için yeni 
bir dille tanışın. Rüyaların portalından giriyoruz. [00:51:50]
[27.7] 

[00:51:53] Dün gece meditasyonumda, oradan çıktığımda, onu 
tanımlamakta iyi bir iş yapamadığım bir yere gittim çünkü orada 
her şey o kadar birbirine karışmıştı ki, esasen her şeyin nasıl 
iç içe geçtiğini gördünüz. Her şey iç içe geçmişti. Meditasyonum 
açısından böyle bir şeyi tanımlamak için yapabileceğim en iyi 
şey, bireyi etkileyen kararların da bütünü etkilemesiydi. Şey, 
evet, tamam. Yani, hepimiz bunu biliyoruz. Ama gördüğüm şekilde, 
eğer söyleyebilseydim, gördüğüm şekilde, bana tamamen mantıklı 
gelmişti. Başka bir deyişle, enerjiyi karşıya taşıyabilirdim. Ve 
sonra genel halkın haklarını kesmek için bir eylem yapılırsa, 
çünkü halkın bir parçasıyım, otomatik olarak etkilenirim. Ama 
yine de, evet, insanların böyle bir duygu var. Ama nasıl yani? 
Bunu nasıl yapıyorsun? Nasıl böyle oluyor, çünkü zihin duyuları 
orada ve hepimizin bizim kendi tekilliğimiz olan bir çeşit 
kapasiteye sahip olduğumuzu düşündürdükleri için. Her neyse, tüm 
bu olay, tüm bu parçalara bölünmüş olan... parçalarla başa çıkma 
sırasıydı. Tema tabii ki, özün ben olduğunun tanınmasıdır. Hikaye 
ben değilim, bu parçaların hepsi değilim ve hikayenin geri gelip 
kendini yeniden kurması gerektiğini. Başka bir deyişle, sadece 
orada oturmak değil, gerçek olan buymuş gibi bir hikaye var. 
Şimdi var olan problem, her türlü parçaya bölünmüş olmam. Bu 
yüzden bu tarafa dolanıyorum ve bu şekilde dolaşıyorum. Biriyle 
uzun süre konuşmayı sürdürmemi zorlaştıran şeylerden biri de bu. 
Çünkü sürekli konuları değiştirmek istiyorum çünkü enerjik 
titremeler beni sürekli bombardıman ediyor. Bu konuda pek iyi bir 
yer yok. Her neyse, bunun nasıl olduğunu tasvir eden her türlü 
uyku rüyası görüyorum. İlk rüyamda, kendimi bir durumu çözmek 
için para sağlamayı kabul ediyorum. Başka bir deyişle, etrafta 



dolaşan bir muamma. Ama meditasyon rüyasının etkisi her şeyin 
benim olduğumdur. Bunu yaparken, bir şeyler olabileceğine dair 
bir söz veriyorum ama bunu yapmakta tereddüt ediyorum. Ve sonra 
durumu tekrar gözden geçirirken akıl sağlığının sebebi her şeyi 
yapıyor olmam. Başka bir deyişle, sadece söz vermekle kalmıyorum, 
bunun gerçekleşmesi için de. O zaman ödemem için kredi kartı 
borcumu almalıyım. Tüm bu şema, her şeyi yapıyorum. Eğer 
yapmasaydım, hiçbir şey olmazdı. Aslında hiçbir şey olmuyor çünkü 
hepimizin üstünlüğü biziz. Bu sapmalar var, ama rüyada ne kadar 
saçma olduğunu göstermek için. Neler olup bittiğini 
değerlendirmek için durakladığım için, şirketin başkanı olduğum 
ve bunu yapabilecek bir pozisyonda olduğum için bunu bir 
sorumluluk olarak yapmam gerektiğini hatırlatıyorum: Kendimize 
yaptığımız bir çeşit aldatmaca mantrası. Tamam, çok daha fazlası 
olduğunu biliyorum ama ben de buna uyacağım ama bu benim de 
inanmam gerektiği anlamına gelmez. Ben de diyorum ki, Yada yada 
yada yada, yeterince dinledim. Başka bir deyişle, neyin gerçek 
olmadığını hatırlatmama gerek yok. Bunun anlamı zaman ve uzayda. 
Zaman ve mekan normlarını takip etmek için çeşitli set yollarında 
çalışması için kalbe bir baskı uygulanır. İçten içe, gerçek 
olmadığını biliyorum. Yine de, etrafımdaki her yerde, bunu 
tecrübe etmeye mecbur kalıyorum. Kalbin kirletilmesi bir çeşit 
umutsuzluk ve yorgunluğa, hatta hayal kırıklığına yol açar. Yine 
de bu sapma ile mücadele günün sıcaklığını ve yükünü taşıyor 
çünkü biri peçede sıkışıp kalmış ve elde edebileceğin dereceye 
kadar, etraftaki sahte iddialara dayanamıyorsun. Ve tüm bunlar 
sinapslarınıza sanki gerçekmiş gibi vurulmuş ve zamanınız 
geldiğinde geliyor, çünkü farkı biliyorsunuz. Başka bir deyişle, 
kalbin toplamı, her şeyin arkasındaki özle ilişki içindedir, bu 
da kalple bir ilişkiniz varsa, özle ilişki içinde olduğunuz 
anlamına gelir. Çünkü öz ve kalp el ele çalışır. Kalp genel 
içindedir ve özü nüfuz eder. Bu genel bir şey. Sınır bile 
dememeliyim. Bu genel bir şey. Ve sonra bir sonraki rüyamda, 
belirli bir senaryoda ve aynı zaman aralığında bir durum üzerinde 
çalışıyorum çünkü çeşitli parçalara ayrılmış durumdayım. Tamamen 
farklı bir şey için başka bir durum daha sunuldu. Ve iki durum 
ayrı ilgi ve farklı bir takdir gerektirir, çünkü farklı şemalar 
vardır. Şey, tabağında çok fazla şey kalmamalısın. Her yerde 
olabilirsin. Demek bu bunu gösteriyor. Bir telefon aldım ve 
kendimi diğer senaryo hakkında aslında bu kişiyle konuşurken 
buldum. Sanki ikisi birbiriyle bağlantılıymış gibi. Ve bu 
karışıklık yaratır. Aniden, işlerin doğru gelmediğini fark ettim. 
Ve kişiden konuştuklarımız ve orada var olan bir durumla ilgili 
zihnimi ve hafızamı tazelemesini istedim. Peki bu, kalbin, özünde 
görünmez bir özle her şeyi süpürüp geçtiğini ne ifade ediyor? 
Ancak, zaman içinde, özden ve bütün soyutlamalara saptık. Aynı 



zamanda özün arkasındaki birlik açısından da saptık. Bu birlik 
bizi altta yatan bütünlükle senkronize ediyor. Yani bu rüyada, 
şiş yaptım. Ve sonuç olarak, topluca iç içe geçemem. Yani neler 
oluyor çünkü bütün olanlardan o kadar saptım ki, hiçbir şeyi 
çözemiyorum. Bütünden gerçekten saptığın zaman, bir şaşkınlığa 
girersin. Hafıza kaybından daha fazlası. Bu o. Bir tür garip 
şaşkınlık. Kendinin yanındasın çünkü hafızasını kaybetmeye 
çalışıyorsun ki bu da sorumsuz bir atmosfer. Kalp pek uygun 
şekilde aynı fikirde değil ama zihin duyularınız onu geçersiz 
kılar. Ve kalbi kastettiğimde, her şeyi bilen her şeyi bilen 
altta yatan nitelikten bahsediyorum. Daha iyi bir kelime 
eksikliğinden dolayı, öz olarak dolaşan bir yönü, parmağımızı 
koyamasak da. Ve sonra dün geceki tüm rüyalar için daha derin bir 
anlam, bundan buna zıpladığım. Ve bunu yaparken, zihin duyuları 
işin içinde olduğu için enerjik seviyeler var. Yani parçalara 
ayrılan ve özünü örten ve böylece berraklık, doğallık yüzünden 
her yeri şiş yapıyorsunuz. Başka bir deyişle, bu haldeyken 
anlamlı bir şekilde işlev göremezsin, sadece yoing oluyorsun. Ve 
böylece enerjik sapmalara uygun olarak gerçek olan buymuş gibi 
işlev görürsünüz. Başka bir deyişle, özden bir hikayeye dönüşecek 
olan şu anki çatallı öykü olan özden sapmalar zihin duyularını 
rasyonalizasyon amacıyla çağırır, çünkü zaman ve mekan 
içindesiniz. Zihin duyuları zamanın ve mekânın dışında zıplamaya 
geldiğinde, zihin duyuları yerine özü olan bir şeye tutunacaksın. 
Ve zihnin bu çökmüş durumdan algılayabileceği şey, kalp 
şaşkınlığa maruz kaldığında düşük bir şeydir. [01:00:39][526.2] 

[01:01:07] Nameless'ta bir dahaki sefere, düşünceli öğretmen, 
ressam ve yazar Wendy Tremayne ile, bilinen kişiliğe geri çekilme 
konusunu konuşacağız. Egonun daha fazla keşfedilmesi için, 
YouTube'da Aaron Abke'yi kontrol etmenizi şiddetle tavsiye 
ederim. [01:01:25][17.9] 

[01:01:27] İsimsiz Şov'a hazırlık çalışmalarımızda bazı 
kışkırtıcı alıntılarla karşılaştık. Kuantum mekaniği, mistisizm 
ve simya ile yaptığımız çalışmalardan üç yüz altmış beş tanesini 
Twitter yem Daily Dervish yayınlamak için topladık. Dervişler 
toplu amnezi için yıkıcı bir şey söyledikleri ya da yaptığı için 
rezil. Daily Dervish'e abone olarak Twitter.com'da günlük 
aksaklığınızı alın. [01:01:55][28.3] 

[01:01:56] Özrü şarkısını kullanmamıza izin verdiği için Lynda 
Worster'a özel teşekkürler. Linda'nın müziği Linda Worster nokta 
com bulunabilir (w o r s t e r). 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 theNamelessShow.com adresine gidin ve sorularınızı 
thenamelesshow@gmail.com adresine e-posta ile gönderin. 
[01:02:32][35.3] 

[01:02:37] Zaman bu boyutta değerlidir. Sizinkilerden bazılarını 
bizimle geçirdiğiniz için teşekkürler. Bunların hiçbiri özel ışık 
işçilerimiz Cheryl Ray, Carol B, David Clare, Yoscelyn Riojas ve 
Rain Juvoli olmadan mümkün olmazdı. Jasna Brown, Teresa Langston 
veya John Bellemer tarafından bölümde dinlemek için oyunculuk 
yeteneği üzerine ses. Ses for Nameless teması Rob Carey 
tarafından Cosmic Turtle Sound Studios'ta oluşturuldu. Gerçek ya 
da Sonuçlar, New Mexico. Paul Lee, Rob Carey, Rory Marella, A.J. 
Pantaleo ve Dan Gallagher, İsimsiz Şov. Telif Hakkı 2021. Sofya 
Birlik Vakfı altında Bilgelik birdir. [01:02:37][0.0] 

[3517.1] 


