
[00:00:11] “En çok ihtiyacımız olan şey dinlerin dininin 
anlaşılması, felsefe felsefesi, kendini tanımaktır. Kendimizi 
anlamazsak dış yaşamı anlamayacağız. Dünyanın bilgisini veren 
benlik bilgisidir.” Inayat Han. [00:00:31][19.6] 

[00:00:37] Merhaba ve “İsimsiz — Evolution Begins Within” dergi 
tarzı bir podcast, bilim, mistisizm ve insan deneyimini 
köprüleyen bir podcast programına hoş geldiniz. Bize katıldığınız 
için teşekkürler. Merhaba, ben Julie R. Rackow ve bana katılan 
yardımcı ev sahibimiz Amin Dawdy. Bu bölüm için, Bilinen Benlik 
Geri çekilmenin ne anlama geldiğini keşfetmeye davet ediyoruz. 
Her insanın kalbinde bulunan sessiz sesin sesine geri dönüyoruz. 
Arkadaşım ve geri çekilme rehberi Wendy Tremayne ile konuşuyoruz. 
Düşünceli uygulamaların yazarı ve öğretmeni, “Şimdi Değilse, Ne 
zaman? Alice Wyatt ile sohbetler,” o korkunç “v” kelimesini 
araştırıyor: “Güvenlik Açığı,” çoğu kültürde zayıflığa eşittir. 
“Ya hayatımıza getiren büyük gücü ve potansiyel büyüme 
savunmasızlığını benimsemeye başlasaydık?” diye soruyor. Alice 
kendi savunmasızlığı yolculuğunu ve evliliğini nasıl kurtardığını 
paylaşıyor. Ve şimdi de yardımcı sunucumuz, Amin Dawdy. 
[00:01:42][64.7] 

[00:01:42] Sağ ol, Julie. Şu an içten gelen son raporumuzda, 
gerçekten bildiğimiz tek şeyi araştırıyoruz, ki bu da kendimizle 
olan ilişkimiz. [00:01:54][11.8] 

[00:01:57] 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 yankı ve iyi hissedeceksiniz, İç düzlemlerde bir 
şey kıvılcım, Diğer bilgiler kafa karıştırıcı olabilir veya doğru 
halka değil iken. Bu durumlarda, sadece geride bırakın. İnsan 
gözünün mevcut tüm ışığın yüzde birinden azını algıladığı büyük 
bilinmeyen bir dünyadayız. Önümüzde olanların%99'unu 
göremediğimizde ne kadarının bilinebileceğini soruyoruz. Bu 
yüzden hayatın anahtarının şu soruyu sormak olduğuna inanıyoruz. 
Bu kalbimde nasıl bir his var? [00:02:56][58.2] 

[00:03:17] Bilim bölümüne girmeden önce, Inayat Khan'ın bölümünün 
başında başladığımız teklifin geri kalanını size vermek istedim. 
“En çok ihtiyacımız olan şey dinlerin dininin anlaşılması, 
felsefe felsefesi, kendini tanımaktır. Kendimizi anlamazsak dış 
yaşamı anlamayacağız. Dünyanın bilgisini veren benlik bilgisidir. 



Bir kişi çoğunlukla akıllıca başkalarını yargılamak bütün 
hayatlarını geçerse, devam edebilir, ama bir kendini her adımda 
daha aptalca bulacak ve sonunda aptallığın dolgunluğuna 
ulaşacaktır. Ancak kendini deneyen, test eden, inceleyen ve 
gözlemleyen kişi, kişinin yaşamdaki kendi tutumlarını, yaşamdaki 
kendi bakış açısını, düşüncesini, konuşmasını ve eylemlerini 
gözlemleyen kişi. Kendilerine öz-disiplini ölçen, ölçen ve 
öğreten kişi. Başka bir başkasını daha iyi anlayabilen kişidir. 
İnsan hayatı boyunca kendini özüyle ilgilendiren bir ruhu ne 
kadar nadiren görür. Çoğunlukla her ruh başkalarının hayatlarıyla 
meşgul gibi görünüyor. Sonunda ne biliyorlar ki? Hiçbir şey. 
Herhangi bir yerde bulunabilecek ilahi bir krallık varsa, o kendi 
içindedir ve bu nedenle, kendini bilerek yaşamın yerine 
getirilmesi yatıyor. Benlik bilgisi, kişinin bedeninin bilgisi, 
kişinin zihninin bilgisi, kişinin ruhunun bilgisi, ruhun bedenle 
olan ilişkisinin bilgisi ve bedenin ruhla olan ilişkisinin 
bilgisi, kişinin istek bilgisi ve erdemleri ve hatalarının 
bilgisine ihtiyaç duyar. Ne arzuladığımızı ve nasıl elde 
edeceğimizi, neyin peşinden gideceğimizi ve neyi feragat 
edeceğimizi bilmek. Ve biri bunun derinliklerine daldığında, hiç 
bitmeyen bir bilgi dünyası bulur. Ve insan doğasına bir bakış 
açısı kazandıran ve bütün yaratılışın bilgisine bir tanesini 
getiren bu bilgidir. Ve sonunda, ilahi varlığın bilgisine 
ulaşır.” Inayat Khan. Bu sefer Nameless'ta bilim bölümümüzde 
biraz farklı bir şey yapıyoruz, maneviyat ve geri çekilme bilimi 
ile ilgili şeyler bulmaya çalışırken bir sürü şeye baktım ve 
kesinlikle dışarıda bir şeyler var. [00:06:59][222.3] 

[00:07:01] Ben manevi geri çekilme hakkında buldum bu makalelerin 
çoğunda beynin iyi dopamin ve serotonin fonksiyonları 
hissediyorum üzerinde bir etkisi olmasıdır. Yani bunlar pozitif 
duygularla ilişkili iki nörotransmitter. Ama sorun şu ki, bu 
şeyleri sadece bir hafta kadar incelediler. Ve sonra belki arada 
bir, geri dönerler ve altı hafta sonra insanlarla tekrar röportaj 
yaparlar. Avustralya'da 16 kişiyi alıp kan testleri yaptıkları 
bilinen bir geri çekilme merkezinde yaptıklarına dair bir 
araştırma yapıldı. Ve her türlü başlangıç işaretlerini yaptılar 
ve ayrıldıklarında test ettiler ve altı hafta sonra da onları 
takip ettiler. Ama bu geri çekilmelerle ilgili sorun, kendi 
kendini rapor ediyor olmaları. Yani her şey kendi kendini rapor 
ediyor çünkü biz kendi kendini rapor eden küçük yaratıklarız. Bu 
kendini rapor etme konusunda, Tasavvuf bilimindeki tasavvuf 
hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü Sufizler her zaman bilim 
adamıydı. Yani, kendimi bir bilim adamı olarak görüyorum ve sonra 
hep kendimi inceliyorum. Bu yüzden Amin'le konuşacağım çünkü bu 
konuda benden çok daha fazla şey biliyor, Sufi bilim adamı ve 



bunun Tasavvuf bilimindeki Bilinen Ben'e geri çekilmek için ne 
anlama geldiğini. Çünkü bilmiyorum. Devam et. - Amin. [00:08:14]
[73.1] 

[00:08:15] Bir meydan okuma var. O yüzden asıl Tasavvuf 
düşüncesine geri dönelim. Bunun için başka bir başlık da bilgelik 
arayışı olacaktı ve bu, başlangıçtan beri insanoğlunun yanında 
bir deneme yanılma şekli, aslında bilimdir. Bin yıl boyunca 
buldukları şey, her zaman düşündüğümüz zihinsel küremizi 
sakinleştirmenin yolları var. Düşündüğün zaman, ne derler? 
Yiyeceksiz üç hafta yaşayabilirsin. Suysuz üç gün yaşayabilirsin. 
Düşünmeden yaşayamazsın. Ve her zaman düşünüyorsun, düşünmediğini 
düşünmene rağmen, düşünmemeyi düşünüyorsun. Yani gevşemenin 
önünde duran şey bu. Millet, burası hiper bir dünya. Sana uçan 
tüm bit ve baytlara bakıyorsun. [00:09:21][66.6] 

[00:09:22] Haberler sürekli olarak korku içinde olmanızı, 
korkmanızı, korkmanızı söylüyor! [00:09:25][2.8] 

[00:09:26] Sadece meşgul ol, kafan meşgul ol, meşgul ol. Yani 
düşünmeyeceksin. [00:09:29][2.8] 

[00:09:30] Dış, dış, dış. [00:09:31][0.6] 

[00:09:31] Kim olman gerektiği, dünyayla nasıl ilişki kurman 
gerektiği ve benzeri hakkında. Herkesin istediklerini itiraf 
ettiği mutluluğu nasıl elde edeceksin? Ve henüz kimse varlık 
yönünde bir şey yapmıyor. [00:09:45][13.5] 

[00:09:46] Çünkü mutluluğun varlığa getirilmesinin dış bir şey 
olduğunu düşünüyorlar. [00:09:49][3.3] 

[00:09:50] Evet, bir sufi deyişi vardır: Ruh mutluluğun 
kendisidir. Yani tek yapmamız gereken mutsuz olmamıza neden olan 
her şeyi geri çekmek. Tamam. Yani etrafta biraz korku var. Peki 
ya her zaman düşünmeseydik? Aman tanrım, o zaman egodaki şovdan, 
bu nevrotizm. Düşünmek istemediğin şeyi bir sürü şeyle 
değiştirmeye çalıştığın zaman geliyor. Ve oğlum, toplumumuz 
eşyalarla dolu. TAMAM. Peki bunu nasıl başaracağız? Tasavvufta 
diğer gelenekler arasında rahatlamayı nasıl buluruz? Elbette, 
Tibet Budizmi ve Hinduizm ve diğer tüm büyük dinler, hatta 
Hıristiyanlık, Haç Aziz John, bazı oldukça ünlü, Bingen'li 
Hildegard gibi. Ve demek istediğim, Hıristiyan ilahına geri 
dönebilirsin. [00:10:51][60.4] 



[00:10:53] Bu biriydi, aslında manevi bir geri çekilme bilimi 
koyduğumda ortaya çıkan ilk şey Christian Retreats oldu. 
[00:10:59][5.9] 

[00:11:01] Hristiyan bir nüfusun içinde yaşıyoruz. Bunlar bizim 
bildiğimiz arketipler ve düşündüklerimiz de bu, hayal ettiğimiz 
şey. Temel olarak, bu bilim nedir? Öncelikle şunu söylemeliyim 
ki, bu bir serbest bırakma süreci. Aslında, şu anda bildiklerim 
Sufiler, manevi geri çekilme denen bir şey üzerinde çalışıyorlar. 
Bu da simya geri çekilme diyerek tiplendiriliyor. Kimya kimyanın 
öncüsüydü, tabii ki, ve felsefi temeli temel metalleri altın 
haline getirmektir. Bunu nasıl yapmalıyım? Ve sanırım Tesla bunu 
yapmayı gerçekten biliyordu, ama bu fiziksel düzlemdeydi. Bizi 
neyin yıktığından ve bizi neyin yücelttiğinden bahsediyoruz. Bu 
nasıl işliyor? Ve böylece iki kısma ayrılır. İlk kısım eski 
Latince formunda, “eritmek”, ki bu da çözülür. İkinci yarı da 
“pıhtılaşma”, ki herkes bilir ki pıhtılaşmanın sadece forma 
dönüşmesi anlamına gelir. Biliyorsun, kanında kan pıhtısı var, bu 
bir pıhtılaşma. Her neyse, yani reform yapıyorsun. Rehber olan 
birinin rehberi altında, bunu sizden önce yapmış, size tuzakları 
gösterebilecek ya da titreşiminizi hissedebilen ve kendinize daha 
kolay davranmanızı tavsiye edebilen, çünkü birçok kez yalnız 
kaldığınızda ilk gelen şey nedir? [00:12:47][105.8] 

[00:12:48] Ego. [00:12:48][0.0] 

[00:12:49] Suçluluk duygusu, egonun içinden geçiyor. Ego sana 
bunu nasıl yapamayacağını söylemek istiyor, çünkü yetkili o. 
Yapmaya çalıştığımız şey, bir dizi uygulama sayesinde, aslında, 
bırakabileceğiniz bir noktaya ulaşmak ve sonra bunu yaptıktan 
sonra rahatladığınızda, kendinizi yeniden yapılandırmak için 
uygulamaları kullanabilirsiniz. Bu biraz korkutucu görünebilir. 
Aslında, buna “kontrollü şizofreni “diyorum. Başka bir deyişle, 
Sufiller her zaman karşıtların tefekkür etmişlerdir. Hem 
evrendeki en büyük şey, hem de en küçüğü olduğunuz iyi bir muamma 
gibisi yoktur. Sen, minicik egonun içinde küçük “oh! Zavallı 
ben!” Sonra gün batımını izlerken ya da gökyüzünü gördüğünüzde, 
bu New Mexico gökyüzü geceleri... Bu yüzden kendinle olan tek 
ilişkinin hayalini seçtik. İçinizden aşina olanlar için Kur'an'da 
bile, Muhammed, her insan için bir din olduğunu söyler. Tek 
ilişkinin kendinle olduğunu söylediğimizde bu anlama geliyor. 
Filtrelerinizdir. Evrenin yapıldığı duvar halısı oluşturan özel 
ipliklerinizdir. Bir bilim adamı olarak Sufi, diyor ki - 
gösterinin başında dediğimiz gibi - Senin için neyin işe 
yaradığını al, gerisini bırak. Başka bir deyişle, kendini 
zorlama. Bu A+ için değil. [00:14:57][127.8] 



[00:15:00] Notlar yok. Cevabın yok. [00:15:00][0.6] 

[00:15:01] Bilmemenin notu yok, zihnini dinlendirdiğin bir 
noktaya geliyorsun. [00:15:09][8.2] 

[00:15:32] İsimsiz'in bu bölümünde sanatçı, yazar ve Düşünce 
Uygulamaları öğretmeni Wendy Tremayne ile oturdum. 2006 yılında 
Truth or Consequences New Mexico'ya taşındı ve burada yaşamı 
keşfetmek için yola çıktı ve Nautilus Sürdürülebilirlik ve Yaşam 
Tarzı için Nautilus Kitap Ödülü'nü kazanan “The Good Life Lab, 
Radikal Deneyler in Hands On Living” kitabına yol açtı. New York 
City ve New Mexico'da Wendy, Tasavvuf geleneğinde tefekkür 
uygulamalarının öğretmeni olmuştur. Tasavvuf çalışmaları, dört 
yıllık bir lisans programı olan Saluk Akademisi ve Inayatiyya 
Siparişi'nin sunduğu çeşitli yüksek lisans düzeyinde derslerden 
oluşmaktadır. Bu dersler de onu düşünceli inziva konusunda 
başkalarına rehberlik etmek için eğitmiştir. İşte benim arkadaşım 
ile röportajım, her yönden Rönesans kadını. Wendy Tremayne. 
Nameless'a hoş geldin Wendy. Bize zaman ayırdığınız ve 
bilgeliğinizi verdiğiniz için teşekkür ederiz. Bilinen benliğe 
geri çekilme konusundan bahsediyoruz ve Batı kültüründe eksik 
olan şey, kim olduğumuzu bilmek için her türlü girişim. Ve 
sanırım, biz dediğimizde, bilinen benliğimize geri çekilirken, 
birçok insan onun kim olduğu hakkında hiçbir fikri yok. Onlardan 
yeterince uzaklaşmadılar, kültürlü dünyadan kendilerine, ruhsal 
varlık, hepimizin içinde var olduğumuz ilahi varlık. Bu yüzden 
dostum Wendy Tremayne. [00:17:03][90.8] 

[00:17:06] Teşekkür ederim, Julie. Burada olmak ve seninle 
takılmak çok güzel. Güzel bir zaman geçirmekten başka bir şey 
olamaz, evet... [00:17:14][7.8] 

[00:17:19] Yani, bilinen benlik için geri çekiliyor. Sizinle 
birkaç yıl önce tanıştım ve 2016'da sizinle bir geri çekilme 
yapacak kadar şanslıydım. Ve bu, vay canına, bu derin, çok 
ihtiyaç duyulan, her yıl ihtiyaç duyulan bir şeydi. Bir tane daha 
yapmaya hazırlanıyoruz. Bugün yapıyoruz. Bugün başlayabilir 
miyim? Yani birkaç sessiz inziva yönettin? [00:17:40][21.4] 

[00:17:41] Evet, kaç tane olduğunu bilmiyorum ama evet. Ve 
biliyorsun, Sufi emriyle inayatiyya emrinde bir üyeyim diye geri 
çekilme konusunda eğitildim. Ve bunu başka şeylerden ayırmak için 
bir eğitim. Rehber olmak değil, öğretmeni olmak değil. Ve bence 
bu konuda gerçek bir alaka noktası var. Bildiğiniz gibi, geri 
çekilme rehberinin araçları sunması, yolu haritalandırması, bağı 
olması, herkes gerçekten çok ileri gidebilsin diye. [00:18:15]
[33.4] 



[00:18:16] Neptün! [00:18:16][0.0] 

[00:18:18] Biz gerçekten öğretmen değiliz, çünkü geri çekilmenin 
bütün amacı, her bireyin içten konuşan öğretmeni tanımasını 
engelleyen şeyleri temizlemektir. Öğretmen orada, ama her geçen 
gün her bireye tamamen farklı geliyor. Yani bu roldeki öğretmen 
ben değilim. Haritayı tutan rehber benim. [00:18:43][25.0] 

[00:18:44] Sadece bu çok gerekli. Yani, sadece o gruplarda bir 
araya geldiğimizi hatırlıyorum ve o gruplar içindeki konuşmaları 
hatırlamıyorum ama aynen öyleydi. Her şey sadece böyleydi, bence 
benim için, sunulan bilgileri almaya hazır olduğum bir esneklik 
yerine izin veriyordu. Ve bence Batı kültüründe eksik olan 
şeylerden biri de insanların ya kızgın ya da ağladıklarıdır. 
Yani, bilirsin işte, her şeyde kutuplaşma vardır. Ve bence, 
bilirsin, bilinen benliğe geri çekildiğinde, her varlığın içinde 
olan bu sakin yere geliyorsun. [00:19:19][35.2] 

[00:19:21] Evet, ve geri çekilme süreci bu fikrin etrafında 
yapılandırılmış, bilirsiniz, hızda, öncelik, bakış açısındaki bir 
değişiklik. Ve biz bu şeyleri değiştirerek ve önceliklerimizi 
değiştirerek “incelik” kurduğumuzda, kültürlü yaşam kayıp 
gidiyor. Ve sonra bir kere uğradık mı, bu çok kolay ama üç gün 
sürüyor. [00:19:47][26.5] 

[00:19:50] Bu sadece bir başlangıç! [00:19:51][0.6] 

[00:19:51] Evet. Ve ne yazık ki, sık sık sona erdirmek doğru. 
Devasa bir epifaniye sahip olmak ve gerçekten düşmek gibi, ama 
öyle olsun. Bu değişim, önemli olan, önemli olan, neyin önemli 
olduğu, neyin önemli olduğu için neyin önemli olduğuyla ilgili. 
Her zaman orada olan ama yeterince dinleyemeyen bu katman gibi. 
[00:20:16][25.0] 

[00:20:17] Evet, doğru, doğru. Diller olduğunu biliyorum ve Sufic 
geleneğinde bulunduğumuz ikilik hakkında konuşmak için kullanılan 
kelimeler var. Ve bu da kendini açığa çıkarmanın bir parçası. 
[00:20:34][17.2] 

[00:20:36] Evet, evet. Bu iyi bir çerçeve, bu çile. Sufi 
konuşması iki anahtar kelime, her neyse, Dunya ve Jahan. 
Dunya'nın Maya gibi olduğunu söyleyebiliriz. Eğer Vedantist isen, 
değil mi? Yani Dunya, yarattığımız ve daha önce olan bitenlerin 
üstüne koyduğumuz dünya. Dünya öyle, bizden etkilenmez, biz 
Jahan'ı ararız. Yani Jahan her zaman burada. Ama yine de, daha 
derin bir hayata karşı kültürlü yaşam gibi, Jahan daha derin bir 
hayattır ve kültürlü yaşam dunya'dır ve bir nevi diğerinin 



üstünde oturuyor ve tekrar geri çekilmek, dunya'yı açmak, Sufi 
şiirsel dilinde peçelerin çıkarılması gibi bir süreç gibidir. Bu 
yüzden gerçek olan bir şeyin tadına bakıyoruz, kültürlü 
olanlardan kurtuluyoruz. Şamanik bir gündönümü olayı için bir 
yangın töreni başlattığım için aklıma gelen bir örnek, 
kültürlenmiş hayatın artık yaşamadığı fosilleşmiş şeylerle dolu 
olmasıdır. Yani artık değişmiyorlar. Zamanda sıkışmışlar ve bir 
kitap fosilleşmiş gibi üretildikten sonra bir podcast 
fosilleşiyor. Ve eğer o dünyada yaşıyorsak, arayışımız için 
Google'a gidersek, sorularımızla birlikte, bir anda gerçekten 
mantıklı olan fosilleşmiş cevaplar alacağız. Ama o an artık 
burada değil. Yani yaşamak değil. Ve Sufiller, her zaman yaşayan 
bir şeyi işaret ettiği sürece, tasavvufta kullandığımız dil, 
yapı, her neyse, herhangi bir aracın iyi bir araç olduğuna dair 
bir sözü vardır. Yani, biliyorsun, cevaplarımız için Google'a 
bakarsak, zaten sahip olduğumuz cevapları alacağız. Ama eğer 
kendimizi ayarlarsak - geri çekilme süreci ayarlama tekniği - 
şimdi Google'a değil, ortaya çıkan şeye ve çevremizdeki yaşamın 
varlığına yöneliyoruz. Ve gerçekten de fosilleşmiş bir şeyden 
uzak olduğumuz ve bize iletişim kurabilen ve bize bilgi ve 
bilgelik sağlayabilen canlı bir akışımız olduğu bu yeniden 
yönlendirme yoluyla. [00:22:53][136.4] 

[00:22:54] Evet, bazıları buna “bölge” diyor. [00:22:55][1.4] 

[00:22:56] Evet, bir sürü isim. Evet. Ama bu epifaniler, aha ve 
yaratıcı ilham kaynağıdır. Ve bilirsin işte, “büyülü hissetmek” 
gibi cevaplar alıyorum. Hatırlamadan önce sen ve ben bunu bir 
kere konuşmuştuk, ama gerçekten büyü yok. Aslında hasta olmaktan 
iyi olduğumuzda olan şey bu. [00:23:16][20.3] 

[00:23:18] Hmm. Doğru. Doğru. Krishnamurti'den alıntı... 
[00:23:21][3.2] 

[00:23:22] Oh, “bu bir işaret değil” - dünyadaki en sevdiğim 
alıntı - “Hasta bir topluma iyi uyum sağlamak için sağlıklı yaşam 
belirtisi değil. Krishnamurti. Aşkım, bu hayatımın açılış 
konuşması. [00:23:32][10.6] 

[00:23:33] Evet, sanki benim doğu felsefem gibiydi. Bu yüzden 
kitaba başladım. Evet, bu şeyleri düşün. 23 yaşında gibi tahrik 
oldum. Ve sadece şarkı söyledi. [00:23:45][12.1] 

[00:23:46] Oh, ve Hazrat Inayat Khan çağdaş, evet, aynı anda 
birlikteyiz, evet. Evet, evet, ilginç olmalı. O çete ile çay 
içmeyi çok isterim. [00:23:59][12.9] 



[00:24:00] Aman Tanrım, duvardaki sinek gibi ol. Şu konuşmayı 
dinle. Evet, kesin. - Kesin. Her neyse, “Bilinen Benlik için Geri 
Çekilme “e geri dönelim. [00:24:09][9.1] 

[00:24:10] Sanırım dinleyicilerimiz için sohbet etmemizde 
yardımcı olabilecek şey, geri çekilmenin anlamı olabilir mi? Bunu 
yapmanın kârına ne vaat ediliyor? Ve sonra belki biraz “Bu işi 
nasıl yaparız?” Evet, yani, dediğim gibi, kültürlü, sabit, 
fosilleşmiş yaşamdan yaşayanlara varlığa geçiş gibi bir şey. Ve 
sanırım bunun ne olduğunu söyleyebiliriz. Bu sabah haberleri 
kontrol etmekle ilgilendiğimden, ilginin değişmesi gibi bir şey. 
Güzelliğe gerçekten ilgi duyuyorum. Bu gerçekten farklı bir 
öncelik. Süreç hakkında şöyle diyebiliriz: “Mümkün olduğunca 
yavaş hareket etmek için gerçekten çok çalışıyorum “diye her şeyi 
yapmak için acele ediyorum. Ve diyoruz ki, geri çekilirken olduğu 
gibi, bölgeye girdiğimizde hissedebiliriz ve oraya vardığımızda 
ve çalıştığı zaman oda, bir geyik gibi ormanda hafifçe sürünen 
bir ortam gibi hissetmeye başladığı bir atmosfer gibi hissetmeye 
başlar, ince, sessiz ve yavaş ya da Bir odaya girdiğinde ve 
uyuyan bir bebek olduğunda böyle hissettirir. Evet, böyle olmaya 
başlıyor. Burası çok sessiz. Dahili olarak, geri çekiliciler 
için, geri çekilmemizin başka bir yolu da, bir benlik, bir Wendy, 
bir Julie olma yöneliminden, evrende ve belki de daha önce 
yaşamlılık olduğu sürece burada olan bir şey haline dönüşmesi. Ve 
bu varlık bozulmaz bir şey ve eğer böyle bir şey olursa evrenin 
sonuna kadar burada olacağız. Bu zaman çizelgesi, bu geniş zaman 
çizelgesi, tahmin edebileceğiniz gibi, geniş düşünme için 
gerçekten bir zemin oluşturur. [00:26:20][129.3] 

[00:26:21] Beynin anlayabileceği bir şey değil. Bu içten bir şey. 
Yani, bu benim için kalp çakra dalmak. Yani genişleme istiyorsan, 
oradadır. Olduğu yer orası. Beyin bizim bir milyon yaşında 
olduğumuzu anlayamadığı gibi. [00:26:38][16.7] 

[00:26:39] Hüküm süren geçmiş. [00:26:39][0.2] 

[00:26:40] Mantık, yani sebebi. [00:26:41][1.2] 

[00:26:44] Siyasi olarak bölünmüş bu zamanlarda, argüman çok 
ilginç bir dinamiktir çünkü bir tartışmayı izlerseniz, insanların 
nereye anlamaya çalıştıklarını bilirsiniz, sadece bu ateşli 
sahaya ulaşır ve herkes çok yoğun ve heyecanlı olur ve bundan 
hiçbir şey çıkmaz. Sanırım, bilirsin. [00:26:59][15.8] 

[00:27:00] Titanik üzerinde şezlong, gerçekten mi? [00:27:02]
[1.4] 



[00:27:02] Evet. Aslında, insanların çoğu zaman tartışmadan 
önceki başlangıçtan daha çatlak bir şekilde uzaklaştıklarını 
düşünüyorum, puanlarını paylaşmış olsalar da. Ama, bilirsin, eğer 
geri çekilmeyi alsaydık. modalite ve biriyle bir argüman, bizden 
ters yönde düşünen biriyle bir tartışma için uyguladı. 
Bilirsiniz, tamamen farklı bakış açılarımız, bakış açılarımız ve 
diğer şeylerimiz olduğunu kabul ederek ve sonra tartışmamızı 
sunmayarak başka bir kişiye hizmet etsek daha iyi olabilir, ama 
sadece onları gerçekten iyi dinleyerek ve gerçekten saygılı 
olmaları ve onların yeni bir deneyim, Oh, kesinlikle bana “diğer” 
olan bu kişi beni iyi hissettirdi, beni dinledi duygu bıraktı. 
[00:27:47][45.0] 

[00:27:48] Doğru. Peki bu ne hakkında? [00:27:49][1.1] 

[00:27:51] Bu daha çok küçük “i” den büyük I'ye taşınmak gibi, 
aynı zamanda büyük “ben” olarak seni görebiliyorum, seni kabul 
edebilirim. Bu gezegende benimle olduğun için sana saygı 
gösterebilirim. [00:28:00][8.7] 

[00:28:05] Bir barmen olarak bu durumdaydım, insanları buradan 
alıp onları geri getirmek ve onları komediyle etkisiz hale 
getirmek gibi bir durumdaydım. Komik ol. Bu her zaman yardımcı 
olur. Ama, bilirsin, tamam, kötü bir gün geçiriyor olmalısın. 
Belli ki hasarlı bir bireysin. Bu durumdan önce olan başka bir 
şey daha var. Bilirsin işte, duraklama. [00:28:31][26.4] 

[00:28:32] Evet. Ve sen de her insanın karşılaşıp durup seninle 
konuşacağı gibi hasarlı birey için ağzını doluydu, zarar görmüş 
müydü? [00:28:39][6.9] 

[00:28:40] Hepimizin stres bozukluğu var ve onların davranışları 
için iyi ve iyi sebepleri var. [00:28:44][4.3] 

[00:28:45] Sadece bir gün kendi yerlerinde ne yaşadıklarını 
bilmiyoruz. Herkesin büyük bir nedeni vardır. Biliyor musun, bu 
konuda da her zaman söyleyebileceğimiz bir şey vardır. Yani, eğer 
olayları senin gördüğün şekilde görürsem, senin hissettiklerini 
hissedebilirim, ki bu sadece doğrulama. Ama aynı zamanda, 
bilirsin, köklü olmak gerekir, aslında, başlangıç olarak, bunun 
bir bakış açısına sahip olmak seninle ve benimle ilgili değil. Bu 
insanlıkla ilgili, türler. Şimdi genişliyoruz, o şeyi yapıyoruz. 
Müthiş bir Arapça ifade vardır, Sufiller der ki: “ya Şafık, Ya 
Rafiq, Na jinni min, khuli diq” ve temel olarak, beni darlıktan 
kurtardı anlamına gelir. [telaffuz: Nahjinnee min; q boğazda 
kedinin c daha fazla olduğunu; kh kesimdeki c gibidir.] Evet, en 
sevdiklerimden biridir. [00:29:35][50.1] 



[00:29:35] Arapçayı bunun için bilmiyordum ama evet, harika bir 
Arapça, değil mi? Arapça her şey kulağa daha iyi geliyor, ama 
evet, İngilizce çok sıkıcı bir dil. Yani, evet, öyle. Her neyse, 
buna geri dönelim, yani, bilirsin, darlığı, bilirsin, tam tersi 
geri çekilme. [00:29:54][18.9] 

[00:29:55] Değil mi? Bizim kültürümüzün gerçeğe dönüştüren 
darlıktan çıkması bizi böyle bir duruma ve genişletilmiş bir 
perspektife dönüştürmeye zorluyor. Yani, bilirsin, bir an için 
takılmak gibi, bilirsin, inzivaya gitmek nasıl bir şey? 
Biliyorsun, her gelenek farklıdır. Üç ya da altı ya da 10 gün 
oturacağım. Bir sınırı olduğunu ya da çok az zamanımız olduğunu 
sanmıyorum. Ama... Geri çekilme, ilk gün gibi bir şekilde 
organize ediliyor. Bu yeni cilde girmek gibi, çok fazla zamanla 
gerçekten rahatsız edici. Gidecek hiçbir yer ve yapacak bir şey 
olmadığı fikrinden gerçekten rahatsız edici ve bu gerçekten yeni 
bir kas inşa etmek gibi. Zor bir şey. Çetin bir okyanusta dev bir 
tekneyi taşımak gibi. Ama ilk günün sonunda, bu görevi nefesle ve 
tefekkür yoluyla hallettik. Şiiri yavaşça okumak, kelimelerimizle 
acele etmemek, demek istediğim, neredeyse, bilirsiniz, bu biraz 
basit ve biberin başlangıcını sunmak ve gerçekten güzel olan 
düşünceli cümleleri sunmak, ama anlamak için günlerce çiğnemek 
alır. O yöne gitmek gibi başlıyoruz. Ama bilirsin, ruh ve 
aydınlanma ile ilgili bir benzetme var, tabiri caizse, ki bu kalp 
bir alev ve üzerinde bir küre var, parıltı ve alev senin ruhun. 
Ve her zaman aynıdır. Alev asla sönmez. Hiç nemlendirmez. Loş 
değil. Ama size öyle geliyor ki, üzerinde cam küremiz var, ki bu 
bizim hayatımızdaki egomuz, ve toprak toprağa bulanıyor ve toprak 
sadece yuvarlanıyor. Her gün sizin gününüzden geçiyoruz ve 
hayatta acele ettiğimiz için yapamıyoruz. Eğer gerçekten güçlü, 
düşünceli bir antrenmanınız yoksa bu dünyayı kolayca cilaladık. 
Ama geri çekilme, sonra ilk gün, şimdi dünyayı cilalamaya, 
dünyayı cilalamaya başlıyoruz ve dünyadaki şeyler nedir? Ego 
hikayedir Dunya. Başıma gelen her şey bu. Durumlardan çıkardığım 
tüm yaralar, çözülmemiş bıraktığım şeyler, acılar ve acılar. 
İkinci gün, uygulamalar bu şeylere bakmaya başlayabileceğimiz bir 
yere doğru ilerliyor. Ama bu bağlamda, aynı zamanda arzu 
hissetmek ve almak, tanımak ve güzellik almak yeteneğimizi 
genişletmek. Aydınlanma kelimesini kullanacağım pek çok yaklaşım 
var, hoşuma gitmese de, toplumda kullandığımız şey bu. 
Aydınlanmaya pek çok yaklaşım vardır ve Sufiler çok spesifiktir. 
Egonun sevdiği ve çekici olduğu şeyleri kaldırın. Ve tüm bu 
şeyler gittiğinde, savaşacak bir şey, açgözlü olmak için bir yol, 
bir sebep, küçük kafalı olmak için bir sebep, zeka, görevler, 
değil mi? Egonun gerçekten sevdiği her şeyi al. Ve şimdi 
güzelliği koyabileceğin bir yer var. Ve şu andan itibaren, şimdi 



gerçekten doğru bir yere varıyoruz. Güzellik kalbe dokunabilir, 
kalp erimeye devam eder. Ve şimdi geri çekilmenin bir sonraki 
kısmı için belki üçüncü günde oluruz. Bu gerçekten kendinize 
rapor vermek, bilirsiniz, kabul etmek, tanımak, hissetmek, 
gelmeye başlayan bu bilgiyi hissetmek, çünkü dünya ışıkları açık 
ve onlar, biz aydınlatmaya uyacak şekilde kalbimizi 
aydınlatıyoruz derler. Bu ilahi gerçeklik. Ve bu dünya berrak 
olduğunda, kendini bu parlaklıkta görür ve ikisi birbirini 
manyetik olarak tanır. Şimdi de kaldırılıyoruz ya da 
kaçırılıyoruz. [00:33:59][243.8] 

[00:34:04] Evet, dediğim gibi, benimki için dört yıl önceydi ve 
gecikti. Bu gecikti. [00:34:10][5.9] 

[00:34:10] Evet, bilirsin, başka gelenekler için konuşamam ama 
Sufiller yılda en az üç günlük geri çekilme yapmayı severler. 
Daha çok şey yapmak daha iyi olur. Sanki altı günlük bir şey 
benim için iyi olur. [00:34:23][12.5] 

[00:34:23] Hoşuma gitti. Altı üç. Bu alay. [00:34:25][2.2] 

[00:34:26] Her zaman çok kısa çünkü sen açıksın ve sonra eve 
koşarlar, değil mi? [00:34:29][3.3] 

[00:34:30] Şimdi açıktasın ve ben geri döndüm. Evet, değil. Evet, 
evet. [00:34:34][4.8] 

[00:34:35] Çünkü kültürlü hayatımız çok zorlu geçti, en azından 
son birkaç yıla kadar. Değil mi? Bilirsin, eğer daha uzun 
sürersen, insanlar şöyle gitmek zorundaydı, tamam mı? Ama 
biliyorsun, Taj, geleneğimizde bir lider. Birkaç yıl önce 40 
günlük bir inzivaya çekilmişti. İki ya da üç kez yaptı. 
Biliyorum, neredeyse gidiyordum. Bu çok büyük bir bağlılık. Evet. 
Düşünün derinlikleri psilosibin almak yerine, bilemiyorum, belki 
daha hızlı, daha hızlı bir iz. [00:35:12][36.5] 

[00:35:13] Ne kadar Amerikalı, aman tanrım, çok kötü. [00:35:15]
[1.9] 

[00:35:17] Ama biliyorsun, öyleyse neden? Bunu neden 
yapıyorsunuz? Stresten başka? Bu stres giderme çağrısı değil. 
Valium alabilirsin. Bunu yapabilirsin. [00:35:23][6.6] 

[00:35:24] Bu bir kaya, değil mi? Yani, benim için, sadece Pazar 
sabahı, yürüyüşten sonra geldiğimi ve kahvaltıya gittiğimi 
hatırlıyorum. Sadece yayın yapıyorum, sadece ağlıyorum. Ve sen de 
bana baktın ve “Ağzını çaldın, iyi misin? Ben de “Başparmaklar 



yukarı, ben harikayım. Ağlıyorum. Harika, bilirsin işte, görünmek 
ve iyileşmek için geliyordu, bilirsin, evet, evet, şimdi, daha 
fazla yapabilir miyim? [00:35:49][25.2] 

[00:35:50] Biliyor musun, bunun için gerçekten uygun bir şey. 
Sanki yaklaşıyor gibi, anlıyor musun? Travmanın, travmanın uygun 
bir şekilde gerçekleştiği zaman bir duyguyu işlemediğimizde 
olduğunu biliyoruz. Böylece duygu daha sonraki bir randevu için 
kaçırılır. [00:36:06][16.2] 

[00:36:07] Doğru. Hala içimizde duygu, enerji, her şey hala 
içimizde. [00:36:12][4.5] 

[00:36:12] Etrafta taşıyoruz, değil mi? Dünyayla nasıl başa 
çıktığımızı değiştiriyor ve biz bunu yapana kadar, sen işledin, 
duyguların var, onunla oturmadın ve sonra doğru olan yerde yeni 
bir gün olduğunu fark ettin, korkacak bir şey yok. [00:36:26]
[14.3] 

[00:36:27] Evet. [00:36:27][0.0] 

[00:36:28] Ve bence insanların hissettiklerinden korktuklarından 
bazıları, bilirsin, burnları hayat bardağına çok basılmış gibi. 
Biz de çok içindeyiz. Ve bu yüzden genişletilmiş görüş alanı geri 
çekilme. Burnumuzu camdan çıkarmak zorundayız. Aslında 
gerçekliğin tamamı bu değil. [00:36:45][16.8] 

[00:36:46] Ve bence bu salgının bize gösterdiği bir şey varsa o 
da budur. İnsanlar, hiçbirimiz değiliz. Çoğumuz iyi gitmiyoruz. 
İnsan nüfusunun çoğu iyi değil. Yani nüfusun%70'i salgın öncesi 
kalktığında işe gitmekten mutsuz oldular. Biraz konuşalım, 
bilirsin, pek bir şey değil ama bundan bahsetmeden edemiyorsun. 
İnsanın fiziksel canlısına olan zarardır, çünkü her gün kalkıp 
“Oh, nefret ettiğim bir iş buldum. Bunun kalbine ne yaptığını 
sanıyorsun? Yani, fiziksel olarak senin gerçek organların, sanki 
insanların bunu önemsemediğini hissediyorum, biliyorsun, bunu 
gerçekten anlamıyorlar. Bu yüzden kansersin ve bu yüzden kalp 
rahatsızlığı var. Ve bu yüzden diğer tüm rahatsızlıklar yüzünden 
kalbini görmezden gelen bir arkadaşım vardı. Vücudunun onu 
dinlettiği noktaya kadar. Garip işitsel bir şey vardı. Dinlediği 
tek kişi insan kalbiydi. Sanki, ne bileyim, garip bir şeyi varmış 
gibi. Ben de sanki, bilmiyorum. Seni 20 yıllık terapiden 
kurtarayım. Ben de dedim ki, ruhunun sana bağırması ne kadar net 
olabilir bilmiyorum. Kendi kalbini dinlemiyorsun. Kendi ilahi 
varlığınızı dinlemiyorsunuz. Bu dünyada kendi içinde doğruluk ve 
dürüstlük yolunu dinlemiyorsun. İşinden nefret ediyorsun ama yine 
de her gün kalkıp gidiyorsun ve şimdi neden sadece kalp 



atışlarını duyabildiğini merak ediyorsun. “Benim için çok güzel. 
Ben de “Bu çok güzel. İnsan vücudunun bir ucunda kendi 
varlığımızı dinlemediğimiz konusunda bizi uyarması ne büyük bir 
armağan. [00:38:24][98.9] 

[00:38:25] Bu metaforlar, biliyor musun? [00:38:26][0.9] 

[00:38:27] Değil mi? Yani, az kalsın gülüyordum. Ben sanki, 
Malcolm, şaka mı yapıyorsun? Bu podcast'e gidiyor. Bu durumları 
bilirsin, onlar hakkında söyleyebilirsin, ve hepimizin bir şekli 
var. [00:38:42][14.6] 

[00:38:42] Sanki kendimize henüz kendimize güvenmediğimizi 
söylüyor. Dengesiz bir yerde olduğumuzu biliyoruz. Biliyor musun, 
başlangıçtaki kültürlü hayat sezgisiz bir hayat. Anlamak için onu 
incelemelisin. Bankacılığı anlamak istiyorsanız, kitapları 
okumalısınız ve öğretilmeli ve borsayı görmek istiyorsanız okula 
gitmelisiniz, ne demek istediğimi bilmek ve anlamak istiyorsanız. 
Evet, her şeyi. Hiçbiri doğal değil, bu yüzden hiçbiri sezgisel 
olamaz. Şimdi, kültürlü hayatı Dunya'dan Jahaan'a 
değiştirdiğinizde, gerçek, ki bu da geri çekilme alanıdır. Hayat 
hakkında bilmen gereken her şeyi öğrenebilirsin, güvenliğin, 
sağlığın, evren, nasıl işlediği hakkında. Basitçe doğal dünyaya 
ayar yaparak, kendinizi düzgün bir şekilde ayarlarsanız, 
ihtiyacınız olan tüm bilgileri elde edersiniz. Yani o ikinci 
yerdeyken, duygusuyla yaşarsın, biliyorum ki bu dünyada kendime 
güveniyorum. Ama eğer sadece kültürlü hayata takılıp kalırsan, 
bilirsin, bunların hiçbirini anlamıyorum. Bu durumda nasıl 
çalışacağımı bilmiyorum. [00:39:56][73.4] 

[00:39:56] Ve bence kendine güvenmediğin zaman kendine güven 
eksikliği dalgalanıyor. Evet, tamamen. Kendi ilahi kıvılcımına 
güvenmediğin zaman ya da bununla uyum içinde olamadığın zaman. Bu 
nasıl her şeyi etkilemez? Sadece, demek istediğim, bu benim 
dengeden çıktığım zaman, olmadığım anlamına gelmez. [00:40:12]
[15.8] 

[00:40:12] Evet, eğer içten gelen bir şeye güvenmiyorsan, ne 
yaparsın? Başkalarına güvenip “Benim için düşünüyorsun, değil mi? 
[00:40:21][8.8] 

[00:40:22] Bana söylüyorsun, yani gücünü mi veriyorsun? 
[00:40:23][1.6] 

[00:40:24] Şimdi, biliyorsunuz, diktatörlerimiz ve zayıf 
liderliğimiz var çünkü temelde insanlar kendilerine 
güvenemeyeceklerini bildiklerinden korkuyorlar. Kültüre 



yaşamlarının çok çılgınca olduğunu biliyorlar. Bunu anlamanın 
hiçbir yolu yok. Bu yüzden güçlerini başkasına veriyorlar. Evet. 
Korkunç, tohum yatağı çok fazla. Evet. Hayır, sadece kendine 
güvenmenin kolaylığı sağlayan salveden bahsetmiyorum bile. 
[00:40:53][29.8] 

[00:40:55] Evet, bu konuda çok net bir şekilde geçtiğimi 
hissediyorum. Çocukken olduğu gibi. Benden şüphe eden herhangi 
biri, sadece şunu söyleyebilirim ki, neredeyse onlara gülüyordum. 
Ateşe benzin döktüğün gibi, tıpkı en başından beri içimde bu azim 
vardı. [00:41:15][19.4] 

[00:41:15] Dediler ki, sen de onunla geldin. [00:41:17][1.3] 

[00:41:17] Oh, kesin. Oh evet. Evet, kesinlikle varlığımın bir 
niteliği. [00:41:21][3.9] 

[00:41:22] Konuştuğumuz şeyi basitleştirmek istiyorum: Bu 
gerçekten sadece sağduyuya geri dönmekle ilgili. Bu aslında 
sağduyu. Biliyorsun, biz sadece bu kadar. Biliyor musun, bu 
günlerde insanların maneviyat yapmasına gerçekten direniyorum. 
Vay canına, yüce, aydınlanmış gibi. Hayır, sadece hasta olmamış. 
Hastaydık ve sonra hasta olmadık. Ve hasta olmamak, sadece bizim 
yapıldığımız şekilde faaliyet gösteren ve doğru şekilde ameliyat 
edebilmek için tasarlanan normal bir gerçek insan olduğun 
anlamına mı geliyor? [00:42:01][38.8] 

[00:42:01] Bu kadar hızlı değil, çabuk, acele et. Acele et, artık 
malzeme yok. [00:42:04][2.5] 

[00:42:04] Evet. Ve biz biliyoruz ve hayatı daha iyi anlıyoruz. 
Biliyor musun, bu çok basit. Sonra başka bir sufi şöyle der: “Bir 
iç yaşamımız olana ve kendimizi tanıyana kadar, biz sadece 
yaratıklarız. Yani biz sadece içgüdü ve alışkanlığız. [00:42:18]
[13.7] 

[00:42:20] Biz temelde birinin kanununun söyleyeceği şeyiz. Sen 
ikinci çakra, hayatta kalma ve tepki modundasın. Evet, çünkü 
yaptığın şey bu. Yani, dördüncüye çıkabilir miyiz? Bu çakra için 
bir oda. Olmak istediğim yer orası. Yaşamak istediğim yer orası. 
Hayatta bir amaç. [00:42:36][15.8] 

[00:42:37] Bildiğiniz gibi, bilgi hakkında konuştuğumuza göre, 
bir deyiş vardır, bilirsin, her zaman kendimden alıntı yaparken 
kendimi garip hissediyorum, ama harika bir şey söylediğim gibi, 
kitabıma yazdığım zaman, çok güzel şeyler söylüyorsunuz. 
[00:42:48][11.5] 



[00:42:49] Bu seferkinin iyi olduğunu biliyorum ve ona geri 
dönmeye devam ediyorum. Kendimden fantastik bir alıntı yaptığımı 
söylemek utanç verici ama bilirsin, Filozof Taşı içtenliğin 
kalbinde saklı. Yani düşünürsen, evren sensin. Mm hı. Sırrını 
nereye saklardın? Tüm sırların, gerçek güç, tek gerçek güç? Onu 
koyabileceğin tek yer samimi bir insanın kalbidir. Çünkü 
içtenliğin doğası gereği sahte yapılamaz, değil mi? Bu yüzden bu 
kapının anahtarını alabilmek için dönüşmelisin. Ama dönüşürseniz, 
ki bu geri çekilme sürecidir, dünyayı temizlerseniz, 
yavaşlarsanız, acılarınızla, acılarınızla ve travmanızla 
uğraşırsanız, işte orada, ışıklar yanar. Her zaman açık, değil 
mi? Şu anda sadece dünyadaki bilgilersin, değil mi? Evet. 
[00:43:44][55.0] 

[00:43:44] Bence benim için, Ben Krishnamurti dedi gibi 23 sadece 
“vay”. Atletik olmak, her zaman atletik olarak eğilimliymişim 
gibi. Her zaman bisiklet sürerdim, yürüyüş yapardım ya da 
üniversite kariyerim boyunca kampüse bisikletle gitmişim gibi bir 
şey yapardım. Bir noktada, beş mil oldu. Kampüse giden tek yol. 
Olağanüstü, uyanık olacağım. Ve bilirsin, egzersiz bir giriş 
yoludur. [00:44:07][22.4] 

[00:44:07] Evet, evet. Ve kesinlikle öyle, çünkü şu anda olmak 
zorundasın. Nefesini almalısın. Evet, biliyor musun, yüzücü olan 
bir yeğenim var ve anksiyete atakları geçiriyordu ve ben de 
“Nefesine ne kadar odaklanman gerektiğini hatırlıyor musun? Evet, 
aynı antrenmanı al. Ona üç saniye falan düşünmesi için Sufi 
şeyler verdim. Sadece üç derin nefes sizi günümüze geri 
getirebilir. [00:44:32][24.9] 

[00:44:33] Biliyor musun, bu çok komik. Söylediğin şey, bilirsin, 
bütün bunları her zaman duyarız. Hepimiz, bilirsin, kiminle 
buluşurdun? Bu “Evet, nefes alman gerektiğini biliyorum. Evet, 
bunu yapmak zorunda olduğunu biliyorum. Her zaman iyi tavsiyeler 
alıyoruz ve hepimiz bunun ne olduğunu biliyoruz ve hepimiz bunu 
kabul ediyoruz. Ama bunu yapmak için geri çekilmek, sadece bilmek 
değil. Bu beyin, ama oturup söylemek zor bir görevi üstlenmek 
için bir sonraki saat dinleyeceğim. Biliyor musun, elimde bir 
çiçeğin güzelliğini incelemek için bir saat vereceğim. Yapmak her 
şeydir ama aynı zamanda güzelliğe bakarken şu anki anı da 
yaratıyor. [00:45:16][42.3] 

[00:45:18] İşte bu. Başka bir şey olmadığına bayılırım, evet. 
Yani, bu ve konuşmaya başladığında, anlıyor musun? [00:45:24]
[5.8] 



[00:45:25] Ve sonra gerçekten sihirli halı yolculuğuna çıktık, 
değil mi? [00:45:28][2.8] 

[00:45:29] Elbette, kesin, kesinlikle. [00:45:31][1.8] 

[00:45:32] Ben seviyorum. Tasavvufun metaforu ve imgeleme gibi. 
Ve bence bazı yönlerden hepimiz ruhani yolunu seçeriz. Şey, eşarp 
ve küçük şapkalar giymeyi çok seviyorum, bilirsin, İran halıları 
ve bilirsin, filan müziği, bilirsin, filan müziği, bilirsin, eğer 
mistik bir geleneğe sahipsen sonunda hepsi aynı. [00:45:51][18.8] 

[00:45:52] Şey, bana bunu düşündürdü. Amin bana Inayat Khan 
hakkında bir hikâye anlattı ve o içeri girdiğinde New York'a ya 
da Amerika'ya ikinci kez geldiği zaman birisi ona sormuş, 
bilirsiniz, ne yapıyorsunuz efendim? Ve giysi giymiş gibi. Giysi 
giydiğimi söyledi. Giysi işindeyim. Kıyafetler. Kelimenin tam 
anlamıyla burada mı? Evet. Evet. Evet. Çünkü demek istediğim, 
hepsi bu. Dediğin gibi, hepsi aynı. Sadece ne farklı pencere? 
Yani, orada sadece bir mistisizm var. Yahudi mistisizmi diye bir 
şey yok ya da gerçekten sevdiğin bir tarz. [00:46:22][29.8] 

[00:46:23] Evet, evet. Yani evet, dedi ki, dans müziği gibi 
giysiler giyiyorum. Doğru, doğru. [00:46:29][6.2] 

[00:46:30] Tüm yollar Roma'ya çıkar. Çalışıyorlar. Um, bakalım. 
Belki biraz sohbet edebiliriz. Biliyor musun, biz zaten açıkça 
söylüyoruz ki tüm yolların geçerliliği vardır ve her yolun iyi 
bir yoldur, anlıyor musun? [00:46:49][19.9] 

[00:46:50] Ama hepimiz bir yoldayız. Bu sadece bakım ile ilgili. 
[00:46:53][2.5] 

[00:46:54] Evet. Gördüğümüz gibi, bir yolda olabilirsin ve bu 
rotasyona gidebilir ve alışkanlığın ve belki de toplumun ve 
kültürel hayatından uzak bir yolda kalırsın. [00:47:04][10.4] 

[00:47:04] Nörobilim, nörobiyoloji, o. [00:47:06][1.1] 

[00:47:06] Evet. Yani aynı şeyi yapmaya devam ediyorsun ve bunun 
yaşayan hiçbir şeyi işaret etmediğinin farkına bile varmıyorsun 
çünkü bunu karşılaştıracak bir şeyin olmadığını biliyorsun. Yani, 
bunu tüm dünyada yapıyoruz ve bugün ölü dinler var. Ölü dinler 
yarın ölmemiş olabilir ama bu kısım ne? Bu, bilirsin, maneviyat 
nasıl pratik yaparız? Bunları nasıl uygulayacağız? [00:47:28]
[21.2] 



[00:47:30] Yani. Bence Retreat bizi birçok yönden oraya 
götürüyor. Yavaşlamaktan, sessizlikten, sessizlikten, incelikten 
bahsettik. Sufizm özellikle wasaif kullanarak, genellikle 99 
isimleri denir. Kök kelimeler olan bu gerçekten güçlü tohum dili 
Arapça ifadeler, bu yüzden onlar genellikle ne gibi ses. Anlam 
sözcüğün içine gömülüdür. Yani sadece bir örnek olsun. Wahabo 
kökenlidir. Sudan geliyor. Uygulamada, akışkanlığı. Eğer gidip 
halka açık bir konuşma yapacaksan ve gerçekten gerginsen ya da 
kalbindeki ağır bir şeyi yıkamak istersen oturup wahabo 
diyebilirsin. Ama nasıl telaffuz ettiğinizi kökle söylemek, böyle 
bir şey duyacaktır. Su gibi gevezelik eden bir dereye benziyor. 
Bu yüzden şöyle diyebilir. [00:48:44][74.5] 

[00:48:50] Wahabowahabowahabowahabowahabowahabo Yani alıştırma 
şeklimiz çok, çok alakalı, doğru. [00:48:56][6.1] 

[00:48:57] Etrafta dolaşabilir, bu kelimeyi söyleyebilir ya da 
bunu tekrarlayarak bir konteynırın içine söyleyebilirsin. 
Kalbinin açıldığı sensin ve onlar iniş için bir yer. [00:49:08]
[11.1] 

[00:49:09] Doğru. Çünkü ne zaman mantralar söylersen, yüksek 
sesle söylersin. Tamamen farklı bir deneyim. Sonra onları yüksek 
sesle göremediğinizde, çünkü hiçbir bağlantı olmadan yay boyunca 
titreşir, çürür. [00:49:21][11.7] 

[00:49:21] Hmm. Biliyor musun, sadece söyleyebilirsin. İnsanlar 
bunu her gün kiliselerde ve tapınaklarda yaptıklarını biliyorsan, 
bilirsin işte, bu kelimeleri ezberlemek onlar için hiçbir şey 
ifade etmiyor. [00:49:29][7.5] 

[00:49:29] Ağızlarından çıkan şeylerin anlamını gerçekten fark 
etmemek. Evet, tasavvuf özelliklerinden biri olduğunu 
hissediyorum, bilirsin, başka bir dine tasavvuf uygulayabilirsin. 
Yahudi olabilirsin, Budist Sufi Bufe'si olabilirsin. Her ne 
olursa olsun olabilir çünkü tanıyan ve gerçekten çoğunlukla tüm 
gelenekleri birleştirmek isteyen bir uygulama olarak. Herhangi 
bir gelenekten ödünç alacak, ama nüansımız seçtiğimiz araçlara 
hayat getirmektir. Yani hiçbir şey çürümüş olarak yapılmaz. Ve 
eğer Roma'da bittiyse, durup Snickers barı yemeyi tercih ederiz. 
Bunu yapabileceğini biliyorsun. [00:50:15][46.1] 

[00:50:16] Evet. Biraz ara ver. Sorun değil. [00:50:18][1.4] 

[00:50:18] Değil mi? Ve aynı şekilde, geri çekilmek için, daha 
önce konuştuğumuz gibi, bilirsiniz, her şey kutsal olmak için 
hiçbir şey bırakmıyoruz. Kiliseye gitmek için kalkmıyoruz ya da 



yaptığımız bir konuşmadan ya da bir kase granoladan uzaklaşıp 
şimdi geri çekilirken kutsal olmaya gitmeyiz. Ve gerçekten, 
pratikten hayatımıza uzanmasını umduğumuz bir uygulama. Ama 
granola kasesi ilahi ve genişleme portalıdır ve önümüzde oturan 
kişi portaldır. Onların içinden geçip onlara giriyoruz. Ve 
gerçekliğin bu girişi yine, geri çekilmekte olmayı geri 
çekilmediğimiz zamanlarda geçen dakikalardan farklı kılan şey. Ve 
bunu pratik yapabiliriz, bilirsiniz, umudumuz geri çekildiğimizde 
yapacağız, ama burada pratik yaptığımız ve yararı gördüğümüz yer. 
[00:51:13][54.6] 

[00:51:13] Evet, sanırım benim için dört yıl geçirdim. Ben Budizm 
okurken sadece isim gibi sessizlik gerekli, ben disleksi, bu 
yüzden ben çalışırken ve ben üniversitede iken sessizlik gerekir 
çünkü ben şeyler yapmak için daha uzun sürdü almak zorunda. Yani. 
Sessizlik benim için her zaman gerekliydi, ama sanırım beni 
etkileyen şey. Sessizlikle geri çekilirken, Monticello'da olmak, 
yapacak bir şeyin olmadığı yerde, bana hangisi gelmiş geçmiş en 
iyi şey biliyor musun? Yapacak bir şeyim yok. Fantastik. 
[00:51:48][34.1] 

[00:51:48] Hiçbir şey yapamam. [00:51:49][0.4] 

[00:51:50] Çoğu insan bunun için hazır gelmez. [00:51:52][2.1] 

[00:51:52] Sanırım geri çekilmenin bana yardım ettiği şeylerden 
biri de öyle olduğum içindi. Uzun zamandır, bir insan sürekli 
yapıyor, yapıyor, yapıyor, yapıyor, yapıyor, yapıyor, yapıyor, 
biliyor musun, ve vücudum böyle olana kadar. Şimdi uzanıyorsun ve 
şimdi hasta olacaksın. İşte senin evet, işte senelik, iki hafta 
hasta olacaksın çünkü beni görmezden geldin, anlıyor musun? 
Sanırım benim için geri çekilme oldu. Hiçbir şey yapamamak ve 
hala evimden çıkmam gerekiyormuş gibi davranıyorum çünkü yedi 
aydır bu şeyi yeniden şekillendirmek ve tamir etmek için 
harcıyorum ve tek gördüğüm şey yapacak daha çok şey. Mesela, 
evimden çıkmak için geri çekilmeden önce kendime geri 
çekileceğim. Çünkü ne zaman burada olsam, yapmam gereken şeyleri 
görüyorum ve bir süreliğine insan olmayı bırakmam gerekiyor ve o 
varlığa geri dönebilirim. [00:52:48][55.9] 

[00:52:50] Ve bu yüzden mi, başka bir yere gidebilirsek geri 
çekilmek için mi? Yani, geri çekildiğimizde, bilirsin, benimle 
birlikte olduğun inzivalar, bilirsin işte, 30 mil öteye 
gidiyoruz. Ama bunun nedeni aniden süpürme çok iyi bir fikir gibi 
görünüyor. Ve bilirsin, evet, sadece “Ah, ego”. [00:53:06][15.6] 



[00:53:06] Kartal senin dikkatini çekmek için sürekli seçmelere 
girecek. Eğer evindeysen, bilirsin, final haftasındayız ya da 
dolabını temizlemelisin. Bilirsiniz, beyin böyle çalışır. 
Dikkatini dağıtmak gibi. Dikkatini dağıt. Evet. [00:53:19][12.8] 

[00:53:19] Her neyse, evet, ve bir sopayla yenemeyiz, bu şekilde 
yürümez. Bilirsin, evet, o şeye geri dönüyoruz, sevdiği şeyleri 
elimizden alıyoruz. Bilirsin, ağır bir yaklaşım değil ve sonra 
kafası karışmış gibi. Ama öyle. Ama, bilirsin, geri çekilmenin 
ilk günü, ego, belki de bu korkunç bir fikirdi. Bu insanları 
sevmiyorum bile. En garip şeyler söylemiyor gibi. Sana garip 
karışık bir uyarı vermek gibi olacak, sanırım fırını açık 
bırakmışsın gibi. Bu hileli, hileli şeylere yaptığı gibi buradan 
gitsen iyi olur. [00:53:51][32.4] 

[00:53:52] Doğru, değil mi? Bir süre önce bir yere gittiğin ve 
birinin kolunu kırdığı bir inzivayla ilgili anlattığın hikayeyi 
anlattın. [00:53:59][6.1] 

[00:53:59] Evet, o benim yoga antrenmanımdı. Mm hı. 2001'in 
sonlarında Bahamalar'da 30 gün sürdü. Bu yüzden bu özel eğitimi 
seçtim. Ama bu, bilirsin işte, işte buradayız, 30 gündür 
kamptaydık. Her yerden bu insanlarla birlikte. Ve başlangıçta 
dediler ki, eğer karşı koyarsan, ego dolarına razı olmazsan, o 
zaman evet, hastalanırsın. Ve fazla bir şey almadım. O sırayı pek 
düşünmemiştim. Ama sonra geçtikçe, direnen kişilikleri ve 
insanları gerçekten görebilirsin ya da “Bu benim için çok dindar 
ya da ben bunu yapmak istemiyorum ya da neden beni böyle 
yapıyorsun? Ve hatırladığınız örnek, bize yoga sakinleştirici 
görevler verecekleridir. Ve bir gecede görevim 100 kişiyi 
beslemek için kurabiyeleri hazırlamaktı, bilirsin, bu sevimli 
adamla mutfaktayım ve bana nasıl yapacağımı söylediği gibi 
kurabiye tepsisine koydum. İşim bittiğinde, ona bakıyor ve dedi 
ki, “Belki bunu tekrar yapabilirsin. Ben bilmiyorum. Bunu doğru 
anladığını sanmıyorum. Sanırım boşluk kapalı. Ve bilirsin, 
kurabiye düzenimi eleştiriyor gibi, ki bu tamamen iyiydi, ama 
tetiklenebilir miyim diye bakmaya çalışıyor ve egomun hala akıp 
gitmediğini. Ona baktım çünkü bunu hissettim ve “Yapmayı tercih 
ettiğim bir şey yok” dedim. Şimdi kurabiyeleri tekrar hazırladım 
ve bunu yapmaktan zevk aldım. Ama yapamayanlar, tam 
tetiklendiklerinde öğretmenlerimiz tarafından seçildiklerinde bir 
kız dişi düştü, birinin 104 ateşi vardı. Biri kolunu kırmış. En 
garip hastalık bolluğu ortaya çıktı ve sadece Direniş artı 
direniş daha direniş ve bu direnişin ötesinde bir alana girmemiz 
gerekiyor. [00:55:44][105.2] 



[00:55:46] Değil mi? Evet, YouTube'da Aaron Abke'yi çok sevdiğim 
bir adam var ve bu da “ego sürekli dikkatimizi çekmek için 
seçmelere katılıyor” ifadesi iyi. Evet, çünkü öyle, çünkü öyle 
yapıyor. Ve sanki “Oh, peki, buna ne dersin? Buna ne dersin? Hey, 
hey, hey, hey, şimdi ne dersin? [00:56:01][14.9] 

[00:56:01] Ve bunu bilmediğimi hissediyorum. Yanılıyorsam düzelt, 
bilirsin, çünkü ego geçmişi sadece bilinen şeylerde sunabilir. 
Yani geri çekilirken, bilirsin işte, kabaran şeyler hakkında 
konuşurken, ortaya çıkıyor ve bilinen benlik, tüm insan özleri 
içindeki ilahi kıvılcımlara geri dönüyoruz. Sürekli seçmelere 
giriyor, bilirsin, dediğin gibi, ego'yu açlıktan ölüyoruz, ama 
bir kere bunu aştın mı, bunu nasıl sürdürmeye devam ediyorsun? 
Ego'yu görmezden gelmek istemiyorum, ama gidiyor! Farkındalık 
yaratma. [00:56:40][39.4] 

[00:56:41] Ben sadece farkındalık içinde olduğumuzu 
söyleyecektim. Evet. Cevap, evet, evet. Evet. Yani, bazen bir 
şeyi yüksek sesle söylemek iyidir, bilirsin işte, cevabı bilmek 
zorunda değilsin. Sanki “Ah, bu benim egom. Durmayabilir bile, 
ama sadece küçük bir iğne koymak için. Ve bence geleneklerin 
herkes bunun bir uygulama olduğunu söylerdi. Fark etmek gibi 
hızlı ve hızlı olmakta daha iyi olursun. Bu yeni bir numara, 
egomum. Seni tanıyorum, biliyor musun? Ve şimdi biraz komik 
oluyor. Ego'yu görmezden gelmek istediğimizden değil, egoya 
ihtiyacımız var. [00:57:21][40.2] 

[00:57:22] Tamamen bizim hayatımız, kim bunu yapacak? [00:57:25]
[2.3] 

[00:57:25] Evet, kim araba sürecek? [00:57:26][0.9] 

[00:57:26] Evet, aynen. Sanki herkes ikinci günün sonunda yemek 
yemeyi unutuyor diye geri çekiliyorum. Yemek gibiler. O da ne? 
Bilmiyorlar. Dışarıdalar, bilirsin, vücuttan çıkmışlar. 
[00:57:34][7.4] 

[00:57:35] Bu kadar az besinlere ihtiyacın olması da şaşırtıcı. 
[00:57:39][3.2] 

[00:57:39] İnsan vücudunu korumalısın. [00:57:40][1.2] 

[00:57:41] Amerikalılar çok fazla yiyorlar, bilirsin işte, “Evet, 
evet. [00:57:44][2.9] 

[00:57:45] Ama diğer şey ise, ego değil, egonun travmamızı, 
hikayelerimizi ve bizi inciten şeyleri tutan kısmı. Biliyorsun, 



bu parçamızı incitmek istemeyiz. Ve biz, um, bunu görmezden 
gelmek istemiyoruz. Ego'yu görmezden gelmekten bahsettiğimiz şey 
bu değil. Daha çok bütün o küçük oyuncakları alıp götürdüğümüz 
diğer şeyleri geri çekilmek gibi. Eğer ego geri çekmek ve kalp 
tüm bu acı konuşmasına izin başladığınızda ortaya çıkacak ya da 
gelip ve. Ve bu geri çekilme sürecinin gerçekten önemli bir 
parçası, onları dışarı çıkarmak, yukarı çıkıp onları ışığa koymak 
ve aynı anda gelen bilgelikle, kendi cevaplarımız var. Ben, 
bilirsin, insanların travmalarıyla ilgili sorularını cevaplamam, 
ortaya çıktıklarında bazen hikayelerini paylaşırlar. Ama sonuç 
her zaman şu ana kadar göremedikleri travmanın etrafındaki 
aydınlatmayı paylaşırlar. [00:58:44][59.6] 

[00:58:46] Bilgelik ya da cevap, değil mi? İhtiyacın olan her şey 
senin içinde. Eğer hayata yakalanırsak, dinle, cevapları vermem 
çünkü sen onlara cevapları veremezsin, değil mi? [00:58:55][9.3] 

[00:58:56] Sadece nasıl gideceğime dair bir harita var. Doğru, 
doğru, doğru. Evet. [00:58:58][2.8] 

[00:58:59] Ama demek istediğim, bu podcast. Kimseye cevabımız 
yok. Sadece kendine sorup, içindeki ilahi kıvılcıma kendini 
rehberlik etmen için sorular sormaya çalışıyoruz. Böylece 
başkalarına ışık olabilirsin. [00:59:10][11.3] 

[00:59:12] İsimsiz mükemmel bir isim. İsimsiz evet. Evet, aynen 
öyle. Yani, evet, bilmiyorum. Sanırım, geri çekilme nüanslarından 
bahsediyorduk. Nasıl farklı olduğu ve nasıl dönüşümcü olduğundan. 
Yani, bilirsin, biraz daha bahsettiğim diğer şeylerden bazılarını 
anlattım. Arzuyu nasıl topluyor, pratik yapma arzusu, pratik ve 
anlayış ve irademizin güzellik için hazne olmak olduğunu anlamaya 
çalışacağız. Temelde dokunulma alıştırması. Ama, bilirsin, bunu 
nasıl doğru yaparız? Yollardan biri duyusal olmaktır. Yani, 
bilirsin, biz kültüre özgü bir hayat değiliz. Ben nakit makinesi 
ya da park tamponu değilim. Ben bir insanım. Yaşıyorum ve 
duyularım hayatımın geri kalanına bağlanma yolum. Bu bizim işitme 
ve bizim görüşümüz ve bizim zevkimiz ve cildimiz. Bu bizim 
duyularımızın süper duyusal olmasına izin vermek. Geri 
çekilirken, güzel ve güzel müzik dinleyeceğiz ama bunu yüz katı 
büyüklüğünde bir kulakla yapacağız ve şimdi egonun süründüğü ve 
kalbin yükseldiği bir kaba koyacağız. Ve bütün bu şeyler bir 
araya gelir ve bunu mükemmel bir fırtına gibi yapar, tabiri 
caizse. Her zaman yayın yapan ama duyamadığımız bilgeliğe tekrar 
giriyoruz. [01:00:39][87.4] 

[01:00:40] Doğru, değil mi? Sanırım ikinci ya da üçüncü 
bölümümüzdeydi, yine de biz insanların gerçekten birimleri nasıl 



aldığımızdan bahsettiğimizi hatırlamıyorum. Biliyorsun, biz 
burada birim olarak bulunuyoruz. Eğer kendimize ilahi bir şekilde 
ayarlanmamıza izin verirsek, bizim için her zaman kullanılabilir. 
[01:00:57][16.2] 

[01:00:57] Değil mi? Kilisenin kapısı, değil mi? [01:01:01][3.4] 

[01:01:02] Evet. Evet, senin ve benim gibi, bilirsin, dediğin 
gibi, ruhani bir konuşma yapmak için yer bırakmıyoruz. Sen ve ben 
bira fabrikasında oturup bira içip ruhani bir konuşma yapacağız. 
[01:01:09][7.9] 

[01:01:11] Evet, tabi. Ama bilirsin, gerçekliğin tamamı kilise 
olduğunda, bilirsin, her şey ve sınır yoktur, hiçbir fark, kelime 
nirvana tanımı, hiçbir fark yoktur. Ve biliyorsun, 
söylediklerimiz gelince, bazı insanların gözün önünde gizli 
olduğunu söylediğini duydum. Bizi dönüştürecek ve almamız gereken 
hediyeler olan her şey aslında her zaman önümüzde. Programcı 
metaforu kullanmak gibi bir şey. Bu bir operatör hatası. Hmm. 
[01:01:46][35.3] 

[01:01:47] Doğru, doğru, doğru. Dört ya da dört mü, beş mi? 
Uzakta değil. [01:01:49][1.8] 

[01:01:49] Evet, evet. Evet. Bu yüzden kesin biziz. Sık sık 
insanların geri çekilme sürecini akort gibi çağırdıklarını 
duymuştum. Sahamızı değiştiriyoruz. Ayarlarımızı değiştiriyoruz. 
[01:01:57][8.1] 

[01:01:58] Bunu seviyorum. Evet, bu sabah düşündüm. Aklıma bir 
şey geldi, çünkü bir kez daha, çocuk olarak, benim koyulduğumu 
hatırladığım gibi, kulaklarınızı test ettiklerini ve farklı 
sesleri dinlemenizi sağlıyorlar ve evet, hatırlarsınız, 
bilemiyorum, biz beş ya da altı yaşlarındayız, buradasınız bir 
seviyeye kadar bir işitme testi. Her neyse, sadece sesi sağır 
dediklerini hatırlıyorum. Oh, vay canına. Ben de büyüleyiciydim. 
[01:02:24][25.6] 

[01:02:25] Ne yapardın bilmiyorum? [01:02:26][1.5] 

[01:02:27] Nasıl bilebilirim ki? Ama aynı zamanda, bilirsin, 
hoşuma gidiyor. Hepimizin yeniden ayarlanması gibi ayarlanmamız 
gerekiyor. İşte geri çekilme budur, yeniden ayarlamadır. Biliyor 
musun, Inayat Khan'ı düşünüyorum, içeri girip derslerini yapardı 
ve akort müziği çalardı. Biliyor musun, benim projem için yeniden 
yarattığımız gibi var. Ve şöyle dedim, Amin ve benim yaptığımız 
müzik akort müziğimiz var. Bu yüzden geri çekilmeye, araçları 



kesinlikle kullanarak bilinen benliğe yeniden ayarlama olarak 
bakıyorum. [01:04:00][93.3] 

[01:04:01] Piyano gibi. Değil mi? Bana piyano verdin. Şimdiye 
kadar üç kez söylediğin gibi bir melodi dinledim. [01:04:07][5.4] 

[01:04:07] Ve bilirsin, piyano akort alıcısı “Oh evet, gerçekten 
sağlam olması için üç ya da dört tane sürüyor. Ve sonra, 
bilirsin, bir yıl içinde geri verirsin. Doğru, doğru. Ve işte 
elimizde. Doğru sürekli geri çekilmek zorunda çünkü biz tamamen 
unutkanız. Ve kültürlü yaşam, kabul edelim, çok güçlü ve 
zorlayıcı bir güçtür. Eğer başarmak istiyorsak egolarımızla 
birlikte yaşamalıyız. [01:04:27][19.9] 

[01:04:28] Değil mi? Evet. Evet, herkes ısı ve rahatlığı sever. 
[01:04:30][2.2] 

[01:04:31] Evet, ama biliyorsun, hepimizin geç kalma maneviyatına 
farklı yaklaşımları vardır. Sorgulama ve manevi uygulama için 
orman spor salonu gibi harika bir tür haline geldiği için 
kültürlü yaşamdan gerçekten çok keyif alıyorum. Ve bilirsin, sana 
bir örnek vereyim, sanırım, bilirsin, bu iki yıl yalnız kalmanın 
en iyi iki yılı. Ve, bilirsin, beni gerçekten çok yeniden 
ayarladı. Ama bu son birkaç yılda bana öğrettiği şeylerden biri 
de hayatın kıymetini ve gerçekten zamanım olmadığıydı (çünkü 
yarının ne olduğunu bilmiyorum) küçük olmak ya da bunlara ihtiyaç 
duymayan şeylere üzülmek. Birkaç ay önce havaalanındaydım, Rob'la 
birlikteydim. Havaalanına vardığımızda cüzdanını unuttu ve 
güvenlikten geçmek üzereydik. Ve bu ilklerden biriydi, ama sonra 
bir kez oldu mu, bir kez olduğu gibi olduğundan beri, sadece kapı 
açıldı ve dışarı çıktı, ilk kez açık kalıyorum. Buna rağmen, bir 
uçağa binmek üzereydim. Potansiyel olarak, umarım bir an için 
hemen gitmedim. Eminim ki havaalanının bunu günde zilyon kez 
halledeceğine eminim. Güvenlikten geçelim ve kimliğiniz olmadan 
uçağa nasıl bineceğiniz hakkında bize ne söyleyeceklerine 
bakalım. Sıfır hıçkırık yaşadım, sıfır gibi. Ve kesinlikle, durum 
böyleydi. Herkesten daha hızlı uçaktaydık. Ön tarafa atladık. 
Kolay bir geçici çözüm vardı, iki saniye sürdü. Haftanın her günü 
bununla uğraşıyorlar, ama bu uygulamaların içinde yaşadığımız 
maddi gerçekliği nasıl dönüştürdüğünü ve onu eğlenceli, farklı, 
daha hafif ve daha kolay hale getirmesi. [01:06:24][113.2] 

[01:06:25] Şey, bu ona bir 'eğer? 'veriyor. Yerine “Evet” yerine. 
Evet, bu endişe yerine bir merak. [01:06:32][6.4] 



[01:06:32] Bir de klasik Buda hikayesi var. Eminim bunu 
milyonlarca kez duymuşsunuzdur. Kasap olacağım gibi, ama sanki 
Budist bir çiftçi ve oğlu varmış gibi. [01:06:39][6.4] 

[01:06:39] Biliyorum ama lütfen doğru söyle ve sahada çalışıyor. 
[01:06:42][2.7] 

[01:06:42] Bu sadece işçi gibi ve oğul bacağını kırar ve komşusu 
der ki, “Zavallı şey, Tanrım, ne trajedi. O da dedi ki, “Peki, 
bakalım. [01:06:51][8.5] 

[01:06:51] Bakalım. Bakalım. [01:06:52][0.7] 

[01:06:53] Ve sonra ordu geliyor. “Oğlunun savaşa gitmesi için 
ihtiyacımız var. Ve dedi ki, “Oh, bacağı kırılmış. Üzgünüm, evde 
kalacak. Ve hikaye böyle devam ediyor. Kilometrelerce derinlikte. 
Belki. [01:07:02][9.8] 

[01:07:03] Bakalım. [01:07:03][0.0] 

[01:07:04] Evet, havaalanındaydı ama sonra kaldı ve bana 
milyonlarca kez oldu çünkü New York'a gideceğini düşünüyorum, 
değil mi? [01:07:12][7.8] 

[01:07:13] Los Angeles'a gidecektim, sanırım bu konuda. Evet. Ama 
biliyorsun, hala gittiğin her yerde kimliğin olmalı. 40 yaşından 
fazla olmasına rağmen bu işi çözemeyeceği anlamına gelmez. 
[01:07:21][7.8] 

[01:07:21] Değil mi? Yani, bir salgın içinde arkadaşlarını 
kontrol etmek istemezsin. [01:07:24][2.5] 

[01:07:24] Ve şimdi olduğu gibi, çok doğru. Büyütülecek bir şey 
yok değil mi? Evet, sen de “Evet, evet. Ama biliyor musun, o anda 
neler olduğunu bildiğimi hissettim. Bana vuran şey, bu düşünceli 
uygulamanın geri çekilmeye devam etmenin kümülatif etkisi, farklı 
bir sahaya ayar yapmak, yüzümün cama çok fazla basıldığını fark 
ederek, bu dünya üzerinde, kalbimin üzerinde daha fazla kir 
istemediğimi fark ettim ve bunun yerine açık kalmak istememdi. 
Daha çok merak, şaşkınlık ve olasılık alanında olun çünkü bunu 
bilmiyoruz. Biz. [01:07:58][34.0] 

[01:07:59] Sanırım bilinmeyeni kucaklamak için. Bence bu insanlar 
olarak yapabileceğimiz en iyi şeylerden biri. Çünkü bildiğimiz 
çok az şey var. Bilinen tek şey benlik. İşte, her şey gibi, 
ezberlenebilecek istatistiksel sayılar ve ezberlenebilecek ve 
regurjitasyon edilebilen bilgilerdir. Ama bildiğiniz gibi, 



kendimizi tanıdığımızda, kendimize güvendiğimizde, içimizdeki bu 
alanı onurlandırdığımızda, bize diğer insanları onurlandırmak ve 
sevmek için yer verir. Evet, ve böyle durumlarda çıldırmamak 
için. Tanrı korusun. Kaybetmiş olabilirim ya da “Oh, bilirsin, 
kendimi biraz stresten kurtardım. [01:08:38][38.8] 

[01:08:39] Vücudumu tamamen becerdin. [01:08:40][1.0] 

[01:08:41] Evet, böyle şeyler olduğunda derin bir nefes alıyorum, 
değil mi? [01:08:43][2.3] 

[01:08:44] Evet, tam oraya gittim. [01:08:45][1.3] 

[01:08:46] Yani bazı alıntılar, başka şeyler ya da insanlar 
olduğunu biliyorum. Oh, mesele şu. İyi eşyalarınız olduğunu 
biliyorum. (Bir taslak yazdı. İnsanlar) Ben Wendy'yi bu yüzden 
seviyorum, kendi kalbimden sonra bir taslak kadın yazdı. Aman 
Tanrım, en sevdiğim şeyler. [01:08:57][11.6] 

[01:08:58] Yani, bence, bilirsin, eğer geri çekilmekten 
bahsediyorsak belki de düzenli olarak geri çekilen insanlara hiç 
geri çekilmemiş birine. Her şeyden önce, doğru yap. Her şeyden 
önce, sadece yapın, bunu yapmak için zaman ayırın, millet. 
[01:09:17][19.2] 

[01:09:18] Ve rehberli bir geri çekilme. [01:09:19][1.0] 

[01:09:19] Sadece diyecektim ki, “Aman Tanrım, hayatımda bu kadar 
sıkıştırılmış vaktim yok. Ama sonra bunu yapmak çok zor olsa da, 
zaman ayırmayı severler. Ve sonra geri çekilmeden çıkar çıkmaz, 
“Aman Tanrım, zamanı görüyorum. Deniz zamanındayken olduğum tüm o 
şeyler tamamen farklıydı. Ve şimdi tüm eşyalarım yönetilebilir ve 
onlara zaman verilmiş gibi hissediyorum. Zamanı feda 
ettiklerinden değil, böylece bu konuya girebiliriz. Ve bence eğer 
geri çekilme yollarını ya da insanların geri çekilme yollarını 
arıyorsan, bilirsin, elbette bir rehber var çünkü o zaman 
gerçekten ellerini direksiyondan çekip ellerini direksiyondan 
çekebilmen gerekir. New Mexico'daki Lama Vakfı güzel bir 
ortamdır. Genellikle fantastik öğretmenler getirirler. Esselin, 
Omega o kadar çok yer var ki Sufilerin bir sürü var. Elbette, 
Sufi emri ne olursa olsun Colorado'da geri çekilme Şambala 
Merkezi'ni teklif eden bir kol vardır. Benedictine keşişlerinin 
manastırlarına gitmeyi çok seviyorum. Aman Tanrım, çok havalı. 
Mesela bu manastırlardan bazılarına gidip “Buraya gelip birkaç 
günlüğüne inzivaya çıkabilir miyim? Ben o olacağım. Bu kendi 
kendine güdümlü bir geri çekilme olacak. Ancak kendi kendine 
güdümlü inzivalar bile, birçok geri çekilme rehberi bunu Zoom 



aracılığıyla sizinle birlikte yapacak, böylece dünyanın dört bir 
yanındaki inanılmaz bir öğretmene erişebilirsiniz ve günde üç 
randevunuz var ya da her neyse. Pratiklerini veriyorlar, sana bir 
şeyler veriyorlar. Ve eğer kendini rahiplerin etrafına koyarsan, 
kutsal moly. [01:10:50][90.5] 

[01:10:50] Sadece oradaki titreşim, sadece enerji, sadece köklü 
sakinlik. Ve sadece, yani, ilahi varlık. Sadece, evet, aman 
tanrım, umarım en beceriksiz bir şey yaparım. [01:11:01][10.5] 

[01:11:01] Hayır, bilirsin, binaya giriyorum ve “Oh, evet, um, ve 
zaten yavaşlamışlar. Yani akort yapıyorsun. Şimdiden güzel bir 
akor çalan bu enstrüman gibi, değil mi? [01:11:12][11.3] 

[01:11:13] Doğru. Çello çoktan ayarlandı. Sarılmak mı? [01:11:15]
[2.1] 

[01:11:15] Evet, evet. Geri çekilme konusunda, bilirsin, bazıları 
yararlı olan küçük ipuçları gibi. Her zaman doğaya erişiminiz 
var. Eğer yapamazsan. Kulağa basmakalıp ve gülünç geldiğini 
biliyorum ama bir penceresi var, saksı bitkisi olsun. Ama bunu 
çevrenizde yaşamak? Şiir. Akort yaparken çok daha mantıklı olmaya 
başlıyor. Ve o kadar çok ev ve güzel kısa öykü var ki onları 10. 
kez okuduğum manevi hikayeler ve bu sefer farklı ayarlandığım 
için, bence yeni, farklı bir iş bedeni gibi. Tamamen. Enstrümanın 
ne kadar önemli olduğu inanılmaz, ama bilirsin, Merton Teilhard 
De Chardain başka bir harika, Abraham Heschel'in jewidh zRabbi 
İnanılmaz. [01:12:10][55.0] 

[01:12:11] Aslında onun hakkında bir belgesel izledim ve bir sürü 
şeye baktım. Aman Tanrım. Evet. Evet. Evet. Hatırlamadığım bir 
PBS olayı olabilir çünkü zaten bir sürü farklı medya bilgisi 
izliyorum. MLK ile yürüdüğünü fark etmemiştim. Selma'da olduğu 
gibi enstrümantal biriydi. Aman Tanrım. Ve o öldü. Cuma günü 
öldü. Cumartesi günü cumartesi gecesi gibi, değil mi? Yani o 
sabah uykusunda ölmüş. Sanki Yahudiler için, Yahudi cemaati için 
astronot için oradaydı. [01:12:48][36.8] 

[01:12:48] Bu bir düğme ya da doğru bir şey yapmak gibi mi? Bu 
yüzden tüm yolu gitti. [01:12:52][3.4] 

[01:12:52] Evet, tüm yolu gitti. Şey, ve aynı onlar için öyleydi. 
Anlayışım senin gibiydi. Bu sadece istasyonun böyle olduğunu 
kanıtlar. Böyle dışarı çıktı, değil mi? Evet, tamamen uyum 
içinde. [01:13:03][10.9] 



[01:13:05] Abraham Herschel'den aldığım bir kitap var. Sanırım 
adı. Bunu tavsiye ettikten sonra merak istedim. Gerçekten, 
gerçekten güzel. Um, bilirsin, ben sadece geri çekilmek için 
diyebilirim ki, kim geri çekiliyor biliyor musun? Umarım hepimiz. 
Bakalım başka neler var. Evet, güzel hikayeler ya da Kuşlar 
Konferansı güzel bir Sufi hikayesi. Nasreruddin, Sufi Hayat 
Kitabı'nın masalları olan küçük bilmeceler ve hikayeler gibi 
eğlenceli bir demet gibidir. Splits denilen alıntılar tarafından. 
Sufiler Joseph Fadama'nın bir kitabının başlığıdır ve Örümcek 
Adam'ın tüm kitaplarına bayılırım. [01:13:48][42.9] 

[01:13:49] Oh, evet, ben de gidiyorum. Dr. Gabala devam et, bu 
yüzden insanlara doğanın gizli boyutunu ve evrenin iç yaşamını 
öngören şeyleri hatırlatacağım. Yani bu noktaya kadar çok kısa, 
iki ve üç sayfalık bölümler gibi, çok derin, sanki bir hafta 
boyunca onunla oturmak zorunda kalacaksın gibi bir çeşit 
harikalık, anlıyor musun? Ve o bir astrofizikçi olan ve sonra 
oradan gelen adamdı. [01:14:15][25.6] 

[01:14:15] Ve evet, evet. [01:14:16][0.7] 

[01:14:16] Ve o şeyler o metinler. [01:14:18][1.3] 

[01:14:19] Çok tatlı, hızlı bir okumadaydı. Ama bir kez daha, o 
şeylerden biri, her gittiğimde, yeni bir hak gibi çünkü farklı 
bir titreşimi davet eden farklı bir insanım ve erkenden farklı 
bir esnekliğin oluşmasına izin veriyorum. [01:14:33][14.5] 

[01:14:34] Evet. Eğer dinleyicilerimiz bugün bir şeyi elimden 
alacaklarsa, oh oğlum, tıpkı bir şey gibi, tamam, yani 
havaalanında o anı yaşıyorlar, aman tanrım, onu kaybettim. 
Cüzdanımı bıraktım, ne olursa olsun. Onlara geri dönmeleri için, 
kendilerine geri çekilmelerini hatırlatmak için hangi cümle 
cümlesini verebilirsin? Yardımı dokunabilecek bir şey var mı? 
[01:15:01][26.7] 

[01:15:02] Maneviyattan geliyormuş gibi gelmiyor ama benim için 
gerçekten öyle. O anı “oyun devam” duygusuyla karşılaşıyorum. 
Hmm. Bu gerçekten sevdiğim her gün bir elbise provası değil. Bir 
tane daha alırım. Evet, boşa harcayacak zaman yok. Salgının bana 
verdiği bir şey... gerçekten de senin söylediklerine göre, soru. 
Bilirsin, hepimizin bildiği gibi, oh, ben rahatsız oldum, 
pencereler yeterince açık değil, ışıklar çok parlak, ya da 
kazağım kaşınıyor, ya da sanırım, bilirsin işte, her neyse. Değil 
mi? Ve bu kişi için mutluluk yoktur çünkü her zaman onları 
kontrol eden harici bir şey vardır. [01:15:57][55.0] 



[01:15:58] Evet, evet, evet. Yani. [01:15:59][1.3] 

[01:16:01] Bu son birkaç yıldır beni nereye götürdü. Kendini 
mükemmel olarak gösteren bir anı beklemeyin, böylece neşe 
yaşayabilirsiniz ve aynı zamanda seveceğiniz mükemmel bir insanı 
beklemeyin. Değil mi? O kişi asla gelmeyecek. İnsanı sevmek için 
derin ve anlamlı ve ruhunuz için gelecekteki yakıt için derinlik 
sağlayacak deneyimin tadını çıkarabileceğiniz bu an başka bir an 
değil. Şimdiden girdiğin an. Sevmek için kişi önünüzde duran ve 
her şey çok jilet kenar olduğu bu zamanlarda, özellikle bu 
zamanlarda, zıt görüş veya bakış açıları olan birini sevmek zor 
olsa da, sevmek zor olsa. Ama tam tersi olan ve belki de sana 
saldırgan olan kişi bile. Onları samimi olduğun yerde sevmek için 
yapabileceğin küçük bir şey var. Olabilir. Konuştuğun fitness 
sahası olduğun için gerçekten minnettarım ve gözlüklerini çok 
beğendim ama bulabilirsin ve samimi olabilirsin. Ve o kişi 
seveceğin kişi. Ve bu an zaten içinde bulunduğun kilisede olma 
zamanı. Gelecek hafta olmaz. Evet, ve geri çekilme uyanık bir 
süreç olabilir. Bilirsin, zamanımızı ayırıp geçtiğimiz çok 
tanımlanmış bir süreç arasında. Ama her anın arasında. [01:17:27]
[86.3] 

[01:17:30] Çok teşekkür ederim. [01:17:31][0.6] 

[01:17:31] Benim için zevkti, Julie, her zaman eğlenceli. 
[01:17:33][1.9] 

[01:17:34] Bunu daha sık yapalım. Oh, kesinlikle sevmeyi 
seviyorum. [01:17:36][2.6] 

[01:17:51] Kerouac Haiku. Aniden, yetkili şaşı olur ve yüzer 
gider. [01:17:58][6.5] 

[01:18:16] Ve burada, Şimdi Değilse, Ne zaman? Ne zaman. Alice 
Wyatt ile konuşmalar. [01:18:22][5.6] 

[01:18:34] Güvenlik açığı. Güvenlik açığı son iki yılda kültürel 
bir kelime haline geldi. Webster'ın tanımı fiziksel ya da 
duygusal olarak saldırıya uğrama ya da zarar görme ihtimaline 
maruz kalmanın kalitesi ya da halidir. Buna dayanarak, neden 
insanlar savunmasız olmayı seçsin ki? Çoğumuz inanmıyor. 
Biyolojik varlıklar olarak, genç yaşta, emniyet kemerini takmak, 
ön kapıyı kilitlemek, yabancılarla konuşma, yeme gibi fiziksel 
hassasiyetlere karşı korunmayı öğreniriz. Kültürümüz ayrıca 
kendimizi duygusal olarak korumayı da öğretiyor. Seni ağlarken 
görmelerine izin verme. Nerede son moda? Zorbalık olmaktansa 
zorba olmak daha iyidir. Doğru insanlarla çıkın. Bir ortaokul 



öğrencisi olarak, moda seçimi ile bir uzvuna çıktığımı 
hatırlıyorum. Okuldan sonra gençlik dergisinden çıkmış gibi 
göründüğümü düşündüm. Acımasız bir liseli çocuktan bir yorumdan 
sonra eve geldim, o kıyafeti dolabımın arkasına ittim, bir daha 
asla giyilmemek için. Ders öğrenildi. Kendini savunmasız bırakma. 
Peki neden en çok satan kendi kendine yardım kitaplarından, 
podcast'lerden ve hatta talk şovlarından gelen savunmasızlığa 
olan ani ilgi? İş yerlerimizde, ailelerimizde ve 
arkadaşlıklarımızda duygusal hassasiyet kültürünün iyi olduğunu 
söyleyen bir sürü araştırma var. Güvenlik açığı, daha sağlıklı 
ilişkilere, yaratıcılığa, daha iyi zihinsel ve fiziksel sağlığa 
ve daha güçlü sosyal kumaşa yol açar. Görünüşe göre güvenlik 
açığı yeni sihirli hap, değil mi? Eğer öyleyse, oraya nasıl 
gideceğiz? Her zaman açık bir insan olmuşumdur. Duygular kolayca 
gelir. Kendimi ifade etmek o kadar da zor değil. Benim için 
sakıncası yok. Çoğunlukla, odadaki çoğu insanın zaten 
düşündüklerini söyleyen, ancak söylemek için çok tereddüt ya da 
kibar olduklarını söyleyen kişi olmak. 40'larıma ulaştığımda 
kendimi hayatımın bu alanında yıpranmış halde buldum. İnanç 
ailemde kendimi izole edilmiş hissettim. Genellikle diğer dinin 
dünyasından başka bir görüş dile getiren tek kişi sık sık inanç 
eksikliği olarak yorumlanır, evliliğimde bana kafa karıştırıcı ve 
zarar verici olmaya devam eden bir şey. Duygular takdir edilenden 
daha az olmuştur. Anlaşılmadı. Duygusal olarak reddedilmişken 
büyüyor. Cevabım geri çekilmek, kapatmaktı. Koru, 
umursamıyormuşsun ve incinmeyecekmiş gibi davran, değil mi? Pek 
sayılmaz ama başka nereye gideceğini bilmiyorsan bu geçerli bir 
seçenek gibi görünüyor. Bunu birkaç yıl yaptım. 50. doğum günümü 
düşünmeye başlayana kadar işe yaradı. Hayatımın geri kalanında 
istediğim şey bu muydu? Ben olmamak, sesimi masaya getirmeyi 
seçmemek, içimdeki tüm ışık ve neşenin sönmesine izin vermek ve 
sonra ölüyor. Bu düşünceler beni uyuşukluğumdan kurtardı ve ben 
de karşılık vermeye karar verdim. Yenilenmiş benlik duygum için 
savaştaki ilk hareketim kocamı terk edip kilisemi terk etmekti. 
Bu karara giren her şeyi ve sebep olduğu yoğun acıyı açıklayacak 
yeterli kelime yok. Tek söyleyebileceğim duygusal ve ruhsal 
hayatım için savaşıyordum. Kocamın ve kilisenin kaçması gereken 
acı kaynağıydı. Kocamdan ayrıldıktan sonra savunmasız olacak 
kadar cesur olduğum bir ortak buldum. Temiz ve duygusal bir sayfa 
çalışması bana varlığımı unuttuğum bir versiyonum olma şansı 
verdi. Bu kişiden gerçekten hoşlanmıştım. Ben de kendimi 
severdim. Ama bir sürü kendinden şüphe, sorgulama ve olumsuz 
kendi kendine konuşma hala var. Kiminle olduğuma bağlı değildi. 
İçimde bir şey vardı. Bunun sorumluluğunu üstlenip, işin aslına 
inmek zorundaydım. Bu benim için büyük bir vardiyaydı. Güvenlik 
açığı benim için yapmam gereken bir seçimdi, ilişki içinde 



olduğum kişi yüzünden değil. Terapiye gittim. Yaşasın, terapi. 
Bir sürü harika kitap okudum, çoğu yazar Bernard Brown'dan. O, 
Wholehearted Living adlı bir konsept üzerine kapsamlı bir şekilde 
yazmıştır. Kalbini açmanın büyük faydaları var. İnsanlara içinde 
ne olduğunu gösterip, hataları ve zayıflıkları kabul etmek, seni 
sevdiğimi söylemek ve seni sevdiğimi duymaya gerek duymamak. 
Güvenlik açığının riskleri vardır. Ya yüzüne dümdüz düşersen? En 
iyi versiyonun değil mi? İnsanları yüzüstü bırak. Tanrı korusun, 
özür dilemek zorundasın. Bunlar tam kalpli bir hayat yaşamanın 
bir parçası. İstediğime karar verdiğim hayat bu, bazen dağınık ve 
acı verici olsa bile. Olumsuz düşünce kalıplarını yakalamak için 
yazılarımı tekrar okudum. İç diyalogumu değiştirdim, kendime kim 
olduğumu, neler yapabileceğimi hatırlattım. Özgüvenim arttıkça 
hatalarımı kabul etme yeteneğim de onlar kim olduğumu 
tanımlamadan. İnsanlar benden hoşlanmadıysa ya da benimle aynı 
fikirde olmasaydı, bu dünyanın sonu olmazdı. Tabii ki, ama 
duygusal olarak kapatmamaya gücüm vardı. Kendini korumaya karşı 
savunmasızlığı seçtim. Güçlendim ve daha sağlıklıydım. Bu nasıl 
olabilir ki? - Bilmiyorum. İşte olan bu. Birkaç ay önce, bu basit 
şiiri yazdım. Zayıf bir hayat yaşamak derisi olmadan etrafta 
dolaşmak gibidir. Sana dokunan her şey ruhuna giriyor. Ağrı 
yoğun. Enfes neşe. Yaşamak için başka bir yol bilmiyorum. 
Kiliseme dönmemeyi seçtim. Sonsuza kadar mı? - Bilmiyorum. Bazen 
sistem, güvenlik açığını ezerek ödüllendirmek için 
tasarlanmıştır. İnsanlara bunu yapan bir şeyin parçası 
olabileceğimden ya da olmak istediğimden emin değilim. Hala 
hayatımın çözülmemiş bir parçası gibi geliyor ama şu an için 
değişme arzum olmadı. Bu konuda barıştım. Öte yandan, kocam ve 
ben tekrar birlikteyiz. Kendi savunmasızlığı yolculuğuna çıkmıştı 
ve kalbini bana açtığını fark etti. Kim olduğunu gerçekten bana 
hediye etti. Şans verilirse geri dönerim. Çok iş vardı. Çok iş 
var. Çok korkutucu. Bazı günler çok fazla bağışlanma, bir sürü 
lütuf ve çok şey var. Söylediğini duyduğum şey ve “Hayır, ben 
öyle demedim. Ve tekrar denemek zorunda, ama tekrar deneyin. Ne 
kadar sürerse yaparız çünkü bu bir tür hayat. İkimiz de zengin ve 
sağlıklı, tutku ve neşe dolu bir tane istiyoruz. Bu, 
savunmasızlıkla dolu bir hayat. [01:26:28][473.7] 

[01:27:18] Astronotlar ve kozmonotlar uzayı keşfedecekler ama bir 
iç dünya da var. O zaman ışık ve sesin ötesini keşfedelim. Zaman 
ve uzay. Deneyimli ya da keşfedilmemiş ters alan tanımlamak için 
yeni bir dile tanıtılmamış bir dili dinlerken bize katılın. 
Rüyaların portalından giriyoruz. Son raporumuzda. Gerçekten 
bildiğimiz tek şeyi araştırıyoruz, ki bu da kendimizle olan 
ilişkimiz. [01:27:57][39.2] 



[01:27:59] Sadece bir ilişki var. Dün gece alışılmadık bir şeydi. 
Eğer gerçekliğe ve gerçekliğe dikkat etmezsen ne olduğumuza ve 
kim olduğumuza dikkat etmezsen. Var olan tek ilişki, kendimizle 
bir ilişki. Başka bir şeyle ilişkimiz yok. Sadece bir şeyden 
diğerine geçiyoruz. Ama sahip olduğumuz ilişki biziz. İçinde 
nüfuz eden bir özü var. Cindy'nin rüyasında her şeyin içinden 
geçiyor. Rahat olduğu bir yerdeydi ve birden bire, tamamen farklı 
bir alanda Alzheimer hastası insanlarla ilgilenmeyi teklif etti. 
Bazı şeyleri iyi hissettiği yerde gayet iyiydi. Bir şeyler bir 
araya geliyordu, bu yüzden bu düşünceyle atlayıp o işe gidiyor ve 
işler böyle yürüyecek. Eğer bunu yaparsa, geldiği koşulları 
unutacak. Daha sonra bir deliryumun labirentinde adım adım 
ilerler, daha büyük bir bütünlük dikkat etmeden. Odun keserken, 
su taşırken ve bulunduğu yerde bulunurken daha büyük bir bütünlük 
bir araya gelmiş olabilir. Ama başka bir zihin duygusu yönelimine 
girmeyi seçti. Sonra unutuyor. Düşüyor ve yayılıyor. Bir zaman 
yanılsaması içinde atılmış, sanki başka bir uzayın orada anlamlı 
bir şey olabileceği yanılsamasına dayanarak hareket ediyor. Ama 
uzayın diğer illüzyonuna atılmasıyla dikkat ettiği alan düşüyor. 
Yani hiçbir süreklilik olmadan bir şeyden diğerine devam edecek. 
Ortayı asla bulamayacak, Rumi şiiri gibi. Yapılacak 99 şey varsa 
ve yapılacak önemli olan tek bir şey dışında her şeyi yaparsan, 
hayatını boşa harcamışsın ve bu da bunun bir örneği olurdu. 
Meditasyon rüyamda bana da aynen böyle oldu. Ortaya çıkan ve 
ortaya çıkan şeyler açısından kendimi çok iyi hissediyorum. Bu 
küçük dünyada bazı şeyleri iyi hissederek bir rol yapıyorum. Ama 
tabii ki eğilimim bu şekilde odaklanmak için açılmak. Ve bu senin 
başını belaya sokacak çünkü bu, rüyamdaki 1990 şeylerine geri 
dönüyor. Olduğum yerde evi terk ettiğimi fark ettim ve burası 
eski bir ev. İyi durumda büyük, eski bir ev ama eski bir ev. 
Babam, birlikte büyüdüğüm ailem hala orada yaşıyordu. Ben genç 
bir yetişkinim. Bazı şeyler hakkında pek iyi değildik. Bu yüzden 
gidiyorum ve geri dönmeye niyetim yok. Sadece nasıl hissettiğimle 
yuvarlanıyorum. Ama yine evin yanından geçiyorum, sadece 
saçmalıyorum ve bahçeye bakıyorum ve altı römork var. Fiona 
Flatbed Train gibi bir tip vardır. Bütün ön bahçeyi aldılar. Bir 
rüzgar geldi ve ön olanları biraz devirmişti ve düşmüşlerdi. Evi 
kaçırdılar ama güvertenin kenarlarını kazıyarak yan taraftan 
indiler. Gerçekten herhangi bir hasar vermediler ya da oluk 
dışında hiçbir şeyi silmediler. O kadar yakın ve sıkıydılar ve 
tamamen aşağı inmemişlerdi ki bu da güverte için önemli olan bir 
şeyin geri kalanını da yok ederdi. Acaba neler oluyor? Ben de 
evin içine giriyorum, ki bu da tabii ki kendini temsil ediyor. 
Ben de bağırdım, evde kimse var mı? Aniden evin ucunda 
tanımadığım bir ses duydum. Oraya yürürken zeminin biraz düzensiz 
olduğunu fark ettim. Bu tamam. Eski bir ev. Sonra neden 



sarktığını ve biraz yükseldiğini gördüm çünkü beş ya da altı 
çürük kereste var. Bodrumdan gelmiş olmalılar, bu yüzden temeli 
kaplıyorlar. Belki de bu yüzden evden ayrıldı çünkü ev 
yenileniyor ama etrafta kimse yok. Bu biraz şok edici. Oraya geri 
döneceğim. Etrafta çalışan yok Sadece birkaç serseri çocuk. 
İçlerinden biri bana bu konuda sorulmaya başladı ve bu titreşimi 
hemen tanıdığımı. Bilirsiniz, bu hayatta her zaman oynanan bir 
güven oyunudur. Bunu kabullenmeniz ve çarpık olan bir şeyi 
düzeltmek için, titreşimleri sapıktır. Sonra onlara önden düşmüş 
römorklarla neler olup bittiğinden bahsettim ve o çürük 
kerestelerden bazılarını almaları ve orayı kaldırmaları 
gerektiğini. Bunu yapmaları bir an sürer. Sonra rüyadan 
uyanıyorum dediğim gibi, hadi, beni takip et. Sana ne demek 
istediğimi göstereceğim. Bu meditasyon rüyasıydı. Ben de bu 
senaryoyu tarif ettim. Dışarıda olan şeylerin tetiklendiği, 
insanların sanki bir şey olacakmış gibi davrandığı ve olacakmış 
gibi davrandığı. Ve bu mutlaka gerçekleşmiyor, en azından bir 
şeyin nasıl yürümesi gerektiğini düşündüğünün sonucu. Bir örnek 
de hükümet olabilir, bilirsin, şeylere para fırlatabilecekleri ve 
bu da işleri düzelteceği fikri. Ama yine de bu sanki 
oyalanıyormuş gibi geliyor. Bu bir düzeltme değil çünkü 
sabitlemeden sapmış. Başka bir deyişle, ev beni temsil ediyor. 
Kendimin temeli ve keresteler bunu kıyıya koyacak şekilde 
değiştiriliyor. Şimdi, birdenbire, bir şeyler oluyor, ama 
beklenmedik, gafil avcı bir şekilde. Kendini iyi hissediyor 
olsaydın, her şey yoluna girerdi. Ama evde kimse yok. Sorumlu 
kimse yok. Daha sonra her şey çok daha kötü olurdu. Bunun dışında 
her şey işlevsel. Her şey yeterli. İşlerin durumu bu şekilde ya 
da bu şekilde biraz kötü olabilir, ama bu beni tüketmiyor ya da 
bir şeyleri değiştirmiyor çünkü her şey düzeltilebilir. Ama bir 
hafıza kaybı ya da dikkate alınması gereken bir başarısızlık 
olduğunu görebiliyorum. Bu başarısızlık gerçek oyundur. Ve eğer 
dikkat etmezsen, o zaman gerçekten şeylerle ve şeylerle 
uğraşmıyorsun demektir. Çürüme durumunda kalın. Benim durumumda, 
bu rüyayı tetikleyen bazı şeylere bakabiliyorum. Dediğim gibi, 
hükümet böyle olabilir. Bir sürü şey olabilir. Benim için, aynı 
zamanda B.S yapmaya çalışan bir avukatla konuşarak da tetiklendi. 
Bana ne yapıldığı açısından, sanki zaman satın almak ve ne 
yapıldığını zaten iyi olanı baltalayacakmış gibi. Bir şeyin 
işareti kaçırmasına neden olur. Cindy'nin rüyasında böyle oldu. 
Kendini iyi hissettiği yerde, nerede olduğunu. Ama yine de, 
Alzheimer ünitesinden sorumlu olmak için tamamen farklı bir 
açıdan bir iş alacaktı. Ve zaman ilerledikçe, ne yaptığını, 
nereden geldiğini ve orada bir araya getirildiğini unutacaktı, 
hepsi yol kenarına düşecekti. Etrafta daireler çizip etrafta 
dolaştığını bile bilmeyecekti. Gerçekte ne olduğuna dikkat 



etmeyecekti ki bu tamamen nüfuz eden bir özü değil. Yani evdeki 
gençler gibi, beni yatıştırmaya çalışan B.S.'ye çok benziyordu. 
bir şey yapılabilir nasıl açısından. Reform Partisi'nin bile bir 
çözümü yok. İçine nüfuz eden bir şeyi tutmanın bir yolu var, ki 
bu iyi. Ama bu kaybolur. Bunu, buna odaklanmak için ve sadece 
hiçbir yere gitmediğini öğrenmek için bunu yönlendirmeye 
yakalanabilirsin. İşte o zaman şok olacaksın çünkü bu hiçbir 
zaman gösterişçilikle ilgili değildi. Her şey temelde tamam. Her 
şey iyi olabilir. Gayet iyi olabilir. Ama sürekli kendini gafil 
avlıyorsun. Basitçe, B.S. şeylerin titreşimini etkiler. Bunu 
kendimize nasıl yaptığımıza dair genişlemeye devam eden rüyalar 
uykuya dalmak zorunda kaldım. Her şeyden önce, zaman yanılsaması 
içinde kayboluyor ve sonra bunu bir özelden diğerine yapma 
fikrini kullanan bir şey oldu, sanki çözüm buymuş gibi. Ve 
böylece bütünlüğünüzün, bütünlüğünüzün bile izini kaybediyorsun. 
İlk rüyamda, adliyedeyim ve orada bir şeyin çıkmasını bekliyoruz. 
Ortağıma, kararın düşündüğümüzden daha kötü olduğunu söylüyorum. 
Komplo açısından ne kadar sınırlı olduğuna bakmaya çalışıyor. Ben 
de “Hayır, daha kötü” diyorum. Git ve komploya bak, göreceksin. 
Aniden yapmam gereken şeyin bu olduğunu fark ettim. Ben de 
adliyedeki odadan çıktım. Ana koridora koştum ve orada 10 saniye 
içinde büyük bir yasal sözlük vardı. Komplo hakkındaki tüm 
nüansları açıklıyor. Yasal bir sözlükte bu konuda bir sürü şey 
olduğunu öğrendiğim için şok oldum. Düşündüğümden çok daha derin. 
Tüm küçük nüansların bir sayfasında devam ediyor. Komplo 
yönleriyle ilgili bazı kelimeler de dahil olmak üzere, anlamını 
bile bilmediğim bazı kelimeler de dahil. Bunun bir kopyasını 
almaları ve boş zamanlarımda incelemeleri gerektiğini fark ettim. 
Fotokopi makinesi var mıydı diye sordum. Bana söylenmişti, bugün 
değil. Adliye binasının bir kısmı yine kapalı değil. Ben çok 
ateşliyim ve her şey önemli bir odak noktasında. Ve şimdi 
birdenbire uzaklaştırıldım. Şimdi bununla daha sonra ilgilenmem 
gerekecek. Peki, sonra. Tabii ki önemini kaybeder. Dürtü, bir 
zamanlar sahip olduğu etkiyi kaybeder. Sonra da aynı şeyi yapan 
başka bir rüya görüyorum. Küçük kızımla ilgilenen bir kadınla 
anlaşmazlık içerisindeyim. Çocuğu açık arttırmaya çıkarmaya 
çalıştığını öğrendim. Şimdi, birdenbire, buna karşı çıktığımı 
fark etti ve bu konuda bir şeyler yapmak istiyorum. Bu konuda 
benimle savaşması gerektiğinin farkına varıyor. Çocuk üzerinde 
tam kontrol istiyor, belki gelecek yıl hariç. Bu hiç mantıklı 
değil çünkü tek seferlik bir açık arttırmaya çalışıyordu. Ona 
güvenilmez. Bir yıl sonra ona ne olacak? Bu benim ana tema bir 
devamıdır. Bir konuda baltaladığımı hissediyorum ama bu 
tamamlandı. Rüya, mesele gibi davranmanın bir yıla dayanarak geri 
verilebileceğini söylüyor. Ona güvenebilirim. Altta yatan bir 
sebep olarak bildiklerime dayanarak meseleye bir çözüm olması 



dışında. Karşı çıkacak bir pozisyon aldığım ve pozisyonumun 
bilinmesine izin verdiğim için muhalefet yoğunlaştı. İçimden bir 
his, eğer tehlikeye girersen başka kötü şeyler de olacak. 
Dikkatin dağılacak ve herkes kötü bir şeyle uğraştıklarını 
unutacak. Asıl mesele, önemli olan şeyi ele almak yerine 
kaçınarak ele alınmaktır. Eğer bunu mahkemedeki davaya uygularsam 
dikkatim dağılır. Eğer gerçekten duyamadığınız bir davayı 
duyabilseydiniz, devam eder ve devam eder, o zaman eğer işlerin 
dibine inemezseniz bundan feragat ettiğinizi varsayarsınız. 
Rüyaya geri dönelim. Açık bir mahkemede. Bilinmeyen faktörler 
müdahale eder. Sorun dikkati dağılacak, kafası karışacak veya 
yeniden tanımlanacak. [01:42:15][856.1] 

[01:42:35] Bir dahaki sefere konuğumuz Yaqin Aubert, geri çekilme 
rehberleri öğretmeni ve New York'un dışındaki bir geri çekilme 
merkezinin müdürü. Çok gürültülü bir toplumdaki sessizliğin 
değeri hakkında bizimle konuşacak. [01:42:50][15.7] 

[01:42:52] Eğer duyduklarını beğendiysen. Lütfen favori 
platformunuzda Abone Ol düğmesine bastığınızdan emin olun. Ayrıca 
Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube'da bizi takip 
edebilirsiniz. Gösterinin transkriptleri İngilizce, İspanyolca, 
Hintçe veya Türkçe olarak HTTP: //www.thenamelessshow.com 
adresinde mevcuttur. Ve lütfen sorularınızı veya çeviri 
transkript isteğinizi thenamelessshow@gmail.com adresine e-posta 
ile gönderin. [01:43:14][22.0] 

[01:43:17] İsimsiz Şov'a hazırlık çalışmalarımızda bazı 
kışkırtıcı alıntılarla karşılaştık. Bunların üç yüz altmış beşini 
kuantum mekaniği, mistisizm ve simya ile yaptığımız çalışmalardan 
topladık, Twitter yayınımız Daily Derviş. Dervişler toplu amnezi 
için yıkıcı bir şey söyledikleri ya da yaptığı için rezil. 
@DailyDervish 'a abone olarak Twitter.com'da günlük aksaklığınızı 
alın. [01:43:45][27.7] 

[01:43:48] Zaman bu boyutta değerlidir. Sizinkilerden bazılarını 
bizimle geçirdiğiniz için teşekkürler. Işıklı işçilerden oluşan 
ekibimiz Cheryl, Ray, Carroll, B olmadan bunların hiçbiri mümkün 
olmazdı. David, Clare, Yoceline Riojas ve Rain Juvali. İsimsiz 
için Ses teması kozmik bir kaplumbağa olan Rob Carey tarafından 
oluşturuldu. Ses Stüdyoları Gerçek veya Sonuçlar, New Mexico. 
Paul Rob Carey, Dan Gallagher, Rory Marella ve AJ Pantaleo 
tarafından Ek Müzik. Internaut segmenti Jasna Brown için 
Seslendirme Oyunculuk Yetenek, Teresa Langston veya John Belemer 
The Nameless Show. Telif Hakkı 2022. Sofya Birlik Vakfı altında 
Bilgelik birdir. [01:43:48][0.0] 



[5855.8] 


