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Celaleddin Rumi der ki, “Sessizlik Tanrı'nın dilidir, diğer her şey kötü 
çeviridir.” Merhaba ve dergi tarzı bir podcast olan “İsimsiz — Evolution 
Begins Within”, bilim, mistisizm ve insan deneyimine hoş geldiniz. 
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Bize katıldığınız için teşekkürler. Merhaba, ben Julie R. Rackow. Ve 
yardımcımız Amin Dawdy de bana katılıyor. 
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Sağ ol, Julie. Üzerimize gelen tüm bilgi ve dezenformasyon ile birlikte, 
Sessizlikle ilgili bir bölüm sunmayı düşündük. Eğer değer verdiğimiz 
bir şeyse bilinçli bir yer açmalıyız. Bu yüzden Yaqin Aubert'i 40 yıllık 
meditasyon ve geri çekilme rehberleri eğitimi vererek bizimle sessizlik 
hakkında konuşmaları için davet ettik, sinemada talep edilen yoğun 
dış sessizliği değil. Ama içsel bir sessizlik ve getirebileceği huzur. 
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Bilim bölümünde sessizliğin tersi hakkında konuşacağım, ki bu 
gürültü. Gürültünün farklı türlerini ve niteliklerini tanımlayacağım ve 



Almanya'daki bir ilkokul ve havaalanını içeren büyük bir çalışmayı 
açıklayacağım. Son olarak, bilimin sessizliğin önemini yanlışlıkla nasıl 
öğrendiğini ve sessizliğin beyin gelişiminde ve ortak refahımız için 
nasıl hayati önem taşıdığını açıklayacağım. Bölümünde, “Şimdi 
Değilse, Ne Zaman? Alice Wyatt ile görüşmeler,” diye Alice'den başka 
bir kısa öykü duyuyoruz. Biraz botanik içine dalıyor ve gelişemeyen 
görünüşte sağlıklı bir bitkinin yüzeyinin altında yatan şeyleri 
keşfediyor. Sadece yüzeyin altında ne olduğunu keşfettiğimizde daha 
güzel ve canlı bir yaşam yaratmak için adımlar atabileceğimizi kendi 
içinde korelasyon görüyor. İçten gelen son raporumuzda, sessizliğin 
ruhun gelişmesi için önemini duyuyoruz. 
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Başlamadan önce, sizi entrikaları almaya ve gerisini bırakmaya davet 
ediyoruz. Hayatta sadık rehberimiz hissettiklerimizdir. Kendimize 
sorduğumuzda, bu bilgiyi veya durumu deneyimlemek nasıl 
hissettiriyor? Cevabımızı kolayca bulabiliriz. Eğer doğru gelmiyorsa 
bırak, devam et. Bu senin için değil. Aynı şey bölümlerimizdeki içerik 
için de geçerli. Bazı kavramlar yankı ve iyi hissedeceksiniz, İç 
düzlemlerde bir şey kıvılcım, Diğer bilgiler kafa karıştırıcı olabilir veya 
doğru halka değil iken. Bu durumlarda, sadece geride bırakın. İnsan 
gözünün mevcut tüm ışığın yüzde birinden azını algıladığı büyük 
bilinmeyen bir dünyadayız. Önümüzde olanların%99'unu 
göremediğimizde ne kadarının bilinebileceğini soruyoruz. Bu yüzden 
hayatın anahtarının “Bu kalbimde nasıl bir his?” sorusunu sormak 
olduğuna inanıyoruz. O zaman bilim bölümüne başlayalım, ilk olarak, 
sessizliği tanımlayarak. Yani aslında Merriam-Webster altında iki giriş 
var. Birincisi konuşma veya gürültüden hoşgörü. Muteness sıklıkla, 
ses veya gürültü yokluğunda, gecenin sessizliğinde durgunluk, söz 
yokluğu, unutulma, belirsizlik veya gizlilik yokluğu, cinsel olarak 
kullanılır. İkinci tanım geçişli bir fiildir: susturma muhalefeti susturmada 
olduğu gibi sessizliği bastırmak, bastırmak, a/k/a zorlamak ya da 
azaltmak. Yani gürültü Latince kelime “Noxia” iğrenme veya mide 
bulantısı ya da acı, hasar veya yaralı anlamına gelen Latince 



kelimeden geldiği söylenen bir kelimedir. Gürültü özellikle yüksek 
sesle veya hoş olmayan istenmeyen sestir ya da rahatsızlıklara neden 
olan bir şeydir. Yani dört farklı temel gürültü türü var. Sürekli gürültü, 
aralıklı gürültü, dürtüsel gürültü ve düşük frekanslı gürültü var. Sürekli 
gürültü, sesler gibi, belli bir süre boyunca sabit veya sabit kalan 
gürültü. Yani, bilirsin, aralıklarla ya da sürekli gürültüyle çalışan 
makineler. Yani bir elektrikli süpürge, bir elektrik santralindeki 
kazanlar, fabrika ekipmanı, motorların sesleri veya ısıtma ve 
havalandırma sistemlerinin örneklerini veriyorlar. Ve bir tane daha 
ekleyeceğim, ki bu da herhangi bir şehir sakinleri için büyük bir şehrin 
dinidir, tam olarak neden bahsettiğimi biliyorsun. Beynin engellemesi 
gereken sürekli bir ses tonu var. Bu da uğraşmamız gereken bir başka 
kesintisiz gürültü. Tamam, bir sonraki gürültü türü aralıklı veya 
değişkendir, ki bu da belli ki bu da gürültülü ve sessiz dönemlerin bir 
karışımıdır. Aralıklı gürültü seviyeleri farklı operasyonlarda hızla 
artmaya ve azalmaya eğilimlidir. Değişken gürültüde kaynaklar zaman 
içinde aralıklı seslerin değişmesine neden olabilir. Bu yüzden verdikleri 
örnekler, geçerken geçen trenler, yıkayıcılar ve kurutucular gibi ev 
aletleri, döngülerde çalışan fabrika ekipmanları, uçaklarda uçan 
uçaklar ve çoğu üretim sesleri. Ayrıca barmenlik ya da restoranda 
yemek yemeyi de eklemek istiyorum. Bir dahaki sefere bir restorana 
girdiğinde, o alandaki sesin yükselmesine ve düşmesine dikkat et. 
Yaklaşık olarak her 18 ila 22 dakikada bir. Çok gürültülü olacak, bir 
reşendoya gidecek ve sonra insanlar oranın ne kadar gürültülü 
olduğunu fark eder ve sessizleşirler ve bu kadar yüksek sesle 
konuşmazlar. Ömrüm boyunca fark ettiğim şeylerden biri de kamu 
toplantılarında 18 ila 22 dakikalık değişken ve aralıklı sesler. Bir 
sonraki gürültü türü dürtüsel ya da darbe gürültüsüydü, ki bu da bir 
saniyeden uzun süre dayanmayan yüksek seslerin son derece kısa 
patlamaları olarak tanımlanır. Bu gerçekten uzun bir süre değilmiş gibi 
görünebilir, ancak genellikle sakin ve huzurlu bir ortamda, tek, son 
derece yüksek sesli bir gürültü önemli işitme hasarına neden olabilir, 
bu makalede söyledikleridir. Sanırım bu gerçekten o gürültülü sese ne 
kadar yakın olduğuna bağlı. Bu yüzden verdikleri örneklerden bazıları 
silah sesleri, bir balon patlaması, basın yumruğunun yarattığı gürültü 
ya da patlamalar. Eminim dürtüsel ya da etkili gürültü kategorisinde 



insanların derisinden atlamasına neden olan başka pek çok şey vardır. 
Şimdi son kategori, rutin manzaramızın düzenli bir parçası olan düşük 
frekanslı gürültüdür ve sürekli olarak buna maruz kalıyoruz. 
Hatırlasana, ben bu şehrin dininden bahsediyordum. Bu kesinlikle 
düşük frekanslı bir ses. Bu nedenle yakınlardaki güç şebekelerinde 
veya büyük dizel motorların zayıf arka plan mırıldanmasını içeriyor ya 
da düşük frekans, uzun mesafelere kolayca seyahat edip yayılabilir. 
Bu da muhtemelen engelleri kontrol etmek ya da yaratmak için en zor 
şey. Bilirsin, ses engelleri. En etkili gürültü azaltma yönteminin 
mühendislikte olduğundan bahsediyorlar, böylece bu tür çevresel 
sesler yok. Yani bunlar sürekli, aralıklı, dürtüsel veya düşük frekanslı 
dört farklı ses türü. Şimdi beş tür gürültü ve iletişim için gidiyoruz. 
Düşündüm ki, bu gerçekten ilginç, bu yüzden bunu dikkatinize çekmek 
istedim. İletişimde gürültü olduğunu gerçekten fark etmemiştim. Beş 
farklı gürültü ve iletişim türü fiziksel, fizyolojik, psikolojik, anlamsal ve 
kültürlüdür. Bir kez daha, bunlar iletişimde beş farklı ses türü. Yani 
iletişimdeki fiziksel gürültü, etkili iletişimi engelleyen harici bir ses 
engelidir. Fiziksel gürültü, nam-ı diğer adıyla oluşan bir iletişim 
bozukluğudur. çevresel gürültü. Listeledikleri şey yağmur sesleri, 
fırtınalar, boynuzlar, bina dışındaki sesler, hayranlar, ışıklar veya 
pencerelerden gelen sesler hepsi fiziksel veya çevresel gürültüye 
örnekler. Yüksek sesle müzik, havlayan köpekler, yakındaki gürültülü 
çatışmalar ve araç sesleri de fiziksel gürültü örnekleridir. Bu nedenle 
iletişimdeki ikinci tip gürültü fizyolojiktir, bu da iletişimcinin fiziksel 
durumu tarafından, genellikle fiziksel hastalıktan veya fiziksel ses 
üretemelerden kaynaklanan bir bariyer olarak tanımlanır. Bu nedenle, 
sağırlık ve körlüğün bariyerlerinin yanı sıra, odadaki çok hızlı, yavaş 
ya da yüksek veya düşük sıcaklıklarda konuşmak fizyolojik gürültü 
oluşturabilir. Önemli olan herhangi bir fiziksel hastalıktır. Baş ağrısının 
olması bile iletişimin dinlenmesi için bir engel olabilir. Üçüncü tip 
gürültü ve iletişim, iletişimcilerin değerler, inançlar, genel davranış 
tutumları gibi psikolojik faktörlerden oluşan psikolojik gürültüdür. Zihni 
konsantrasyondan koparan bu tür bir gürültü. Makalede bunu 
yazmıyor ama sana şunu söyleyeceğim. Kısacası, bu kişinin egosu. 
Bu küçük ve yanlış bir ego dikkatimizi çekmek ve seçmelere giriyor ve 
bu saçma konuşmalar, geçmişteki yalanlar, shoulda's, woulda's, 



woulda's, yalanlar, yani bu psikolojik gürültüye bir örnek, bu yüzden 
çoğu zaman insanlar özdeşleştikleri bir şeyin eleştirisini duymaktan 
hoşlanmazlar, bu yüzden tetik ve onların ego gerici olduğu bir 
oyalama. Yani ırk, din ya da politika gibi hassas konular psikolojik 
gürültü örnekleridir. İletişimdeki gürültü listesindeki dört numara 
anlambilimdir. Yani semantik, kelimelerin anlamları üzerinde 
karışıklıktan yaratılan bir iletişim engelidir. Genellikle iletişimde 
karmaşık, teknik, yerli veya gramer hatalarından gelir. Anlamsal 
gürültü, gönderen ve alıcı arasındaki mesajların farklı anlamları 
nedeniyle oluşur. Alıcının anlamını anlayamamasını sağlayan dilbilgisi 
açısından yanlış cümleleri ifade eder. Alimler bunu sözdizimsel bariyer 
veya gürültü olarak tanımlar. İşte bu yüzden bazı şeyleri 
bölümlerimizin başında tanımlıyoruz. Sözdizimsel iletişim engelinden 
kurtulmaya çalışıyoruz. Hiçbir fikrim yoktu. Kendimi her zaman 
insanlara bir şeyleri tanımlamalarını isterken buldum çünkü insanların 
aynı kelime için farklı anlamları olduğunu gördüm. Yani bu, hayatım 
boyunca yaptığım küçük Sufi şeylerimden biriydi (Sufi yolunu 
keşfetmeden önce) bunu nasıl tanımlıyorsunuz? Bunu tanımlayabilir 
misiniz lütfen? Çünkü insanlar sık sık kelime kullanır ve ne anlama 
geldikleri hakkında hiçbir fikrim yok. Hayatında bunu yapmaya başla. 
Bu benim olayım olurdu. İnsanlardan bir şeyleri nasıl tanımladıklarını 
sormaya başla. Kendin ve onlar hakkında bir şeyler öğrenebilirsin. 
Anlamsal gürültü örnekleri, deyimsel ifadelerin ya da bölgesel 
ifadelerin anlamlarını anlamayan uluslararası bir öğrenci olabilir, bu 
yüzden bunlar eskiden Ocracoke Adası'nda yaşadığım gibi olabilir ve 
Scud adında bir kelime var. Bir şekilde hecelemek zorundaydılar. Her 
neyse, bu kelime o adaya özgü ve benim aldığım başka bir yerde 
kullanılmıyor çünkü harika bir ses olduğunu düşündüm. Ve küçük bir 
gezintiye çıkmak olarak tanımlanan şey, Pazar öğleden sonra gezisi 
gibi, özellikle hiçbir yere gitmiyorsunuz, sadece gevşek bir iyilik için 
dışarı çıkıyorsunuz. Ben de bunu sözlerime getirdim çünkü harika bir 
kelime olduğunu düşündüm. Yani aynı damarda, jargon kelimeleri, 
yanlış telaffuz, eşsiz kelimeler, dilbilgisi açısından yanlış cümleler, 
iletişimde anlamsal gürültü örnekleridir. Tamam. Beş numara, sözsüz 
iletişimden, farklı kültürel geçmişlerden gelen insanlardan oluşan 
iletişimde kültürel gürültüdür. Sözel olmayan iletişim işaretlerinin temel 



türleri duruş, jest, göz teması, mekan, dokunma ve elbise. Sözsüz 
işlerin anlamı her kültürde ve toplumda aynı değildir. İletişimde çelişkili 
mesaj kültürel seslerden biridir. Tamam, bu da ilginç. Grup iletişimde 
dört sesler de vardır etnosantrizm, önyargı, basmakalıp ve ayrımcılık 
vardır. Bu faktörler gruplar veya ekipler halinde etkili iletişimi engeller. 
Yani verdikleri örnek John'un bir Rus öğrencisi olması. Malezya'da 
yaşıyor ve el sıkışmasını inkar ederken yeni tanıştığı bir kadınla el 
sıkışmak için elini uzatıyor. John gerçekten nedenini anlamıyor ve 
sonra kadın Malezya'da erkeklerin ellerini sıkmak olmadığını daha 
sonra öğrenir. Kültürel bir norm değil, bu da başka bir tür kültürel 
gürültü. Yani daha fazla gürültü ve iletişim süreci türü var, ama burada 
duracağım. Tüm makaleyi web sitemizdeki The Nameless 
Show.com'da yayınlayacağım ve iletişim sürecinde ek gürültü türleri 
hakkında konuştukları için okumak için oraya gidebilirsiniz. Ve bunun 
ötesinde beş tane daha var diyor. Şimdi Almanya'da yapılan ve bilimin 
sessizliğin önemini yanlışlıkla nasıl öğrendiği diğer çalışmalara devam 
edeceğiz. 
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Bu da bizi konuşacağım iki farklı makaleye getiriyor. Onları 
karıştıracağım. Bunlardan biri HTTP: //www.Uplift.love. (Ne kadar 
havalı değil mi?) başlıklı “Bilim, Sessizliğin Beyinlerimiz için Hayati 
Vital olduğunu söylüyor” yazan Azrael Rushel. Diğeri Amerikan 
Psikoloji Derneği'nden “Sessizlik Lütfen “isimli. Çalışmalar, gürültünün 
beynimiz üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu ve stres hormonlarının 
yüksek seviyelere neden olduğunu göstermiştir. Ses kulağından 
elektriksel sinyaller olarak beyne gider. Uyurken bile, bu sesler 
vücudun tepki vermesine ve stres hormonlarının salınmasına yol açan 
hafıza ve duygu ile ilişkili beynin bir parçası olan amigdalayı harekete 
geçirmesine neden olur. Bu nedenle sürekli gürültülü bir ortamda 
yaşamak, bu zararlı hormonların son derece yüksek seviyelerini 
deneyimlemenizi sağlayacaktır. Gürültü yüksek tansiyon, kalp 
hastalığı, kulak çınlaması ve uyku kaybına bağlı. Bu bölümle ilgili 
araştırmamda, bu çalışmayı işaret eden birkaç farklı makale buldum. 



Münih, Almanya'nın havaalanı yakınlarında taşındıklarında yapıldı. 
Yaptıkları şey, havaalanının açılmasından önce ve sonra havaalanının 
gürültüsüyle bölgedeki çocukları incelediler ve kapatıldı. Ve sonra 
açılmadan önce ve ne olacağını görmek için açıkken yeni havaalanı 
yerindeki çocukları bir kez daha incelediler. Her şeyden önce, iki 
havaalanı alanının yakınındaki okullarda yaşayan ve devam eden 
üçüncü ve dördüncü sınıflara okuma, hafıza, dikkat ve işitme testleri 
uyguladılar. Hava trafiği yeni yere taşındığında havaalanındaki 
çocukların okuma anlama becerilerinin ve uzun süreli hafızalarının 
iyileştiğini buldular. Ancak, yeni havaalanı yakınındaki çocukların 
performansı azaldı. Sürpriz, sürpriz. Çalışma, gürültüye maruz kalan 
çocukların işitme engelli olmasına rağmen konuşmalara karşı daha az 
duyarlı olabileceğini ileri sürmektedir. Eski havaalanı kapandıktan 
sonra, sitenin yakınında yaşayan çocuklar okuma, hafızada belirgin 
gelişmeler gösterdi, ancak konuşmaları bozuldu. Yani bu ne Dr. 
Cornell Üniversitesi'nde insan ekolojisi profesörü olan Evans, alıntı 
yaptı. O diyor ki, Biz oluyor olabilir bir şey olduğunu düşünüyorum 
gürültü maruz kalan çocuklar gürültü görmezden bir stres tepkisi 
geliştirmek olduğunu düşünüyorum. Ama sadece gürültüyü 
görmezden gelmekle kalmayıp konuşmayı görmezden geldikleri 
kanıtlar da var. Bu yüzden sadece zararlı olan uyaranları görmezden 
gelmekle kalmıyor, aynı zamanda dikkat etmeleri gereken uyaranları 
da görmezden geliyorlar. Araştırmacılar ayrıca çalışma havaalanları 
yakınındaki Münih öğrencilerinin stres hormonları, adrenalin ve 
kortizol ve daha sessiz mahallede çocuklara göre daha yüksek 
tansiyon okumaları olduğunu buldular. Kanıtlar, çocuklarda yüksek 
tansiyonun yüksek tansiyonun yaşamının ilerleyen saatlerinde yüksek 
tansiyonu öngördüğünü ve stres hormonlarının yüksek seviyelerde 
yüksek tansiyon, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve diğer lipidler 
ve kalp hastalığı da dahil olmak üzere yaşamı tehdit eden yetişkin 
hastalıklarla bağlantılı olduğunu göstermektedir. Bir kez daha kalp 
hastalığını ortaya çıkarıyorlar. Aşırı gürültü, yılda 3000 ölümden 
sorumlu olduğuna inanıyorlar. Bu sadece Batı Avrupa'da, Münih 
Havaalanı yakınında bu çalışmayı yaptıkları yer. Çalışmanın, işitme 
hasarı vermeyen seviyelerde bile gürültünün strese neden olduğu ve 
insanlara zararlı olduğunun en güçlü, muhtemelen en kesin kanıtı 



olduğunu söylemeye devam ediyor. Bu yüzden göz önünde 
bulundurulması gereken başka bir şey var. Bu makale aynı zamanda 
bir hastanede olmanın gürültüsünü de tartışmaktadır. Yani, 2005 
yılında bir çalışmada Amerika Akustik Derneği Journal of the 
Acoustical Society hastanelerde gürültü seviyelerinin önemli ölçüde 
son 50 yılda arttığını göstermektedir. Yani 1960 yılında, desibel 
gündüz hastane seviyesi 57'di. Bugün 72 oldu. Gece seviyeleri 42 
desibelden 60 desibele sıçradı. Dünya Sağlık Örgütü, hastaların 
odalarında ses seviyeleri için önerilen kurallar 35 desibeli geçmemeli 
diyor. Ancak, bugün 72 desibel, hastanede olan din bu. Kutsal 
uskumru. Evet, ve senin orada iyileşmen mi gerekiyor? Yikes. Bu da 
bizi bir bilim adamının sessizliğin önemini kazara nasıl keşfettiğini 
anlatıyor. Böylece doktor Luciano Bernardi, 2006'da gürültü ve 
müziğin psikolojik etkilerini inceledi, çalışmasının konuları gürültü ve 
müzik arasında rastgele sessizliğe maruz kaldığında şaşırtıcı bir keşif 
yaptı, güçlü bir etki yaşadı. İki dakikalık duraklamalar beyin için 
rahatlatıcı müzikten ya da deney başlamadan önce daha uzun 
sessizlikten daha rahatlatıcı oldu. Aslında, Bernardi'nin alakasız boş 
duraklamaları çalışmanın en önemli yönü oldu. Onun en önemli 
bulgularından biri, sessizliğin aksine arttığıydı, yine de, sessizliği bir 
giriş eksikliği olarak düşünebiliriz, bilim aksini söylüyor. Beyin sessizliği 
tanır ve güçlü tepki verir. Duke Üniversitesi Rejeneratif Biyolog Ickny 
Kirsty, günde iki saatlik sessizliğin hipokampüste hücre gelişimine yol 
açtığını keşfetti. Beyin bölgesi, duyularımızı içeren hafıza oluşumuyla 
ilgili. Araştırmacılar, sessizliğin yeni hücrelerin nöronlara ayrışmasına 
ve sistemimize entegre olmasına yardımcı olduğunu ve sessizlik 
yaşadığımızda beynimizin iç ve dış ortamlarımızı daha iyi çalışıp 
anlayabildiğini buldular. Gürültü stres yaratırken sessizlik vücuttaki 
stres ve gerginliği hafifletir. Sessizlik yeniler ve besleyici, gürültü 
konsantrasyonumuzu, bilişsel güçlerimizi kaybetmemizi sağlar ve 
motivasyon ve beyin fonksiyonlarının azalmasına neden olur. 
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Bu yüzden çok yoğun bir sokakta büyüdüğümde kendi kişisel 
deneyimimden bahsetmek istedim. Sonra da tam anlamıyla başka bir 
kalabalık sokağın köşesinde. Yaklaşık altı aylıkken bu eve taşındım ve 
o andan itibaren okul yılı boyunca her sabah ve her öğleden sonra 
bütün okul otobüsleri geçti. Ve sonra okul olmasaydı bile benden iki 
blok ötede bir orta okul vardı, diğer sokak vardı, benden iki ev 
ötedeydi. Kasabadaki başka bir ana atardamardı. Bu yüzden büyürken 
kesinlikle konuşma engelim vardı. Benim de öğrenme yetersizliğim 
vardı. Disleksiğim var. Bunun gürültüyle bir ilgisi var mı, yoksa o kadar 
özelim mi bilmiyorum. Bununla birlikte, kişisel olarak konuşma engelini 
aşmak zorunda kaldım. Ve şimdi benim için sessizlik daha önce hiç 
olmadığı kadar önemli. Kendi kurtuluşum için ihtiyacım var. Günde 
birkaç saat. 
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Günaydın, her şeyden önce, bu Yaqin Aubert, bazı fonksiyonları geri 
çekilme rehberleri yetiştirmek ve kesinlikle geri çekilme rehberleri 
eğitmek olmuştur ve şimdi onun çalışmaları Pir Vilayat - Inayat Khan 
Mesajı Abode merkezinde. Abode, tabii ki, dört yüz dönüm, ama birçok 
küçük geri çekilme kulübe vardır. Ve ben geri çekilmek isteyen herkes, 
ben web sitemizde bilgi vereceğim düşünüyorum. Bu sabahki 
konumuz sessizlik. Wendy Tremayne ile geçen haftaki röportajı takip 
ediyor ve tasavvufun ne olduğunu ya da ne olduğunu bilmeyen pek 
çok insana yardım edebildi. Yani, üç günlük geri çekilme, bir sürü 
sessizlik var. Yaqin Aubert ile bugünkü konumuz sessizlik. Sizinle 
Hazrat Inayat Khan'dan bir alıntı yapacaktım. Diyor ki, “Kendi 
görüşleri, kişinin kendi sorunları, kişinin kendi zorlukları, kişinin kendi 
durumu sonunda özveriliğin susturulduğu zaman cevaplar ve 
çözümler sessizliğin mükemmel netliğinden ortaya çıkmaya 
başlayacak. Gerçekten de, dinleme konuşmaktan daha güçlü 
olduğunu kanıtlıyor ve biz güçlerin en büyüğünün sözcüğünden 
çıkmadığını, daha ziyade güçlerin en büyüğünün sessizliğin sınırsız 
sakin derinliklerinden ortaya çıktığını keşfettik.” Ve şöyle der: 
“Dudaklar kapandığında, kalp konuşmaya başlar, kalp sessiz 



olduğunda, ruh aleve patlar ve bu tüm yaşamı aydınlatır.” Yaqin, 
döndüğüm her yere. Ve bugünlerde, bilirsin, “çevrimiçi “den yansıyor. 
Oldukça fazla. Ama bu çok fazla ajitasyon. Yani. Neden daha fazla 
insan sessizlik içinde değil? Ajitasyon, bu beni rahatsız ediyor, tüm bu 
haber yorumları, hava durumu, iklim ve diğer şeyler. İnsanların 
sessizlik istemediklerine dair bir anlayışınız var mı? Çünkü etrafta pek 
bir şey yok gibi görünüyor. 
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Evet, etrafta pek bir şey yok gibi görünüyor, orası kesin. Bence bunun 
büyük bir kısmı kültürümüzün dışa doğru ve materyalist odaklı olması, 
sessizliğin öğretilmemiş olması. Liselerde derslerimiz var, hatta 
ilkokullarda bile münazara takımları olan ilkokullarda bile. Ve bu 
konuşma ve konuşma yeteneği, bilirsiniz, derin ya da en azından çok 
fazla konuşma, derin olmasa bile, vurgulanır, ancak kültürde sessizlik 
hakkında çok küçük bir vurgu ya da öğretme vardır. Yani, hemen 
hemen tüm dinlerin onlara sessizliği vurgulamak gibi bir yönü olduğu 
doğrudur. İster bir grupta olsun ister bir vizyon arayışında ya da bir 
geri çekilme için kendi başına gitsin. Sessizliğin bir yönü var. Ama 
kültürümüzde, bence insanlar sabah ilk iş kalkıp hemen TV'yi açıp 
radyoyu açıp bir fincan kahve yapmaya başlamanın normal olduğunu 
düşünüyorlar. Güne düşünceli bir şekilde ya da sessizlikle başlamanın 
ritim duygusu yok. Ve bence bir çok şey sadece kültürümüzün değil, 
tüm gezegenin kültürünün yönü. 
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Çocukken askeri okula gittikten sonra, bir çan, borazan ve bir top bizi 
6:25 'de uyandırdı ve 6:28 'de yataktan kalkmak zorunda kaldık. Ve 
günün açılmasına izin vermem yıllarımı aldı. Sadece sessizlikle başla. 
Vay canına, bugün neler oluyor? 

Add speaker



 

Artık insanların yatak odanıza televizyon koymanın normal olduğunu 
düşündüklerini bile görebiliyorum. Demek istediğim, yatak odana 
gidiyor, ki eskiden uyumak için bir yerdi. Şimdi içeri gir ve 
uyuyakalmadan önce saatlerce yatakta oturan televizyon 
seyredebilirsin. Ve bu artık az ya da çok normal kabul edilmeye 
başlıyor. Ve bunu çok anormal buluyorum. Ve senin de belirttiğin gibi, 
sessizlik birbiriyle konuşmanın kesilmesi değildir. Ama Hazrat Inayat 
Han'ın okumasında da belirttiğin gibi, zihnin sessizliği ve kalbin 
sessizliği ve sonra kendi varlığının daha derin ve daha derin bir 
durumuna ulaşıyor. 
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Oh vay canına. Yani bu bir tür akıntıya karşı yüzüyor çünkü toplumun 
tüm ortak bilinci her zaman size havlıyor ve dikkatinizi çekmeye 
çalışıyor. Bu yüzden geri çekilme ve insanların geri çekilme 
konusunda yaşadığı bazı tecrübelerden bahsediyoruz. Nasıl dersin, 
sadece sessizliği tecrübe etmek istediğini söyleyelim ki bu da bir 
oksimoron gibi görünüyor çünkü hiçbir şey yaşamamak ilginç bir 
düşünce. Ama eğer birine “Şey, eğer istersen, eğer bu diğer tedirgin 
dünyasında ne olmamakla ilgileniyorsan, buna nasıl başlardın? 
İnsanlara ne söylerdin? 
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Bunun ilk şey, hareketsiz oturmak ve bunu yapmak zorunda olduğunu 
düşünmeden düşüncesiz hissetmemek, ama kıpırdamadan oturmak 
ve burnun içine ve dışarı normal nefes almak olduğunu söyleyebilirim. 
Ve sadece nefes almaya odaklanmak yavaşlar. Kalp atışı fiziksel 
olarak yavaşlar. Zihinsel olarak yavaşlar. Zihni bu kadar tedirgin 
olmaktan ve bunu düşünmekten yavaşlatabilir. Evet, tabii ki, çoğu 
zaman biri bunu yaparken, bir kişi nefes almaya odaklanmış bir iki 



nefes alır ve sonra, bir düşünce, kendiliğinden bir şey hakkında ortaya 
çıkar ve bunu düşünmeye başlar. Sonra hatırlıyorlar, evet, nefesimi 
düşünmek istedim. Bu yüzden geri dönüyorlar, birkaç nefes alıyorlar. 
Sonra başka bir düşünce gelir ve gökyüzünün görüntüsü gibi olur. 
Gökyüzü sadece boş. Ve sonra bulut ortaya çıkıyor ve bu bulut yeni 
bir düşünce gibi geliyor. Ve eğer saf gökyüzüne odaklanmaya geri 
dönersen, o bulut öylece kayıp gider. Ama çok yakında daha fazla 
bulut olacak. Bu yüzden çok az bulutun olduğu bir durumda 
kalabilmek için belirli bir eğitim gerekiyor. Bulutlar yok demeyeceğim, 
çünkü bulutların olmaması, açıklığın, barışın ve anın içinde olmanın 
saf bir varlığıdır. Popüler deyişiyle, şimdi burada ol. 
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Evet. Ama bilirsin, Abode'da sık sık otoyolun yukarısında guruldayan 
bir dizel kamyon var. Ve meditasyon salonundasın ve orada 
oturuyorsun ve sessizsin. Ve sonra çok yararlı bulduğum şey onu 
karşılamak içindi. Sadece gitmek için savaşmak istemedim. Bir 
kamyon var. Kamyonete hoş geldin diyorum. Başka bir deyişle, tekrar 
bir ajitasyon kurduğun için sessiz kalmaya çalışıyorsun. Ama 
sessizliğimi seviyorum. 
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Değil mi? Ve bu da başka bir düşünce, değil mi? Düşünce, bu 
kamyonu dinlemek istemiyorum. Bu da başka bir düşünce. Ve şöyle 
bir düşünce var, “Düşünmemeyi düşünmek istemiyorum.” Sadece öyle 
olabilir. Evet, bence o noktada, bu sadece rahatlama ve gitmesine izin 
vermek ve herhangi bir mücadeleye girmemek meselesi, ama geride 
kalmamak ve mücadele etmek. Bunun nazik bir niyeti olabilir. İçeri 
girip rahatlamak istediğim bir yöndür. Bazen evimizin bir odasında 
meditasyon yaparken, biri mutfakta olabilir ve onları mutfakta 
etiketleyebilirim, dikkat dağıtıcı ya da ajitasyon olarak gürültü 
çıkartabilirim. işaret, sadece orada ne var. Bu, bilirsin, ve yapabilirim 



oh evet, orada oluyor. Tamam, ne yaptığıma ve ne yaptığıma daha 
fazla odaklanmaya başladığıma geri dönelim. Neler olduğunu daha az 
duymaya meyilliyim. Peygamber Muhammed'in bir zamanlar dua 
etmek için diz çöktüğüne dair harika bir hikâye var. Ve etrafta başka 
insanlar da var sayılırdı, ve bazı çocuklar ona doğru koşarak geldiler. 
Ve insanlardan biri, bilirsin, çok tedirgindi ve dedi ki, “Oh hayır, çekip 
git, uzaklaş. Peygamber o. Dualarını ediyordu. Muhammed dedi ki, 
“Hayır, sorun değil. Çocukları rahatsız etme. 
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Evet, evet. Evet. Bir duanın önünde yürüyen genç kızla ilgili diğer 
harika Sufi hikayesi. Bilirsiniz, birisinin önünde yürümek, dualarını 
yapan birinin önünde yürümek kötü bir davranış. Çünkü inançları 
Kabe'ye, genellikle Doğu'ya dayanır. Ve bu İslam'da bütün bir gelenek. 
Dua eden kişi bu genç kızın sözünü kestiği ve ona karşı kaba 
davrandığı için öfkelenmişti. Oh, dedi ki, “Oh, çok üzgünüm, 
yapmazdım. Gidiyorum, erkek arkadaşımı görmeye gidiyorum ve 
sevgilimi düşünüyorum ve ben ve ben, duanı böldüğüm için çok 
üzgünüm: Bunun hakkında ne düşünüyordun ya da bunun gibi bir 
şey? Evet. Dualarda mıydın yoksa dikkatin dağınık mı? Ne 
yapıyorsun? 
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Doğru, değil mi? Evet, sanırım bunun bir parçası olduğunu söylüyor. 
Orada olduğunu fark etmedim bile. Biliyor musun, çok odaklanmıştım 
ve aceleyle erkek arkadaşıma geliyordum. Ben yoktu. Özür dilerim. Ve 
sonra diyorsun ki, eğer üç adamdan başka bir harika hikaye varsa 
camiye, sinagoga ya da kiliseye ya da her neyse. Oradaydılar ve 
hepsi dua ediyorlardı. Ve sonra bir çeşit hizmete öncülük edecek kişi 
geldi. Ya da haham ya da imam olabilir. Ama her kimse içeri girmiş ve 
üç kişi hala sessizdi ve içlerinden biri kişiye dedi ki, “Oh, bu hizmeti 
yönetmenin zamanı geldi mi? Ve bir sonraki kişi ona dedi ki, “Oh, 



sessizliğini kırdın, bunu yapmamalıydın. Sonra yanındaki kişi dedi ki, 
“Onu azarlayarak sessizliğini bozdun. Ve bilirsin, sessizliğin içine 
rahatlamak yerine devam etti. 
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Evet. Yani evet, benim için iki şey var. Birincisi, sevgili kız sevgiliye 
doğru gidiyor, yani diğer her şey gider. Ama bunun doğal bir 
odaklanma ile ilgisi var, değil mi? Yani, bahçeye girdiğinde ve güllerle 
ilgileniyorsan, gerçekten yakından bakıp bir gülü inceleyebilirsin ve bir 
kokusu vardır. Ve biliyorsun, bu zorlama değil. Üzerinde test 
edilmiyorsun. Kaç tane taç yaprakları vardı? Ama bu durum A) 
yapmak istediğini yapmıyor mu? Yani gerçekten sessizlik yapmak, 
sessizlik arzusu olmak istemek zorundasınız. Hadi bunu deneyelim. 
Diğer her şeyi denedim. Sessizliği deneyelim ve sonra odaklanalım. 
Peki ama hepimizi nasıl dengeleyeceksin? Nasıl odaklanıyorsun? 
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Sanırım asıldın. Orada sevgilini görecek kız gibi. Sadece konsept 
değil. Duygusal bir özellik de var. Bir tür özlem. İçindeki varlığın bir 
kısmının bu sessizliği özlediğini biliyor musun? Bütün bu telaştan ve 
etrafta koşuşturmaktan bıktım. Ve tabii ki, hayatın, aktivitenin ve işleri 
başarmanın bir amacı vardır. Bunların hepsi çok değerli olabilir. Ama 
aynı zamanda sessiz olmanın dengesi de var. Daha yavaş bir ritim ve 
sessizlik. Yani eğer bir kişi bu arzuyu hissederse, bu arzu onların 
düşüncelerini aşmak için onlara yardımcı olabilir. Dediğin gibi, ilk 
zihnin sessizliği. O zaman sık sık kalp bunu istiyor, bu sessizlik geliyor. 
Ama sonra kalpteki sessizlikte sessizliğe rahatlayabilir ve kalpteki 
zihin daha derin bir şey kişinin içsel varlığından ortaya çıkmaya 
başlayabilir. 
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Hmm. Şimdi. Bence dünyaya gelen kelimenin arketipiyle ilgili orijinal 
alıntıya geri dönersek ve bu nedenle de öyle olacak ve buna ihtiyacın 
olacak. İşte soru şu. Tüm bu ajitasyon devam ederken sessizlik 
nerede? Bir yere mi gitti? Yoksa hep orada mı yoksa neden 
bahsediyoruz burada? 
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Sessizlik her zaman bir tür kapasite olarak vardır. Ama bu cümlede, 
başlangıçta kelime vardı. Ama kelime olan kelimeyi söyleyebilirim. Bir 
sermaye w ile kelime. Başlangıçta gevezelik olduğu anlamına gelmez. 
Başlangıçta konuşurken, daha sonra bir çeşit saf titreşim vardı, çünkü 
başlangıçta konuşacak insan yok. O zaman daha başından farklı 
şeyler yaratılır. Bu durumda bu kelime ilkel gibidir. Saf titreşim, saf 
yaşam gücü, bir zihin, bir kalbe dönüşmeden önce saf yaşam gücü ve 
sonra bu konuşmayı seslendirdi. Yani sessizlik her zaman gizli bir 
kapasite olarak vardır ve bu gözden kaçar. Ama her zaman orada. Ve 
eğer bir insan bir çiçeğe bakıyor ama kokmuyorsa, o çiçeğin kokusu 
olduğunu fark etmiyorlar, ama koku orada çiçekle birlikte. Ama 
görmezden geliyorlarsa, sadece bakıyorlar ve burunlarıyla 
hissetmiyorlar. Ve Hazrat Inayat Han'dan sessizliğin içsel doğasından 
bahsediyor ki Hazrat Inayat Han'dan sessizliğin içsel doğası hakkında 
konuştuğu başka bir alıntı, diyor ki, her şeye kadir olan bu sessizliğin 
sessizliğimizle birleştiğini, alevlerin buluşması gibi, derinliklerden bir 
şeyler çıkıyor. Oradan bir şey almak için varlığımızın, bu yüzden bana 
geliyor. Gözlerimiz göremiyor. Kulaklarımız duyamaz. Ve zihnimiz 
bunu algılayamaz çünkü zihin düşünce ve anlama ötesinde. Ruhun ve 
ruhun buluşması. Yani sessizlik ya da sessizlik yoluyla yaşayabileceği 
çok derin bir durumdan bahsediyor. 
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Evet, bizim dilimizde çok garip. Bilirsin, hiçbir şey hakkında konuşmak 
için. Hiçlikten başka hiçbir şey, mistiklerin ifadelerinden biridir. Ama 



yine de, aynı anda dolu ve boş bir kovaya nasıl sahip olabiliyorsun? 
Yani hepsi, bilirsiniz, çünkü her zaman orada olmanın ve bir şekilde 
sürekli ferahlatıcı olmak için içine daldırılmanın sonsuz yönü var gibi 
görünüyor. Yani içinde bir şey var. Hayatta her zaman yanan bir ışık 
gibi ne derdin bilmiyorum. Ama diyelim ki, güneşin parlaklığı, günün 
aktivitesi, o kadar parlak ki yıldızları görmüyorsun, yıldızlar hiçbir yere 
gitmedi. Yaptıklarını sanmıyorum. Onları görmüyorum. Ama her neyse, 
hiçbir yere gitmiyorlar gibi görünüyor. Her gece geri geliyorlar. Yani, 
neden geri geliyorlar? Güneş'in yokluğu. Yani sessizliğin, bu olaydaki 
aktivitenin olmaması olduğunu söyleyebilir misiniz? Biliyor musun, bu 
tezahürü bilmiyorum. Başka bir deyişle, yokluğunda bir şey var. 
Sadece bir şeyi kaçırmıyorsun. Yani, aslında orada bir şey var. 
Dualiteye çok alışkınız. 
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Orada bir şey olmalı ya da yokluğunda. Hoşuma gitmeli yoksa sıcak 
ya da soğuk olması gerektiğini sevmem. Dış tecrübelerimizin doğası 
şu ki her zaman böyle bir kontrast vardır. Kontrastın çözülmeye 
başladığı bir deneyim yaşamaya başlarsanız, ne var? Soru bu işte. 
Rumi, büyük mistik şair ve öğretmen Celaleddin Rumi sessizliğin 
Tanrı'nın dilidir, diğer her şeyin kötü tercüme olduğunu söyler. 
Okyanusu geçmek gibi sessizlikten bahseder. Çoğu zaman karada 
dolaşırız ve biri ata biner, bir at, birinin aracı ve atıdır. Ve bu zihindeki 
beden ve tüm bu konuşma, sizi buraya ya da oraya, kasabalara ve 
şehirlere götürebilir. Ama sonuçta, okyanusa, kıyıya, sınıra 
geliyorsunuz ve bu medeniyetin ya da insan toplumunun sınırı. Ve 
daha ileri gitmek istiyorsan, o atı geride bırakıp başka bir araca 
girmelisin. Ve bu araç seni okyanusun diğer tarafına götürecek bir 
tekne ve tekne sessizlik. Karşıya geçmek için. I Ching'den büyük bir 
alıntı var, Çin bilgelik kitabı ve şöyle yazıyor: “Büyük su, azim, daha 
fazla suçlama yok. Yani büyük suyu geçmek hem hayatın 
yolculuğudur, ama aynı zamanda olan biten her şeyin gerçek 
derinliğini ve anlamını fark etme yolculuğudur. Tüm bu faaliyetlerin 
arkasında ne var? İnsanlar sürekli arıyorlar, ne aradıklarını bilmeseler 



bile hayatlarında bir tür anlamlılık için bir çeşit değer arıyorlar. Ve sık 
sık buraya koşarlar, bilirsin, yaşam ve ölüm arasındaki boşluğu 
dolduruyorlar, onlar için neyin önemli, anlamlı ve değerli olduğunu, 
onları neyin beslediğini, onları neyin beslediğini bulmaya çalışıyorlar. 
Ve bu sürekli ajitasyon bunu yerine getirmiyor ya da buna cevap 
vermiyor. Dolayısıyla, bir tür dinlenme veya iç veya ruhsal gevşeme ile 
aktivite dengesi olması gerekir, kapı genellikle sessizlik olabilir. 
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Seminerlere gittiğimi ve kesinlikle bir inzivaya gittiğimi hatırlıyorum. 
Geri çekildiğimde muhtemelen ilk gün uyurdum. Biliyorsun, rahatlama 
olarak konuşuyoruz. Ne kadar tedirgin olduğunun, ne kadar 
heyecanlandığının, ne kadar heyecanlı olduğunun farkına varamazsın. 
TAMAM. Ve sonra düşersin. New York'u ziyaret ettiğimde bu etkiyi 
yaşıyorum. O kadar aktif ki, kendi enerjimi bir şekilde tutmak ve beni 
yenmesine izin vermemek için ne kadar enerji harcadığımı fark 
edemiyorum. Böylece şehri terk ettiğimde büyük bir rahatlama var. 
Biliyor musun, ne kadar iyi vakit geçirirsem de, ya da hangi şovu 
izlesem de, bilirsin, tüm bu şeyler Inayat Khan'ın söylediklerinden 
bahsettiğimizi fark etmeme getiriyor. İlk olarak, dudaklar kapalı, kalp 
konuşmaya başlar. Kalp sessiz olduğunda, ruh yanar. Ve o kelime ruh. 
Bir okyanus gemisi battı ve 500 ruhun kaybolduğunu söylediklerinde 
kaç tanıyorsun biliyor musun? Bu kelimeyi dış dünyamızda pek 
kullanmıyoruz. En azından bu kültürde başka bir şeyden emin 
olmadığımı sanmıyorum. Ama kalpte bir duygu var, ki bence bu 
küstahlık yapmıyorum ki çoğu insanın ya parçalandığını, hayal kırıklığı 
içinde ezildiğini ya da herhangi bir bağlantıda sevindiğini 
söylemiyorum. Ruhun bir duygusu var mı? Anlamsız bir şeyden mi 
bahsediyoruz, çünkü bana bir şey istediği gibi geliyor, bilirsin, ruhun bir 
şeyler arzuladığını söylemek küstahça görünse de. Ama kalp değil 
çünkü kalbimin beni ne istediğini biliyorum. Beni bu lunapark trenine 
götürüyor. Ama ruh... Ruhu sevebilir miyiz? Yani, bu çok insani bir 
durum. 
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Bence belli bir anlamda ruhu sevebiliriz ya da ona içsel yaşam, 
sevebileceğimiz ruhsal hayat ne dersek onu sevebiliriz. Tanrım, 
Wakan Tanka, her neyse. Ama başka bir açıdan bakarsak, özlemimiz 
bunu başlattığımızı düşündüğümüz orijinal özlemlere bir tepkidir. Ama 
aslında, bu başlangıç vardı. Her şeyin ilk yaratılışı bilinmek için bir 
özlemdi. Metafizik bakış açısını ele alırsak, başlangıçta bu bilinmeyen 
saf, parlak zeka okyanusu vardı, bu tek ve tek varlık. Ama bilinç yoktu 
çünkü bilinç bilinçlenecek başka bir şeyin olması gerektiği anlamına 
gelir. O orijinal devletin doğasında başka bir şey yaşama arzusu 
ortaya çıktı. Ve böylece yaratılış başladı. Bilinç olabileceği için hayat 
yaratmak için ilk dürtü aksi takdirde sadece bu saf parlak zeka durumu 
vardır. Ve bu duygu fikrine geri dönmemize verdiğimiz tepkide, bir 
çeşit kozmik duygu olabilir diyebilirim ki Sufi öğretmeni Pir Vilayat 
Inayat Khan'ın bazen bu konuda konuşabildiğini söyledi. Bir duygu 
var. Sadece Samanyolu galaksisinin mekanik olarak dönmesi değil. 
Bu bir nevi eski bilimsel model, ama daha modern model, bir bilinç, 
girdapta bir duygu ve Samanyolu'ndan oluşuyor. Tüm bu galaksiler 
içinde Güneş'in dönüşü, bir duygu, kozmik bir duygu olarak kabul 
edilebilecek belirli bir niteliktedir, daha kişisel bir duygu değil. Ama yine 
de, özlemimiz ve her zaman daha fazla bir şeye olan arzumuz bu 
orijinal dürtüye bir tepkidir. Ve bunu insan doğasının temel doğasına 
dayandığı gibi görüyoruz. Biliyorum, ben çok gençken New Mexico'da 
Navajo çocuklarına ders verirken, ikiye dörtte ikiye bölünmüş bütün 
erkek parçalarını almıştım. Yaklaşık iki buçuk metre uzunluğundaydı 
çünkü onlarınki bir insanın yaptığı en önemli şeylerden birinin 
avlandığı bir kültür. Bir erkek böyle yapar. Bir erkek genellikle 
koyunlarla ilgilenmez, kadınlar bunu yapar. Belirli roller vardı. Bu 40 yıl 
önceydi. Şu an nasıl bilmiyorum ama “adam avlıyor “ile ilgili gerçek bir 
kimlik var. Ve böylece bütün çocuklar ikisini dörde alıp tutup bir 
tüfekmiş gibi davranıp teneffüste yapabildiklerinde onunla 
oynayacaklardı. Ve sonra yapmak istedikleri bir sonraki şey boya 
kalemleri ve sihirli kalemleri kullanmak ve ikiye dörde dört parça 
yazmaktı. Sonra da ikisinin bir kısmını dört ayak ile kesmek istediler, 



böylece daha zayıf bir silah namlusu gibi görünsün. Ama tüm bu 
süreçte neler oluyor? İnsanlığın yaratma dürtüsü, bir şey almak, 
yapmak, değiştirmek ve şekillendirmek. Ve işte bu ifade dürtüsü, alet 
yapmanın, sanatın yapımında, sevişmenin ve yaratıcılığın doğasında 
var olan bu içsel dürtüdür. 
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Her şey inziva hakkında söylediklerine geri dönebilir. Bunu inziva 
günlerinde görüyorum, çoğu zaman ilk inziva günü. Kişinin öğleden 
sonra uzun bir şekerleme yapması gerekiyor çünkü, dediğin gibi, 
yoğun hayatlarından doğrudan inziva yapıyorlar ve pek çok insan için 
doğal bir yorgunluk olduğunun farkına varmıyorlar. Bu yüzden sadece 
dinlenmek için zamana ihtiyaçları var, sessiz ya da başka, özel ruhsal 
uygulamaları ne olursa olsun. 
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Bilirsiniz, bir bakıma zihni susturmak olduğunu biliyorum çünkü 
geceleri uykuya dalıyoruz ve bazılarımız iyi bir gece uykusu çekti. 
Bazıları ne olursa olsun, ama vücut dinleniyor ve sonra REM uyuyor. 
İnsan bütün bir gençleşme olduğunu düşünür ama zihin asla 
dinlenmez. Devam ediyor gibi görünüyor. Dün gece hiç rüya gördün 
mü? Hala günü değerlendiriyor, geleceği düşünmek ya da kozmik bir 
şey yapıyor, her ne yapıyorsa iş ve sürekli çalışıyor. Ve kozmik 
gevşemeye başvurduğunuzda. Bu da ne? 
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Kozmik duygular. 
Add speaker

 



Her zaman insanların bir şeye meditasyon dediğini hissederdim ama 
aslında, yaptığın şeyden dolayı rahatlatıyor. Bu açıdan bakabilirsin. Ve 
bu yüzden kendini yetiştiriyor çünkü tüm bunlar kendi içinde oluyor, 
değil mi? Demek istediğim, bunu yapıyorsun, bu varlık olarak. Ve belki 
de yapmamız gereken şey su kayağı için değil, rahatlama için daha 
fazla zaman ayırmaktır. Ama bilirsin, hiçbir şey, yanlış bir şey yok. 
Ama aslında kendimize her şeyi rahatlatmak için biraz zaman 
buluyoruz. Bence sevgili açısından, tüm bu konuşmaları sevgilinle bir 
araya gelmek için yaptık. Ama birlikteyken konuşmaya ihtiyaç var mı? 
Sen oradasın. Ve bence bu oldukça iyi bir benzetme. Bu anlamda, 
sadece bir dakikalığına sessizlik yaşayalım. Çok teşekkür ederim. 
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Oh, teşekkür ederim. Gününe biraz sessizlik örmeye eminim. 
Add speaker

 

Ve işte, “Şimdi Değilse Ne Zaman? Alice Wyatt ile sohbetler.” Kemik 
kadar kuru. 
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Coreopsis, canlı yeşil dar yaprakları olan parlak küçük sarı bir çiçektir. 
Gerçi çölde dayanıklı bir bitki değil. Bu yüzden onu New Mexico 
yerleşkemde canlı tutmak için çok çalışıyorum. Onun eski Viktorya 
dönemi anlamı her zaman neşeli, ben yaşamak için çaba bir şey. O 
kadar ki sağ kalçamda bir buket koreopsis dövmesi var. Nereye 
gidersem gideyim yanımda taşıdığım bir neşe bahçesi. Son 
zamanlarda, koreopsis iyi gitmiyor. Yaz sıcağından dolayı sabah ve 
gece sularım. Ancak gölgeli bir yerde bile, yapraklar gevşek bir renk 
alır ve gün ortasından önce solmaya başlar. Endişeli, havadaki 
beklenmedik bir mola, serin, yağmurlu bir gün ve narin parmaklarla 
yararlanıyorum, tüm bitkinin etrafını kazıp yerden kaldırıyorum. 



Bitkinin kenarlarındaki kökler belli ki su kadar ıslatıyor, ancak kök 
topunun merkezi bir kemik kadar kuru! Günlük iki kez sulamaya ve 12 
saatlik çiseleme yağmuruna rağmen kemik kadar kuru. Bu bitki 
hayatta kalmak için mücadele ediyor çünkü sadece kenarlar yaşamı 
sürdürmek için gereken şeyleri elde ediyor. Gördüğüm şey, hayatımın 
son yılının bir yansıması. Bunun hakkında yazmak için oturdum. Bu 
küçük bitkiye ne oldu bilmiyorum, ama ruhumun merkezi bir kemik 
kadar kuru hale geldi. Genç yaşta evlendim, 18 yaşında. İki yıl içinde 
ilk çocuğumu doğurdum ve 30 yaşıma geldiğimde dört çocuğum daha 
oldu. Kocamın işini çok küçük kırsal topluluklarda yaşarken sık sık 
taşındık. Depresyon lisede beni sıkmaya başladı, ama yıllar geçtikçe, 
sürekli bir arkadaş oldu. Her gün kalkmak, çocuklarıma bakmak, 
kocamın duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak ve kendim için 
sosyal yaşamın bir çeşit olması için gereken çaba imkansız bir görev 
haline geldi. Hayatımı olmadığım şeyle tanımlamaya başladım. Yeterli 
para, yeterli zaman, yeterli enerji, yeterli sabır, yeterli bilgelik, yeterli 
sevgi yoktu. Fikri anladın. Yeterince bir şey yoktu ve olmam gereken 
her şey vardı. Bu bana bir kimlik olarak yerleşti, ama o zaman bunu 
fark etmemiştim. Öfke, öfkem beni fiziksel olarak hasta edene kadar 
yeterli olmamakla başa çıktım. Sonra kendimi tüm duygulardan 
koparmaya başladım. Hissetmeseydim bana zarar veremezdi, değil 
mi? Birkaç yıl burada kaldım. Sağlıklı değildi, ama artık öfke 
tarafından kontrol edilmemek çok iyi hissettirdi. Çocuklarım büyüdükçe 
kocam ve ben New Mexico'ya taşındık, Büyü Diyarı'na. Kalbim güneş 
ışığı yüzünden gevşemeye başladı, sorumluluk eksikliği, etrafta 
dolaşmak için yeterli para, sanatsal olarak uyarıcı bir topluluk içinde 
yaşıyordu. Bir işim var. İlk gerçek işim. Gerçekten güzel şeylerde çok 
iyi olduğumu görmeye başladım. Kalbim olumlu şeyler emmek başladı 
insanlar bana çok, birçok kez daha önce duymuştum şeyler söyledi, 
ama absorbe yeteneği yoktu. Yine de kemik çekirdeği kadar 
kuruydum. Özellikle de kocamın sevgisini emmeye geldiğinde. Sadece 
yapamadım. Birinin bana bu kadar yakın olmasına izin vermek çok 
korkutucuydu. Evliliğimin öldüğünü biliyordum ve onunla birlikte, çok 
güzel ve çok güzeldi. Ama son parçamın nasıl açılacağını bilemedim. 
Ben de ayrıldım, işimi bıraktım, kocamı terk ettim. New Mexico'dan 
ayrıldım. Hayal edilebilecek en acımasız dokuz aydı. Yeniden 



incelenmek için her parçalarım parçalandı. Ve yalnızdım ama 
değildim. Benim yolumda insanlar, yerler, deneyimler, maceralar, 
yaşam dersleri, kalp acısı, restorasyon, hepsi beni yakından tanıyan 
ve ruhumu içten dışa geri yüklemek için neye ihtiyaç duyulduğunu 
bilen bir yaratıcı tarafından düzenlenmişti. New Mexico'ya ve kocamın 
kim olduğuma, dünyaya getirdiğim değeri, içindeki yerime güvenerek 
geri döndüm. Kendimin en içteki kısımlarına bakıp gerçekte kim 
olduğuma aşık olma yeteneğini almıştım. Elimde tuttuğum küçük 
bitkiye tam olarak neye ihtiyacı olduğunu bilerek bakıyorum. Yavaşça, 
onu ayırıyorum, kuru kökleri açığa çıkarıyorum, hepsi tozlu merkezde 
matlaştı. Kök topu doyana kadar tekrar tekrar bir kova suya 
batırıyorum. Coreopsis'i toprağa dikkatlice yerleştirerek, tüm köklerin 
mümkün olduğunca yayıldığından emin olun. Her biri nemli toprağa 
dokunuyor. Bir kez daha etrafındaki kiri sıkıca bastırıyorum ve tatmin 
arkanıza yaslanıyorum. “Her zaman neşeli” - tıpkı benim gibi - bir kez 
daha tezahürat yaymak için yaşayacak. 
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Kozmonotlar ve astronotlar uzayı keşfedecekler ama bir iç dünya da 
var. Işığı, sesin, zamanın ve mekânın ötesini keşfedelim. Deneyimli bir 
iç mekan dinlerken bize katılın, keşfedilmemiş ters alanı tanımlamak 
için yeni bir dille tanışın. Rüyaların portalından giriyoruz. 
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Hayalperest ruhun gelişmek için sessizlik ve meditasyona ihtiyacı 
olduğu öğretildi. Bu bölüm daha fazla bölüm izliyor olabilir çünkü daha 
önce kimsenin bahsettiğini duymadığım bir konuyla ilgili. Yüksek 
düzeyde “adab” var, içinde uygun bir şekilde. Bunun sırrı ya da gizli ile 
bir ilgisi var. Hayalindeki partnerimin bunu nasıl yaptığını anlatmama 
izin ver, ve aklıma bir bakıp nasıl geldiğini görelim çünkü aslında 
erkeksi bir ifade olarak başlıyor. Yine de erkeklerin bununla ilgili en 
büyük sorunları var çünkü egonun kontrolünü içeriyor. Rüyalarımın 



eşinin rüyasında, yükseklerde kocaman bir şatoda yaşıyor. Kalenin 
açık bir alanı vardır ve açık alanda, avlu, ışıkta uyanışı araştıran 
insanlar için sanatçılar ve öğretim görevlileri için kurulmuştur. Bunu 
kolaylaştırıyor. Bu avluda bir bütün var; bunu kolaylaştırarak, o bir 
nüfuz. Her şeyden geçen bir kaliteye nüfuz ediyor. Geçirmek çok ilginç 
bir konu. Arkada oturan adam bir şekilde ön taraftaki hoparlörü 
etkiliyormuş gibi. Kendisi ilginç bilgileri ifşa ettiğini sanıyor. İkisi de 
bunu geçirgenle bir çeşit bağlantıyla yakalıyorlardı. Bu nüfuz etme 
derecesini açabilecekleri derecesi onlar için vuruluyor ya da 
ıskalıyorlar. Görünmez ve gizli kalmasına rağmen bu bir uyanış, 
geçirgenlere daha uyuşmuş bir şey. Bunu her zaman görünmez yapar. 
Bunu yapmıyor ya da bunu destekleyici bir şekilde yaptığını kabul 
etmiyor. Eğer yakından bakarsanız, bunun nereden geldiğini 
görebilirsiniz. Bu açıklığı geliştiren tanıdığım birkaç kişi var. Nasıl 
yaptıklarını bilmiyorum. Hiçbir yolun parçası değiller. Ama bir şeye 
daha derine dokunabildikleri zaman anlarlar. Nereden geldiğini tam 
olarak biliyorlar. Ve onların nüfuz gizliliği içinde, bu bir ideal olduğunu 
söylüyorlar. Konuyla ilgili sessizliğinizi ne kadar çok sürdürebilirseniz, 
geçirgenliğe o kadar derinden gidebilirsiniz. Erkeklerin bununla ilgili bir 
sorunu var. Erkeksi sorun, bir şeyi yakaladığında ve bunun gibi 
geldiğini fark ettiğinde, binmek, kredi almak ya da bunun açısından 
görülüp tanınmasını istiyor. Ama geçirgenlik bu şekilde işlemez. 
Meditasyon rüyamda, görünüşe göre son zamanlarda konuştuğum bir 
kadın bana yaklaştı. Onu hatırlamıyorum. Beni çok iyi hatırlıyor. 
Bununla birlikte devam ediyorum, onun küçük bir doğum lekesi 
olduğunu ve onu hatırlamak için bir zihinsel not yapıyorum, onu tekrar 
unutmamak için, çünkü yapma eğilimim var çünkü bana uyku rüyası 
yaptığımı söylüyor, şimdi bunun nasıl çalıştığını gösteren bir 
meditasyon değil. Bu iyi. Bundan sonra meditasyon rüyasını 
yapacağım. Bana ne yaptığımı anladığını söylemeye geldi. İçimde 
bazı şeyleri uyandırıyordum. Sanırım bu konuda gizleniyorum. Onun 
bakış açısıyla değil. O bunu görüyor. Dış taraftayken bu seviyedeki 
ortak bilinç ile ilgili ilginç bir şey var. İçine atlama eğilimindeyiz. 
Kütüphanedeyim ve tartışma belirli bir konuya girmiş durumda. Herkes 
kolektif tepki enerjik dalmak istiyor, ama aynı şey gizli iç olur. Gizli bir 
şey ortaya çıkar çıkmaz heyecan yaratır. İnsanlar buna dalmak istiyor 



ve bunu yapmamalıyız çünkü onu boşaltıyor. Kalbi boşaltıyorsun. Kalp 
sadece topluca konuşmakla kalmaz, çünkü bu durumda, toplu olarak 
bundan bahsediyorum. Kalp gizlilik ve durgunluk yoluyla konuşur. 
Bunu sıradan bir topluluk haline getirmeye çalışmazsın. Sessizliğin 
güvenilirliğini korursanız, yansıma gnozunda kalırsınız. Burada 
yazdığım anlam, bir insanın ne kadar sakin ve gizli olabildiğidir, 
başkalarının etrafındaki gizliyi daha çok algılayabiliyorlar. Bu tür bir 
bilinci ve keskinliği hisseden. İnsanlar çoğu zaman etraflarındaki 
eterikten algıladıkları için tahmin ediyor. Arkadaki adam hoparlörünüzü 
ön taraftaki etkiliyor gibi ön taraftaki hoparlör kaynağın onlar olduğunu 
düşünebilir. Sadece geçirgenliği taşımak başkalarının perdelerin 
etrafına bakmasına ve görmesine neden olabilir, “Vay canına, bu 
algıya sahipsin. Yoğunlukta olan çoğu insan bunu anlamaz, ama 
başarabilmeleri mümkün. Anahtar, sessiz kalmaya devam etmektir, 
gnozda yansıtmalı olarak görünmez, ancak dışa doğru algısal olarak 
değil. Şimdi iç kısmı yakalamanıza yardımcı olmak için yansıtıcıdan 
geçiyorsunuz, dış yansıtıcı ile daha iyi yakalamanıza yardımcı olmak 
için içten geçmiyorsunuz. Farkındalığın hızlanması karşısında 
görünmezliği korumak, bu nüfuz eden kalite açısından daha derinlere, 
daha derinlere ve daha fazla gidebilmeyi kolaylaştırır. Bu varlık yolu 
bilmekten daha fazlasıyla bir bağlantıdır. Söylemeliyim ki, bunun 
geçirgenlik sapmalarına dayandığını bilmek. Eğer bu tür şeylere ve 
böyle şeylere kalkacaksam, bu geçirgenlik bir sapma olur. Geçirgenlik 
durgunluk içinde oturur. Bazı yönlerini değiştirmez ve diğer yönleriyle 
oynarsın. Her şey geçirgenlik. İner ve dışta yaşayan bir şey haline 
gelir. Bu sonsuz canlılık kalitesini yakaladığınızda, bilme sapmalarıyla 
dalaşmaya ve dalaşmaya devam etmiyorsunuz çünkü bir sonraki 
baktığınız şey, bu sapmaları dışarıda yaşamak zorunda olduğundur. 
Gördün mü, bu arada. Daha derine iniyorsun. Bunu ne kadar çok 
yaparsanız, o kadar etkili bir şekilde karşılaşır, olayları etkiler ya da 
potansiyel olarak değiştirir. Eğer içsel bilginiz domuzdan önce bir inci 
gibi dışarı atılırsa ya da manevi etkiyi büyüten bir grup olarak hareket 
etme hikayelerine yakalanırsanız, o zaman zihin duygusu ihlalinin 
baskın olması hızlıdır. Rüyalarda oturduğumdan beri, gizliliğin de gizli 
tutulduğu ve etkinliğinin toplu bilincin sınırlamaları ile parçalanmadığı 
bir tane daha vardı. Böylece nüfuz eder, sadece basit bir genel forumu 



oluşturur. Varlığın daha yoğun seviyeleri reaktif olarak taşındığında 
küçük bir söz vardır, gizlilik ve durgunluk daha gerçekçi hale gelir ve 
herkesin çok daha derine inen perdeleri görmesi için açığa çıkarır. 
Hepsi bu meditasyon rüyasında, ama çok sıkı ya da çok derinden 
söylenmesinden çıkarmak için uyku rüyalarını aldı. Meditasyon 
rüyasında, her yıl başlar. Bir kişi gizlice katkıda bulunmak zorundadır. 
Bu genellikle görünmez bir şekilde yapılır. Rüyada babamın geçen yıl 
geri tuttuğu biliniyor. Bunu yapacağına söz verdi çünkü bunu 
varlığından nasıl çıkaracağını bulamamıştı. Tam olarak 
gerçekleşmedi. Bu bilinmesini sağlıyor ve sorun da bu. Etkisi önemli 
değil. Önemli olan hediyeler kalp derinliğinin sessizliğinden 
kaynaklanmaktadır. Dışarda konuşulan ve fark edilenler 
projeksiyonlara sahiptir. Çünkü bu konu açılmışken, ego ve bu 
projeksiyonlar kalbi boşaltıyor. Bunun önemi kalbin beslenmesi ve 
durgunluğun uyanması. Hepimiz yeterince stresliyiz, ama kalbi 
uyandıran durgunluk, görünmezlik, etrafta zıplayan bir dinamiği olan 
bir şey değil. Başka bir deyişle, sapma, kolektif bilince yakalanmaya 
ihtiyaç duyulmasıyla ilgisi olan her şeydir. Konuşulan günün aktivitesi 
ne olursa olsun, kamuoyunda ya da kişinin bildiği bir animasyon, bu 
da bir sapma. Birinin animasyonlarının dış kısımda oynanması 
gerekmesine yol açar. Yani meditasyon iksir gibidir. Permeasyon 
durgunluğuna dokunmayı arzuluyor, dışımızdakiler buna meydan 
okuyor. Sonuç olarak, davranışın dış kısımdaki genel olarak görünmez 
kalmasıdır. O zaman sadece görünmez varlık açısından yansıtıcı 
diyorsun. Bunu dış taraftaki masalların dışında bir şeyler dönüyor 
olarak görmeliyiz. Bilinçsiz, altında yatan kalpte gizlenmiş. Ve böyle bir 
kalp ortaya çıktığında, ayrılmış, baskın yansıtıcı için ayrılmaya hazır 
olduğunda, bu kalbin uyanışıdır çünkü hepimiz onu taşırız. Yansımalar 
görünür ve uğursuz bir şekilde daha fazlasına işaret ederler. Süre 
çekimler dikkatini durgunluğa götürürken. Bu çok daha fazlasını işaret 
eden meditasyon rüyasıydı. 
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Bu bölümden ayrılmadan önce, düşünmen gereken bir alıntı daha 
vermek istiyorum. Abraham Lincoln'dan. “Sessiz kalmak ve budala 
sanılmak konuşmak ve tüm şüpheleri ortadan kaldırmaktansa iyidir.” 
İsimsiz'de bir dahaki sefere, Tanrı doktoru Netanel Miles-Yépez, D.D. ile 
aşk ve affetme konusunda röportaj yapacağız. 
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Bu konuyu aydınlatmak için 800 yıllık Yahudi ve Tasavvuf 
geleneklerinin özel özünü getiriyor. 
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Duyduklarınızı beğendiyseniz, lütfen favori platformunuzdaki Abone Ol 
düğmesine bastığınızdan emin olun. Ayrıca Facebook, Twitter, 
Instagram ve YouTube'da bizi takip edebilirsiniz. Gösterinin 
transkriptleri TheNamelessShow.com adresinde İngilizce, İspanyolca, 
Türkçe veya Hintçe dillerinde mevcuttur ve lütfen sorularınızı veya 
transkript isteklerinizi TheNamelessShow@ gmail.com adresine e-
posta ile gönderin. 
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İsimsiz Şov'a hazırlık çalışmalarımızda bazı kışkırtıcı alıntılarla 
karşılaştık. Bunların 365'ini 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. Daily Dervish'e abone olarak Twitter.com'da günlük aksaklığınızı 
alın. 
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Zaman bu boyutta değerlidir. Sizinkilerden bazılarını bizimle 
geçirdiğiniz için teşekkürler. Cheryl Ray, Carol B, David, Clare, 
Yocelyn Riojas ve Rain Juvoli olmadan bunların hiçbiri mümkün 
olmazdı. Ses for Nameless teması Rob Carey tarafından Cosmic 
Turtle Sound Studios, Truth or Consequences'da oluşturuldu. New 
Mexico. Paul Lee, Rob Carey, Dan Gallagher, Rory Marella ve AJ 
Pantaleo ek Müzik. Jasna Brown, Teresa Langston veya John 
Bellemer, The Nameless Show tarafından Innernaut segmentinde 
seslendirme yeteneği. Telif Hakkı 2022. Sofya Birlik Vakfı altında 
Bilgelik birdir. 
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