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[00:00:12] Eğer şu anda oturup nefes süper kahramanı yapıyor olsaydık, o süper 
kahraman ne ile aşılanmış olabilir?  
 
[00:00:37] Merhaba ve dergi tarzı bir podcast, bilim, mistisizm ve insan deneyimi arasında 
geçiş yapan “İsimsiz — Evolution Begins Within” programına hoş geldiniz. Bize katıldığınız 
için teşekkürler. Ben sunucunuz Julie Rackow ve bu bölüm için nefes temasını 
araştırıyoruz. Dakikada beş ila altı kez yaptığımız bir şey. Ama nefesini ne sıklıkta 
düşünüyorsun? Bilim bölümümüzde, sağlıklı insanlarla yavaş nefes almanın fizyolojik 
etkileri üzerine bir çalışmayı tartışacağım. Wendy, arkadaşı, öğretmeni ve bilim adamı 
Mina Lebitz'le röportaj yapıyor. İnsan vücudunun oksijen kullandığını ve nefes almak için 
tasarlandığını açıklıyor. Amin, 50 yılı aşkın bir süredir kamış flüt yapan ve oynayan Ingrid 
Berg ile görüşüyor. Tecrübelerini nefes alıştırmalarıyla paylaşıyor ve nefes alırken acıyı 
nasıl hafifleteceğimize dair adımlar veriyor. Sonra Amin şifa uyku apnesi ile kendi 
deneyimini anlatıyor ve açıklıyor 20 Sufi nefes. Alice Wyatt duymak, kim bizim ruhları 
eğilimi için ihtiyaç getirmek için annesinin bahçe teknikleri kullanır, Eğer değil şimdi, Ne 
zaman — Alice Wyatt ile konuşmalar. Kötü alışkanlıklara veya sağlıksız ilişkilere 
zamanımızı ve enerjimizi zapt etmesine izin vermenin aptallığına işaret ediyor. Ve son 
olarak, Innernaut'un saha raporunda, nefes alıp nefes almanın bilincimizi genişletmek için 
iki fırsat sağladığını öğrendik. Başlamadan önce, sizi entrikaları almaya ve gerisini 
bırakmaya davet ediyoruz. Hayatta sadık rehberimiz kendimize sorduğumuzda 
hissettiklerimizdir, Bu bilgiyi veya durumu deneyimlemek nasıl bir his? 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 sorduğuna inanıyoruz: “Bu kalbimde nasıl bir his?  
 
[00:04:16] Dışarıda bir sürü yoğun nefes alma uygulaması var. Ama burada bir uyarı notu 
var. Nefes gözlemlemek bir şey, ancak, bir öğretmen olmadan belli bir şekilde nefes 
almaya karar vermek? Bu tehlikeli ve dengesiz olabilir. Söyleniyor ki, işte kendinizi 
dengeye döndürmek için istediğiniz zaman yapabileceğiniz bir tane var ve gün boyunca 
ihtiyaç duyduğunuz gibi birçok kez pratik yapabilirsiniz. Inayat Han bu uygulamayı önerdi. 
Başka bir gelenek veya klasik tasavvuf metninde görünmez. Buna 20 iyileştirici nefes 
deniyor. Ya da eleman nefes alır, talimatlar burada. Açık bir pencerede yapılmalı, açık 
havada ya da istersen, sırtüstü yatıyorlar. Günün olayları tarafından dengeyi atarsanız, bu 
egzersizi yapmaktan çekinmeyin. Seni tekrar dengeye sokmak için tasarlandı. Bu 
uygulama serbestçe verilir ve hiçbir kötü etkisi yoktur. Bilim adamı olabileceğin yer burası. 
Üzerindeki etkisini biliyorum. Daha sonra, daha dengeli misin? Bunlar ince nefesler. Onları 
duyabiliyorsan, nefes aldığını duyup sessizleşene kadar yoğunluğunu azaltın. Konu gaz 
değişimi değil, yaşam gücüyle ilgili. Bunu web sitesinde daha tam olarak açıklayacağız. 
Bunlar kendi nabzınızın ritmine yapılır. Nefes alıyor, dörde kadar sayacağım ve dörde 
kadar sayarak nefes al. Burundan içeri ve dışarı yapılan Dünya Nefesi ile başlıyoruz. Bir 
sonraki nefes su nefesidir. Burundan ve ağızdan dışarı. Sonra ateş nefesi var, ve tahmin 
edebileceğiniz gibi ağızdan içeri giriyor ve burnundan dışarı çıkıyor — bir ejderha 
düşünebilirsiniz. Ve son olarak, ağzından içeri ve dışarı, ki bu da hava nefesidir, böylece 
toplam 20 nefes aldığını görebilirsiniz.  
 



[00:07:10] O yüzden gerçekten gerek olmamasına rağmen, nefesini tanımlayalım. Yine de 
yapalım. Yani geçişsiz bir ver. Akciğerlere hava çekmek ve çıkarmak, oksijen almak ve 
doğal bir süreçle karbondioksit vermek, nefes almak ve serbestçe nefes vermek anlamına 
gelir. Duraklatmak ve dinlenmek için devam etmeden önce, bir nefes almama izin verin. 
Sanskritçe, Hindu felsefesi, yoga dahil, Hint tıbbı, Hint dövüş sanatları, prana olarak bilinir. 
Aynı zamanda ince enerji veya yaşam gücü olarak da bilinir. Benzer kavramlar çeşitli 
kültürlerde var — Yunan, Pneuma; Çin, Chi; Polinezya, Mana; Amerikan Kızılderili, Orinda, 
Alman, Ode; İbranice, Ruah. Ve şimdi yavaş nefes almanın ve sağlıklı insanların fizyolojik 
etkileri hakkında konuşacağım. Ve bu makalenin bu kadar önemli olmasının nedenlerinden 
biri — bu makale için 119 kaynağa sahip olması bir şeydir. Ayrıca çoğu tıpta sağlıklı 
insanları hiç incelemediler. 18 ila 24 yaşındaki erkekleri çalışmıyorsan... hastalıklı 
eyaletlerde olan insanları inceliyorsun. Yani hastalıklı bir durumdaysanız, bu size insan 
olmanın ve sağlıklı bir şekilde nefes almanın ne olduğunun gerçek bir temelini vermez. Bu 
çalışma, kardiyovasküler, otonom, solunum, endokrin ve sağlıklı insanların beyin 
sistemlerine ve yavaş nefes alımlarına baktı. İşte burada. “Kalp ve akciğer kontrol 
sistemlerinin birbiriyle birleşmiş olduğu iyi bilinmektedir. Kardiyak ve solunum ritmi ve 
insanlar senkronize edilir. Bununla birlikte, kardiyopulmoner senkronizasyonun altında 
yatan fizyolojik mekanizmalar belirsizdir. Phew. Peki bu gerçekten ne anlama geliyor? Bu 
gerçekten bilimin kalp ve kafa tutarlılığının ne anlama geldiğini hâlâ belli olmadığı 
anlamına geliyor. Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi ile ilgili bu makaleyi buldum ve başlığı 
“sağlıklı insanda yavaş nefes almanın fizyolojik etkileri”. Bu yüzden size bunun kısa 
özetlerini okuyacağım. Yavaş nefes alma tekniklerinin etkilerini ve potansiyel klinik 
faydalarını belgeleyen literatürün ortaya çıkışı ağırlıklı olarak bir hastalık halindedir. Ancak 
sağlıklı insanda yavaş nefes almanın fizyolojik etkileri henüz kapsamlı bir şekilde gözden 
geçirilmemiştir. Belgelenmiş etkiler ağırlıklı olarak kardiyovasküler, otonom, solunum, 
endokrin ve beyin sistemlerini yaymaktadır. Derlemenin amacı, yavaş solunumun temel 
tanımını sağlamak ve klinik uygulamaların tartışılabileceği yavaş nefes alma tekniklerinin 
fizyolojik ve önerilen mekanizmaları hakkında bilgi tabanı oluşturmak için sağlıklı 
insanlarda belgelenmiş başlıca etkileri özetlemektir.” Peki bu, meslekten olmayan 
kelimelerle ne anlama geliyor? Bilmiyorlar. Sağlıklı nefes almak için bir temel yok. Bunun 
ne olduğunu bilmiyorlar, ve henüz üzerinde çalışmadılar ve gerçekten tartışmadılar. İşte 
kilit noktalar şunlardır: “Sağlık ve uzun ömürlülük ile ilişkili fizyolojik parametreleri optimize 
etmek için bir araç olarak kontrollü yavaş nefes alma teknikleri için potansiyel bir kullanım 
var gibi görünüyor. Bu aynı zamanda hastalık durumlarına da uzanabilir. Ancak bu alanda 
daha fazla araştırma yapılması için korkunç bir ihtiyaç var.” Bu yüzden onların 
makalesinden size bunun birazını okuyacağım. “Yavaş nefes alma yöntemlerini kullanarak, 
dakikada 12 ila 16 nefesin aksine, dakikada sekiz nefesle nefes alan sağlıklı insanlarda 
sinir sistemlerini dengeleme yönünde bir kayma ve sinir aktivitesinde bir artış kaydedildi. 
Sağlıklı insanlarda yapılan bir başka araştırmada, sekizde nefes almanın yavaş olduğu, 12 
ortalama ya da 18 dakikada hızlı nefes aldığını tespit etti. Yavaş solunumun kalp resetine 
izin verdiğini buldular. Bir MRI makinesi kullanılarak diyaframın bir diğer araştırması, kronik 
omurilik hastalığı durumları olan hastalara kıyasla yavaş solunumun sağlıklı insanlarla 
ilişkili olduğunu ve doğru dengesizlik diyafram performansının düz solunumda karın 
basıncının korunmasına yardımcı olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, üç ay boyunca 
düzenli olarak yavaş nefes alan sağlıklı insanlarda gözlemlendiği için uzun süreli vardiya 
elde etmek için yavaş nefes alma uygulamalarının uzun süreli yapılması gerektiği de ileri 
sürülmüştür.” Bunu şahsen ispat edebilirim. Muhtemelen beş yıldır yavaş nefes 
alıştırıyorum ve bu gerçekten tüm fizyolojimi ve düşünce sürecimi bile değiştirdi. Bu ilginç 
bir şey olsa da, bu makalede, solunum yolu hastalığının yokluğunda normal bir 
popülasyonda meydana gelen solunum faktörlerinde varyasyonlar olduğunu da buldular. 
Bununla birlikte, geleneksel tıp normal bir popülasyon içinde optimize edilmiş solunumu 
neyin oluşturabileceğini tanımlamaya çalışmamıştır. Bir kez daha, 2021'de buradayız ve 



bilimimiz, günde 15-25.000 kez yaptığımız şeyi bile bilmiyor. Normal bir nüfus içinde 
optimum solunum hızının ne olduğunu. Yani bir kez daha, bu yüzden bu makale çok 
büyüleyici. 18 sayfa uzunluğunda, tek aralıklı küçük yazı tipi gibi. Bağlantı web sitemizde 
olacak. Git her şeyi oku ve sözlük sözlüğünü hazırla. Bir sürü büyük kelime. Yine de buna 
geri döneyim. Belki de sinir sistemi dengesini korumaya yardımcı olan ve fiziksel veya 
zihinsel stres zamanlarında çağrılabilecek kardiyo-solunum rezervi miktarını optimize eden 
havalandırma, arteriyel oksijenasyonda gaz değişimini optimize eden bir solunum tekniğini 
rafine etmenin zamanı gelmiştir. Çalışma dakikada altı ila 10 nefes bandının nihai hedef 
olduğu ortaya çıkacağını söylemeye devam ediyor.  
 
[00:13:47] Julie, benim gibi ezoterik seviyede nefes almakla ilgilenen bir insanın ağaçlar 
için ormanı kaçırması garip. Ciddi bir uyku apnesi vakası geçirdim, o kadar kötü ki uykuya 
daldığım için işten kovuldum. Kesinlikle, uyandırma çağrısı günün ortasında neredeyse 
yoldan çıkacaktı. Bir seminerdeydim ve sonra harika öğretmenlerimden birine sordum, 
bana sordu, “Sorunuz var mı? Materyalden bunalmıştım ve gerçekten hiç sorum yoktu. 
Dedi ki, “Ha? Bu durumda, 40 nefes almanı istiyorum.” Tamam. Ben de yaptım. Yaklaşık 
altı ay sonra CPAP cihazımı yüzümden çıkarabildim ve o zamandan beri kullanmamıştım. 
İşte böyle gitti. Önce diyaframdan 10 nefes alırsın. Büyük nefesler içeri ve dışarı. Sonra 
akciğerlerden 10 tane daha alırsın. Gerçekten büyük nefesler. Sonra köprücük kemiğinin 
etrafındaki bölgeden çok ince 10 nefes alırsın. Sonra 10 tane daha al, tüm yol yukarı. 
Teorime göre çok fazla oturuyoruz ve diyaframlarımız sadece kaslar ve zayıfladılar. Bu 
uygulama, geceleri sığ nefes alırken, sistemi kapatırken devralan diyafragmatik kasları 
güçlendirir. Ama eğer bu kas yeterince güçlü değilse, o zaman gece boyunca birkaç kez 
ölürsünüz ve hatırlamıyor olsanız bile nefes almak için gerçekten nefes nefese kalkarsınız. 
Sabahleyin sonuç yorgun uyanırsınız ve fark ettim ki, hata emniyetinin yorgun uyanırsam 
CPAP makineme geri dönebilirdim, ama dönmedim.  
 
[00:16:37] Merhaba, ben Wendy Tremayne, Bu hafta başka bir harika arkadaşı ile başka 
bir harika röportaj ile geri döndüm. Seni arkadaşım Mina Lebitz ile tanıştırmak istiyorum. 
Mina ve ben uzun bir geçmişe döndük. Ondan biyografisi istedim ve o da bana çok kısa, 
çok mütevazı bir biyografi verdi. Bu yüzden onun biyografisi için kendi tecrübelerimden bir 
parça eklemek zorunda kalacağım. Mina'yı tanıdığımdan beri bilime kafayı takmış 
durumda. Brooklyn, New York'ta yaşadığımızda, İnek Gecesi adında bir partiye ev sahipliği 
yapardı ve hepimiz onun evine giderdik ve bu bir partiydi. Ama bilim projeleri yapardık, ve 
tükürüğümüzün içinden DNA'mızı çıkardığımızda ve yaptığımız başka bir zaman, sanırım 
buna “blök” deniyordu. Ama hep öğreniyorduk ve birlikte belgesel izlerdik, ve insanlarla 
takılmak ve birlikte olmak için çok eğlenceli bir yoldu. Ama Mina gerçekten çok cömert 
olduğunu köklü oldu. Biyografisine, mütevazı biyografisine, hayatın nasıl işlediğine her 
zaman hayran olmuştur. Bunu biliyorum ve Mina ile her yerde. Odadaki ses, başka türlü 
bilinmeyen bir dinamiği ekleyebilecek, ki bu da konuşmanın bilimsel bir parçası. Ne 
hakkında konuşuyorsak Mina, bu senin mitokondrinin olduğunu söyleyebilir. Ve eğer 
hücresel bölünme bakarsanız...” Ve böyle devam ediyor ve etrafındaki her şey daha ilginç 
hale geliyor. Tamam, şimdi, evet, biyografisine. Mina üniversitede biyoloji okuyordu. 
Beslenme ve metabolizma alanında lisansüstü çalışmalarını yaptı. Aynı zamanda 2009 
yılından beri Inayaatia Sufi düzeninde bir tasavvuf üyesidir ve şu anda Bellingham Teknik 
Koleji'nde anatomi ve fizyoloji dersleri vermektedir. Şimdi de Brooklyn'de birlikte 
yaşadığımızda en zeki, en zeki üniversite seviyesinde öğretmenlik yaptığını unuttu. 
Aslında lisedeydi ama tüm akıllı çocuklar gibi, gerçekten çok iyi olan tüm çocuklar gibi 
Mina'ya gittiler. Ve sadece bu değil, onu sevdiler. Bu yüzden seninle bir şey paylaşacağım 
ve umarım bana kızmaz. Ama o işi bıraktığını öğrenince çocukların alması gerektiğini 
düşündüğü türden bir eğitime girmeye başladı. Ama kültürümüzün ortaya çıkardığı şey bu 
değildi. Ayrılacağını bilerek kadınlara yumurtlama olup olmadıklarını bilimsel olarak nasıl 



tespit edeceklerini öğretti. İnsanlara iyi şeyler öğretti. O gerçekten özel biri ve eminim bunu 
duyacaksın ve çok zeki ve eminim bunu da duyacaksın. Ve gerçekten, daha fazla 
uzatmadan, hadi başlayalım. Mina Levitz ile nefesle ilgili bir konuşma yaptım. Resim sen 
bir nokta ya da her neyse bir mermer ve nefes alıyorsan, bilirsin, bir nefes oluşur, mermer 
nefes oluyor. Ve eğer bu benzetmeyi kullanırsak ve onu dışarıdan vücuda kadar takip 
edersek, bilirsiniz, bilimsel olarak biyokimyasal olarak neye benziyordu? Yani bize kadar, 
ne yaptığını, hangi sistemleri beslediğini, nasıl yeniden beslendiğini ve sonra dünyaya geri 
döndüğünü.  
 
[00:20:21] TAMAM. Yani bir nefes aldığınızda, muhtemelen yaklaşık yüzde 20'si oksijen 
olan bir litre havanın yaklaşık yarısını alırsınız. Ve oksijen önemli kısım. Bu bizim 
istediğimiz bir molekül. Yarım litredeki tüm moleküllerin içinde, bu moleküllerin yüzde 20'si 
oksijen. Bu yüzden göğüs kafesimizi genişleterek bunu ciğerlerimize götüreceğiz. Bu da 
akciğerlerimizin içinde negatif bir basınç yaratacak. Bu da atmosferin yüzümüze doğru 
ilerlemesine neden olacak, temelde, burnumuza ve ağzımıza. Akciğerlerde yaklaşık 800 
metrekarelik yüzey alanı var. Yani yarım litre burnundan, ağzından, boğazından aşağı, 
soluk borundan aşağıya, bronşlara, bronşlara dallanıp, temelde inanılmaz bir bronşiyal 
ağaca dönüşecek ve bu minicik, minicik, minicik alveollerin sekiz yüz metrekaresi ile 
sonuçlanan inanılmaz bir bronş ağacına girecekler. Bu minicik keseler. keseler bile bir 
mikrometre kalın mikrometre değil yaklaşık 1000 metre. Ya da bir metrenin milyonda birini 
düşünebilirsiniz. Bir milimetreden biri. Yani ne kadar kalın oldukları hakkında. 
Akciğerlerinize hava girdiğinde, hava, oksijen molekülleri alveollerin çok ince zarını 
geçecek ve kan dolaşımınıza girecek böylece kalbin her zaman kanınızı pompalıyor. 
Oksijen suda çok çözünür değildir, ki bu da kanınızın çoğu budur, ama kırmızı kan 
hücrelerinizde bu moleküller var, yani yaklaşık 30 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Bu 
hücrelerin yüzde 84'ü kırmızı kan hücreleri ve gerçekten çok küçükler. Evet, çok küçükler. 
Ve böylece kütlenizin sadece yüzde beş ila sekizini oluşturuyorlar. Ama sende onlardan 
çok var ve çok küçükler. Çapları sadece 10 mikrometre. Bu kırmızı kan hücrelerinin her 
birinde yaklaşık 280 milyon molekülü hemoglobin proteini var ve her hemoglobin proteini 
bu oksijen moleküllerinin dördüne bağlanabilir. Oksijen ciğerlerine girdiğinde, bu minicik, 
minicik alveollere dağılır. Muhtemelen her akciğerde 150 milyon tane var ve sonra zardan 
geçip, kırmızı kan hücrelerine, hemoglobin üzerine atlıyor. Çünkü kanın her zaman hareket 
ediyor, çünkü kalbin sürekli pompalıyor, tüm vücuduna pompalanacak. Böylece tüm 
hücreleriniz, kan hücrelerinizden geçtiği her seferinde taze oksijen verilecek. Oksijeni 
hücrelere bırakacak.  
 
[00:23:36] Yani bu senin bütün varlığın gibi. Bu senin gözlerin gibi. Dişlerin mi, tırnakların 
mı?  
 
[00:23:43] Tırnakların, saçların ve cildinizin dış katmanları ölü hücreler ya da ölü hücrelerin 
parçaları. Çoğunlukla protein keratin, yani oksijene ihtiyaçları yok, ama diğer parçaların 
var. Dişlerin canlı. Kemiklerin hayatın boyunca her zaman yeniden şekilleniyor. Kemiklerin 
değişiyor. Ve tabii ki kemiklerimizin mineral kısmına sahibiz, anorganik, bilirsiniz, 
hidroksoyapatit mineral. Ama kemikleriniz hücrelerle kaplıdır ve kemiklerinde bol miktarda 
hücre vardır. Temel olarak kalsiyum seviyeniz düştüğünde, çok düşüktür. Yapacağın ilk 
şeylerden biri kan kalsiyumunu arttırmak için kemik dokunuzu parçalamak olacaktır. Her 
zaman, evet, her zaman kemiklerini yeniden şekillendiriyorsun. Özellikle ağırlık taşıma 
egzersizlerini seviyorsanız, yaşlandıkça iskeletinizi değiştirirsiniz. Çok yavaş değişiyor. 
Ama evet, aslında bütün kırmızı kan hücrelerin garip bir şekilde oksijen kullanmıyor.  
 
[00:24:48] Çok garip. Tamam, ben de sözünü kestim ve bizi oraya götürdüm. Her şeye 
ulaşıyor mu? Ama kalbi geçtik, kanı her yere taşıdık.  



 
[00:25:00] Evet, temel olarak, her şey oksijen kullanıyor. Bahsettiğimiz şeyler hariç. Yani 
bu her yere gidecek. Normal bir eski hücrede, diyelim ki bir kas hücresi, her zaman 
hücresel solunum denilen bir işlem yapıyor olacak. Bazı kas hücrelerinin kısa süre oksijen 
olmadan anaerobik olarak çalışabileceği zamanlar vardır. Ama genel olarak tüm vücut 
hücreleriniz aerobik olarak çalışacak, yani oksijene ihtiyaçları var. Elektron taşıma zinciri 
denilen bir süreç yapıyorlar ve bu da mitokondride bulunan bir dizi protein. Yani 
mitokondrinin neredeyse tüm hücrelerinde var, kırmızı kan hücreleri hariç. Ve bunlar, 
bilirsiniz, herkes onları hücrenin güç santrali olarak bilir ve ATP yaparlar. Bu, hücrelerinizin 
çoğunun enerji kaynağı. Bunu yapmanın adımlarından biri mitokondri içinde hidrojen iyonu 
gradyanı oluşturmaktır, böylece mitokondri, şekilli şey gibi küçük bir kapsül ve dış 
membran sadece kapsül şeklinde. Ve sonra iç membran süper katlanmış. Ve bu 
kıvrımların hepsi elektron taşıma zinciri proteinleri. Yaptıkları şey ise oksijeni elektron 
mıknatısı olarak kullanıyorlar. Oksijen elektron taşıma zincirinin son parçalarından birine 
bağlanır ve bu da elektronların zincirin proteinlerini aşağı taşımasına yardımcı olur. O 
elektronlar bu zincirde bir proteinden diğerine hareket ettiğinde, yokuş aşağı yuvarlanan bir 
şey ya da merdivenlerden aşağı yuvarlanan bir top gibi. Ve bu sürecin bir enerji serbest 
bırakma süreci ya da enerji gerektiren bir proses gibi olduğunu düşünüyoruz. Ve bu süreç 
mitokondrinin dış ve iç zarları arasındaki boşluğa hidrojen iyonlarını pompalıyor. Yani 
orada hidrojen iyonu gradyanı oluşturuyorsunuz ve bu temel olarak bir pil gibi davranıyor. 
Yani ATP synthace adında başka bir protein daha var. Ayrıca iç membranda gömülü. 
Hidrojen iyonları, intermembranlar arası uzaydan mitokondrinin iç kısmına geri aktığında 
ATP sentezinin aslında ATP yapmasını sağlar. Hidrojen iyonlarının gerçekten bir tünel gibi 
geçtiği inanılmaz bir süreç. Daha çok dev bir rotora benziyor ve hidrojen iyonları ona 
bağlandıkça döner ve matris dediğimiz şeye teslim edilir. Ama aslında oksijenle 
ilgileniyoruz. Ve oksijen ile olan şey, elektron taşıma zincirindeki son proteine 
bağlandığında, zincirden düşen elektronlar oksijene ve bazı hidrojen iyonlarına yapışır. Ve 
bu da suyu oluşturur. Yani soluduğumuz oksijen sürekli suya dönüşüyor, bu da 
hücrelerimizdeki oksijen seviyelerinin ya da konsantrasyonlarının her zaman oldukça 
düşük olduğu anlamına geliyor. Böylece oksijen her zaman kandan hücreye ve 
mitokondriye yayılır. Suya dönüştürülür ve sonra yeni oksijen gelir.  
 
[00:28:35] Doğru. Şimdi de su, nefeste miyiz?  
 
[00:28:40] Doğru. Şimdi ekshalasyon biraz ayrı. Şimdi atmosferdeki oksijenin%20'sini 
alıyorsun. Nefes aldığınızda, bu yüzde 20 oksijen demektir. Nefes aldığınız hava yaklaşık 
yüzde 15 oksijendir, bu yüzden oksijenin sadece yüzde beşini havadan çıkarırsınız. Hava 
yüzde 20 oksijen. Yüzde 20'nin yaklaşık%25'ini alacaksın. Matematiği ben yaptım, değil 
mi?  
 
[00:29:13] 20 yüzde 25'tir.  
 
[00:29:15] Beş kere dört yirmi eder. Üzgünüm, uzun bir gün geçirdim.  
 
[00:29:18] Evet, hayır, sorun değil. Otonom solunum dediğimiz şey bu mu?  
 
[00:29:24] Evet. Eğer bunu düşünmüyorsan, eğer ateş nefesi gibi bir şey yapmıyorsan 
otonom sinir sistemin bundan tamamen sorumlu. Nefes verdiğin karbondioksit, nefes 
verirken, mitokondrinin içinde olduğu kadar farklı bir süreçte meydana gelen karbondioksit 
salgılamak için. Ve karbondioksitin içindeki karbon, yediğin yiyeceğin bir parçası. Yani 
oksijene doğrudan ihtiyacın yok, bilirsin... oksijen karbondioksite dönüşmez. Ama oksijen 



gerektiren elektron taşıma zincirini çalıştırmıyorsanız diğer tüm sistemler çok uzun süre 
çalışmayacaktır.  
 
[00:30:07] Yakaladım seni. Derin bir nefes almamı sağlayan tek şey, koşucu olduğumdur 
ve koşarken nefesimi kontrol ediyorum, böylece daha iyi performans gösterebilirim. Ve 
kalp atışlarımı izliyorum. Yani, evet, ve bu hislerim sakin — bilirsin, bir nevi epifani durumu 
ve bir mucize duygusu gibi.  
 
[00:30:33] Biliyor musun, kaçmak kesinlikle bunu sana yapabilir. Yani ellerinde 
havalandırma perfüzyonu denen bir şey var ve bu temel olarak ne kadar nefes alabildiğinle 
kanının ne kadar oksijen alıp dokularına bırakabileceği arasında bir eşleşme mi? Peki 
bunu nasıl eşleştiriyorsun? Ve bu gerçekten çok şaşırtıcı çünkü nefesimizi düzenlemek için 
tamamen farkında olmadığımız yollarımız var, değil mi? Kan pH'ınız biraz düşerse, daha 
yüksek bir oranda ve daha büyük bir derinlikte nefes almaya başlayacaksınız. Ama 
koşmaya başladığınızda, bu noktada, muhtemelen sadece oluğunuza giriyorsunuzdur. 
Çünkü bilincinde bile olmadan öğreniyorsun, nefesini nasıl düzenleyeceğini böylece kan 
pH'ının düştüğü yere asla giremezsin. Yani beynin bunu otomatik olarak yapıyor. Nefes 
almanın gerçekten güzel bir yanı bunun farkında olabilmemiz ve duyularımızı manipüle 
etmek için değiştirebilmemiz. Ama aynı zamanda, beynimiz farklı durumlarda, onu hiç 
düşünmeden, onu hiç çekmeden nasıl nefes alacağımızı öğrenir. Şekle ne kadar iyi 
girersen beynin o kadar hızlı adapte olur. Eklemlerinizde propria reseptörleri var ve bu da 
beyninizi yaptığınız hareket seviyesine bildirir. Ayrıca bu propria reseptörleri aktive 
edildiğinde daha hızlı ve daha derin nefes almanızı sağlarlar.  
 
[00:32:23] Evet, merak ediyorum da şu an konuştuğumuz şeyin, son zamanlarda HRV ile 
ilgilendiğim ve vagus sinirine benzeyen şeylerle bir ilgisi var mı? Ve fikir şu ki, yüksek kalp 
atış hızı değişkenliğiniz varsa duygusal durumlara girip çıkmakta daha iyi olursunuz.  
 
[00:32:47] Bu konuda veri var mı bilmiyorum ama bu beni şaşırtmadı.  
 
[00:32:54] Bence fikir şöyleydi: “Kalbin sürekli olarak aynı şeyi atmamalı, sabit bir davul 
gibi, eğer baba ba ba ba ba bum ve sonra bum, boom, bum, ba ba bum, ba ba bum, ba ba 
bum, bum, ba ba bum, değişkenlik var ve değişkenlik duygusal değişimle birlikte gider. 
Duygusal bir durum elde ettiğinizde, iyi bir değişkenliğe sahip olmanın o durumda sıkışıp 
kalmayacağınız anlamına geldiği ve aslında kolayca eyaletlere girip çıkacağınız anlamına 
gelir.  
 
[00:33:27] Hmmmm, bu ilginç bir hipotez. Benim için yüksek değişkenlik — bir spor araba 
örneği gibi kullanıyorum — bu gerçekten manevra kabiliyeti, böylece sıfırdan 60 ve üç 
saniyeye gidebilir ve bir kuruş ile durabilirsiniz. Yüksek kalp atış hızı değişkenliğinin benim 
için anlamı, kalbinin daha hızlı, daha hızlı atması gibi hızlanabilmesi, atış hızındaki bir 
değişiklik gibi. Ve böylece her iki yönde daha iyi ivme var, yukarı veya aşağı. Ve bana 
göre, bilirsiniz, ve her çalışmayı okumadım, ama bana göre bunun en azından duygusal 
düzenlemelerle ilişkilendirilmesi şaşırtıcı olmazdı. Bunu daha çok sempatik sinir sistemi 
olarak düşünüyoruz. Biz bunu otonom sinir sisteminizin bir parçası olarak düşünüyoruz. 
Otonom sinir sisteminin bir bölümü, fizyolojinizi düzenleyen, gerçekten düşünmediğiniz 
şeyler — bu sizin parasempatik ve sempatik sinir sisteminizdir, ve sonra parasempatik 
sinir sisteminizdir. Dinlen ve sindirin. Ve böylece sempatik sinir sistemi aktivasyonu kalp 
atış hızınızı artıracak. Kalp atış hızı kontraktilitesini artıracak ve ihtiyacın olduğunda harika 
bir şey ama bundan kurtulabilmelisin, tıpkı bir zebra aslan kovaladıktan sonra strese 
girmeyecek gibi, değil mi? Zebra kovalandıktan sonra, her ne yapıyorsa onu yapmak gibi 



geri döner. Bunu bir insanın isteyeceği gibi düşünmüyor. Neden aslan beni seçti? Neden 
kaçan ben olmak zorundayım? Ya da endişelendiğimiz şey her neyse?  
 
[00:35:19] Evet, bu sanki bir insan için gerçek bir eşleşme gibi geliyor. Çok üzüldüm. Bu 
pislik arabamda önümü kesti. Ama artık bitti ve daha önce hissettiklerime geri dönebilirim 
ki bu tamamen iyiydi.  
 
[00:35:33] Doğru. Yüksek kalp atış hızı değişkenliği sempatik bir parasempatik 
aktivasyona karşılık gelir. Gerçekten, benim anlayışım, kusurlu anlayışla, daha yüksek bir 
kalp atış hızı değişkenliği, sempatik sinir sisteminizin artık ihtiyaç duyulmadığı zamanlarda 
durması ve parasempatiklerin devralmasına izin verme yeteneğine karşılık geliyor. Yani 
geri kalanı ve sindirimi sadece dinlenmek ve sindirmek değil, genel olarak sadece 
iyileşmek. Ve neden ihtiyaç duyduğundan daha fazla enerji harcıyorsun. Bilirsin, ya da 
bunu istiyorsun ve üzgün kalmak ya da kalmak, örneğin kalp atış hızında kalmak — fitness 
ölçmek için kullandığımız bir yol, spor salonunun en hızlı yolu bir adım testi yapmaktı. Yani 
biri bir dakikalığına belli bir hızda yukarı ve aşağı adım atıyor ve kalp atışlarını hemen 
önce, hemen sonra ve her dakika bitirdikten sonra alıyorsun. Ve görüyorsunuz, kalp atış 
hızlarına geri dönmeleri ne kadar sürdü? Kalp atış hızı değişkenliği yüksek olan bir kişi, 
dinlenme kalp atış hızlarına çok hızlı bir şekilde geri dönecekti, oysa düşük HRV'li bir kişi 
daha uzun sürer. Yani, zindeliği senin dinlenme durumuna daha çabuk dönme yeteneğiyle 
ilişkilendiririz.  
 
[00:36:56] İyileşmek için.  
 
[00:36:58] Tam olarak.  
 
[00:36:59] Nefes hakkında düşündüğün bir şey varsa, gerçekten en büyüleyici ya da akıl 
sıkıntısı, nefes almanın vay canı, bu senin için ne olurdu? Bunun ne kadar büyülü 
olduğunu, doğanın böyle bir şey yapmasının imkansız olduğunu kafamı bile alamıyorum. 
Demek istediğim, sen bir bilim adamısın, bu yüzden her şey açıklanabilir ve bu yüzden bir 
bakıma yıkılmış, anlıyor musun? Ama sadece doğa açısından — mesela, az önce 
söylediğin her şey, bu mikrosaniye gibi oluyor ve biz bunun tamamen bilinçsiz olması ve 
tüm bu şeyler sürekli devam ediyor ve nefes aldığımız her nefes gibi bize her yerde 
ulaşıyor. Yani, benim için, tek başına...  
 
[00:37:49] Evet, yani, bilirsin, hayvan olayı, hayvanlar, gerçekten, normal nefes aldıkları 
gibi nefes aldıklarını, nefes aldıklarını düşünürdük. Ama birçok organizma yanıyor, ama 
nefes almıyorlar çünkü fiziksel bir şey yapmıyorlar, onu içeri alıp sonra nefes vermek gibi. 
Nefes almanın mekanik bir şeyi gibi. Ama aslında, nefesin her yere gittiği şey, ama aynı 
zamanda nefes alacağın ya da nefes alacağın ya da ölürsün ya da birisi nefesini bir 
şekilde bastırır. Nefesini baskılayamazsın. Bunu hiç düşünmen gerekmiyor. Bu her zaman 
olan bir şey. Uyumaya devam ediyorsun, hala nefes alıyorsun. Korkunç bir sebepten 
dolayı bayıldın, değil mi? Ve hala nefes alıyorsun — beynin ve sinir sisteminizin temelde, 
yani, temelde, tasarlandığını söylemek istemiyorum, ama bu da nefes almayı 
bırakmayacağın anlamına gelen bir şekilde var.  
 
[00:38:53] Bizi bu noktadan biraz uzaklaştıracak bir sorum var, ama daha önce dokudan 
bahsettin ve bu tamamen alakasız ama olay ortaya çıktı ve Julie ve ben biraz 
konuşuyorduk. Burnundaki doku ve cinsel organların aynı olduğu doğru mu?  
 
[00:39:15] Yani, çoğunlukla mukozal membran. Yani vücudunuzdaki birçok şeyi sıraya 
sokacak epitel hücreleriniz var, sadece cildinizde değil, cildinizin nasıl kaba olduğunu fark 



ediyorsunuz ve su geçirimsiz görünüyor. Ve o hücreleri her zaman atıyoruz. Çünkü bunlar 
ölü hücreler ve bu ölü hücrelerin sadece katmanları ve katmanları, oysa mukozal 
membranlar, temelde ağzınızın içi, burnunuzun içi — aslında burnunuzdaki solunum 
yollarının bir çoğunun burnunuzdan ve burnunuzun iç kısmından ve Boğaz. Yuttuğumuz 
yere kadar. Biraz değiştiği yer orası çünkü yemek yutuyoruz ve bu çok aşındırıcı olacak. 
Tüm bunlar ve sonra vajinamızın astarı ve tabii ki sindirim sisteminizin bazı kısımları, ama 
oraya gitmeyeceğim çünkü bu, GI yolunuza inerken çok değişiyor, ama bu bir mukozal zar. 
Yani canlı hücreler ve nemlidirler çünkü mukus salgılıyorlar ve genellikle siliyeli oluyorlar. 
Ve bu, örneğin burnun ve boğazın, solumamanız gereken küçük parçacıklardan 
kurtulmanıza yardımcı olacak. Onlardan kurtulmana yardımcı olacak.  
 
[00:40:54] Görünen o ki burnumuz, gözlerimiz ve vajinalarımızın etraflarında kıllar var. Ve 
doğanın bu canlı hücreleri bir şey tarafından istila edilmekten ya da istenmeyen bir şeyin 
girmesinden korumak gibi görünüyor.  
 
[00:41:19] Evet, temelde. Şimdi özellikle vajinada epitel farklı kısımlarda biraz farklıdır. 
Ama hala skuamöz hücreler var. Kuamöz hücreler düz ve vücudun dış tarafındaki 
cildinizde keratinize edilir. Yani saçınızdaki protein ve tırnaklarınızdaki bu hücreler 
skuamöz hücreler, keratin ile doludur. Ama mukoza zarlarında ve vajinada, örneğin 
burnundaki gibi siliyeli değildirler, örneğin, ya da boğazda — trakeada üzgünüm — bu 
kirpiklerin çoğunun olduğu yer. Yani vajinada tabakalı skuamöz olacaklar — yani düzler, 
ama keratinize değiller. İşte bu yüzden bir anlamda daha hassaslar. Yani ölmediler ve 
dönüyorlar, birkaç gün içinde oldukça hızlı bir şekilde dönseler de, o mukozal membran 
her zaman devreye giriyor. Bu hücreleri teslim etmek muhtemelen üç ila yedi gün sürer. 
Yani hücreler havalanacak ve hücrelerle değiştirilecekler.  
 
[00:42:38] Her üç ila yedi günde bir taze vajinamız var.  
 
[00:42:44] Bir bakıma. Evet, bir bakıma öyle. Ağzında da aynı şey, çamur yarası hariç. 
Ama bilirsin, bazen yanağını ısırabilirsin ve umarım birkaç gün içinde iyileşir. Mukozal 
hücreleri çok hızlı bir şekilde devreye sokuyorsun.  
 
[00:43:00] Evet, bu çok komikti, garip bir yana. Tamam, nefes almaya geri dönelim. 
Tamam, podcast'te yaptığımız bir şey var. Daha yeni başlıyoruz, ki röportaj yaptığımız her 
kişi ve sorduğumuz her konu “boş” süper kahramanı ne olurdu? Nefes süper kahramanı ne 
olurdu? Yani süper kahramanların bir açılış konuşması var, bilirsin işte, harika oldukları bir 
şey gibi. Bu durumda, bu nefes alıyor, ama sonra plastik adam gerçekten küçük olabilir ve 
kapıdaki çatlaktan kayabilir gibi tüm bu özelliklere sahipler. Ve bazıları uçabilir ve 
gözleriyle yanan şeyleri yakabilir. Eğer şu anda oturup nefes süper kahramanı yapıyor 
olsaydık, o süper kahraman neyle aşılanmış olabilir?  
 
[00:43:52] Bence iki çeşit çok farklı şey var. Bence ilk şey nefesin her yere gidebileceği ve 
hava herhangi bir alanı doldurabilir, konteynırını doldurmak için genişleyebilir. Bu yüzden 
süper kahraman nefesinin herhangi bir yere, herhangi bir yere ve herhangi bir alana 
girebileceğini hissediyorum. Ama özellikle hava ve oksijen ile ilgili bir diğer şey de elektron 
taşıma zincirinin oksijenin elektromanyetik gibi davranması. Normal yaşamda oksijen 
çürümeye neden olan birçok prosesin neden olmasından sorumludur. Buzdolabına 
koyduğun yiyeceklerin bir kısmı kötüye gidecek çünkü mikroplar bunu alıyor. Ve bazen 
kötü olacak çünkü oksijene uzun süre maruz kalma sonunda onu okside edecektir. Yani 
içindeki bazı moleküller onu ya daha az lezzetli yapıyor ya da artık senin için iyi değil. 
Oksijen bir oksitleyici olma gücüne sahiptir. Ona elektronlar çeker. Dünyayı 
düşündüğümde ve bazı şeyleri düşündüğümde, her zaman gördüğümüz her konuda 



elektronların olduğunu ve her zaman bir yere ve genellikle oldukça yavaş bir yere 
gittiklerini ve çoğu şeyin oldukça istikrarlı olduğunu hayal ediyorum. Ama bir şey başka bir 
şeye dönüştüğünde, bu her zaman elektronlar bir molekülden ya da bir maddeden farklı bir 
molekülden farklı bir moleküle hareket eder. Bu yüzden dönüşümün diğer süper kahraman 
güçlerinden biri olacağını söyleyebilirim.  
 
[00:45:41] Bu gerçekten çok seksi aslında. Evet, bunu beklemiyordum. Aklına başka bir 
şey geliyor mu? Süper kahramanın ne yapabileceği, nasıl davranacakları ya da her 
neyse? Aklıma bir şey geliyor.  
 
[00:46:08] Oh, söyle.  
 
[00:46:15] Nefesimiz artık nemli. Aslında nefes almıyoruz. Nefes süper kahramanının bir 
şeyler üzerinde nefes alabildiğini ve daha hızlı büyümesini sağlayacağını söyleyecektim. 
Ama bu gerçekten doğru değil. Bir bitkide daha fazla nefes alması gibi, mesela, farklı bir 
şey yapmasını sağlamayacak.  
 
[00:46:47] Yani, bir bitkinin üzerinde nefes vermeye devam edersen değişir ve biz de en 
azından havadaki karbondioksit konsantrasyonundan biraz daha fazla vereceğimizi 
varsayalım. Şimdi bunu açıkça nefes alıyorsan havanın dağınık olacağı bir yerde 
yapmalısın, değil mi? Yani onu hala ışığı olan bir kaba koymalısın ama nefes verdiğin 
havayı içine pompalayabilirsin, değil mi? Ve eğer ona daha fazla ışık ve daha fazla su 
verdiyseniz, teorik olarak karbondioksit konsantrasyonunu arttırırsanız daha da 
büyümelidir.  
 
[00:47:22] Yani potansiyel olarak doğrudur. Tamam, bu arama için bir sorum daha var. 
Soru neydi? Oh, evet, evet, evet. Tamam, insan perspektifinden nefes almaktan bahsettik, 
içeri giriyor ve bütün bunları yapıyor, ve bir yolculuğa çıkıyor ve sonra sönüyor. Bu yüzden 
merak ediyorum, çevremizde, yaşayan dünyada, Dünya'da yaşadığımız sistemlerde insan 
nefesleri olmayan şeyleri sarar. Bu bizim nefes almamıza paralel olarak gerçekleşiyor.  
 
[00:48:07] Yani bitkiler, örneğin, hala aerobik, yani hala mitokondri ve örneğin güneş ışığı 
görmeyen kökleri var, her zaman nefes alma versiyonlarını yapıyorlar, değil mi? Biz buna 
sadece solunum diyoruz. Mantarların yanı sıra çoğunlukla aerobik ve bazı bakteriler biraz. 
Protist olarak sınıflandırdığımız organizmaların çoğu aerobik. Bütün hayvanlar aerobik ve 
sanırım herkesi yakaladık. Ve sonra bakteri. Bir sürü farklı bakteri türü var. Ama sonra 
bakteriler birçok farklı şey yapar ve biyokütleleri çok büyüktür. Diğer tüm organizmaları alıp 
10 ile çarpıyorum ve hala daha büyük bir bakteri biyokütlesi olacak. Bu yüzden Gezegen'i 
bakterilerin bölgesi olarak görüyorum ve burada yaşamamıza izin veriyorlar.  
 
[00:49:02] Ne kadar kibarlar.  
 
[00:49:04] Evet, aynen. Bitkiler, örneğin gündüz gördüğümüz yeşil kısım fotosentez 
yapıyorlar. Gündüzleri, bitkiler ekshalasyonumuzu soluyor ve soluduğumuz şeyi 
ekshalasyon yapıyorlar. Çünkü bitkiler fotosentez yaptığında karbon dioksit kullanırlar ve 
süreç aslında su moleküllerini böler ve oksijen üretir. Unutmayın, oksijeni soluduk ve suya 
dönüştürdük. Bitki fotosentez sırasında su alır ve hidrojen atomlarını kullanarak böler ve 
oksijeni tekrar havaya bırakır. Ve en azından gündüzleri bu alternatif döngüdeyiz. Ve tabii 
ki, sadece gündüz gezegenin bir parçasıyım ve atmosfer tüm Dünya için paylaşılıyor, değil 
mi? Hepimiz atmosfere katkıda bulunuruz ve sonra hepimiz atmosferden bir şeyler alırız. 
Yani gerçekten dünyadaki tüm yaşamın kolektif yaratımı gibi. Dünyadaki tüm yaşamın bir 
çeşit solunumu var. Oksijen gazı kullanıp kullanmadığı en önemli nokta değil, gezegendeki 



her organizmanın bir şekilde atmosfere katkıda bulunmasıdır. Okyanusun dibindeki 
hidrotermal delikteki yaratıklar olarak değil, diğer her şey olabilir.  
 
[00:50:33] En garip nefes alan kim?  
 
[00:50:40] Bu iyi bir soru. Bunu bir dakikalığına düşüneyim. Farklı hayvanları düşünmeye 
çalışıyorum. Bazı hayvanlar süper, süper incedir, düz solucanlar gibi, ve çok ince ve çok 
miniktirler, böylece tenlerinden nefes alabiliyorlar. Dolaşım sistemi bile yok çünkü çok ince 
ve düzler. Ama sonra biraz daha ilginç bir şey, sanırım kurbağa gibi. Yani önce bir amfibi 
solungaçları ile doğar. Balık, nefes aldıklarında solungaçlarını temelde suyun içinden 
sürüklerler ve suyun solungaçların üzerinden geçmesine yardımcı olabilecek küçük bir 
kanadı vardır ve sonra kan bu filamentlerden akar. Ve kanın akması ve suyun zıt yönlere 
akması, karşı akım dolaşımı denilen bir şeye sahiptirler ve bu da balıkların sudaki oksijenin 
yüzde 50'sinden fazlasını almasını sağlar çünkü oksijen suda kolayca çözülemez. Ve 
difüzyon gerçekleştiğinde, iki bölmeniz, iki sıvınız olur ve bunlar bir zarla ayrılır. Bir 
bölmede sıvı içinde çok miktarda oksijen var, diğeri ise yok. Oksijenin sadece%50'si eşit 
oksijen konsantrasyonuna sahip olana kadar ikinci bölmeye yayılır. Ama bu karşı akım 
solunumunu yaptığınızda, yani kan akışı suyun ters yönde olduğu anlamına gelir, o zaman 
balıklar oksijenin%90 ila 95'ini sudan çıkarabilir, ki bu oldukça havalı. Ama kurbağa bir 
kurbağa olunca solungaçları olur. Ben kurbağanın karşı akım solunumu var mı bilmiyorum 
ama balıklarda var. Ama kurbağa hayata solungaçları olan kurbağa yavrusu gibi başlar ve 
sonra o solungaçlar sonunda akciğerlere dönüşür. Ama pek çok kurbağanın oksijenlerinin 
yaklaşık yüzde beş ila 10'u derisinden geliyor. Yani, havadaki oksijenin içinde 
çözülebileceği bir tür yapışkan deri yüzeyine sahiptirler ve sonra aslında oksijenin bir 
kısmını emebilirler.  
 
[00:53:23] Bu oldukça garip bir nefes alma.  
 
[00:53:31] Evet, başka şeyler de var. Bilirsin, kuşların hava keseleri vardır ve görünüşe 
göre morsların nefes almalarına yardımcı olan küçük keseleri var. Dalış memelileri olan 
memeliler uzun süre su altında kalabilirler ve hepsinin bunu yapmalarına izin veren garip 
solunum adaptasyonları vardır.  
 
[00:53:55] Bu kese fikrine bayıldım. İhtiyacın olursa diye etrafta biraz hava taşıyor gibisin.  
 
[00:54:04] Bu keseler gerçekten havayı depolamak için değildir. Kuş nefes alamaz, 
uçarken nefes alamaz. Yani nefeslerini yapabiliyorlar, bu neredeyse içimize çekip sonra 
nefes aldığımız döngüsel bir şey. Ama hava keseleri şöyle verir — diyagram olmadan 
açıklamak zor — ancak kuşlardaki hava keseleri kuşun biraz daha döngüsel bir şekilde 
nefes almasını sağlar. Yani sadece nefes almıyorlar ve sonra nefes vermiyorlar, sadece 
girip çıkmıyorlar. Kesi, sonra akciğerler, sonra kesesi ve sonra tekrar dışarı.  
 
[00:54:44] Belki de onları Didgeridoo oyuncusuna kıyaslamalıyız. Bunun iyi bir kıyaslama 
olduğunu sanmıyorum. Ama bir dakikalığına düşündüm çünkü oyma oyuncuları dairesel 
bir nefes alıyorlar. Yani zor bir girip çıkma gibi değil, daha çok bir döngü gibi, açıklanması 
zor gibi.  
 
[00:55:07] Evet, biliyorum. Biliyor musun, bu tür şeyler için resimler gerçekten iyi. Ama ne 
dediğini anlıyorum. Temelde aynı anda neredeyse nefes alıp nefes alabileceğiniz bir 
yoldur.  
 



[00:55:29] Ingrid Berg küçüklüğünden beri flüt çalıyor ve son 40 yıldır yapıyor. Nefes 
okullarına atıfta bulunmadan nefesinin doğuştan gelen bir bedeni eğitilmiş farkındalığı var. 
Ve yine de usta Ayurveda nefes uygulayıcısı ile temas ettiğinde, tam olarak ne hakkında 
konuştuğunu biliyordu.  
 
[00:55:54] Öğretmenim J G Bennet'in öğrencisiydi. Ve sonra İngiltere'de Bennet'in yanında 
yıllarca bir yeri vardı. Onlar gerçekten iyi arkadaşlardı. İkisi arasında yürüme 
mesafesindeydiler, bu yüzden Bennet halkı Reshad ve Reshad halkıyla tanıştılar... her 
neyse. Ama temel olarak öğretmenimin harmanlamasından öğrendiğim şey vücudun belli 
bir kısmına enerji gönderme niyeti. Nefes alacağım, enerjiyi nefesine göndereceğim, değil 
mi? Mesele şu ki, genelde nefesin nereye gittiğine dair bir niyetimiz yok. İyi şeyler 
soluyoruz, kötü şeyler soluyoruz. Ama bu nefesin gittiği yere odaklanmaktan farklı. Sağ ya 
da sol ayak parmağım gidiyor, birkaç kez nefes alıyorum. Enerji kanı takip ediyor, kan 
enerjiyi takip ediyor. Demek benim niyetim sol ayak parmağımda. Bunu hissediyor. Kan 
oraya gidiyor. Masaj insanları enerjiyi ellerine ve çalışmalarını nasıl sağlayabilirler. Şimdi 
kalbime nefes alıyorum ve şimdi buna karışıyorum. Kalbimi ayak parmağımla karıştırmak 
harika bir şey. Kalbini vücudunun herhangi bir parçasıyla harmanlayabilirsin. Bileğimi 
kırdığımda, çok acıyor ve vücudumdaki hangi noktanın sol bileğimdeki ağrıyla baş 
edebileceğini buldum. Ve bütün vücudumu orada nefesle aradım. Ve sağ elimle, enerjiyi 
çekmek, enerjiyi bileğe aktarmak ve enerjiyi serbest bırakmak için en iyi yer olduğunu 
buldum. Bazen bilekten çıkarabiliyorum. Bazen sol elimden ağrıyı sağ elime alıp bu şekilde 
serbest bırakmak zorunda kalırdım. Ama inanılmazdı çünkü gerçekten işe yarıyor.  
 
[00:58:27] İyi Sufi bilim adamı. İşe yararsa, sende kalsın.  
 
[00:58:35] Çok niyeti var. Ve şimdi flüte geliyoruz. Flüt çalıyorum. Diyelim ki F'de çalıyorum 
ve hepimiz F'nin piyanoda bir tür not olduğunu biliyoruz ama F kalptir. Çakralarla 
uğraşırken yukarı çıkıyorsun ve kalbin F olduğunu göreceksin. Bu flüt çalıyorum ve o en 
yüksek nota, tüm parmakları kapalı, cennet. Ama diyelim ki, eğer usulca üflersem, bu 
cennet değildir. Usulca üflediğimde, not daha düşük olur, bu yüzden daha sert üflerim ve 
neredeyse cennete varırım, ama henüz orada değilim. Yapabileceğim şey, bir şekilde 
pekiştirmek için kalbimi yukarı taşımak. Farklı bir baskı gibi. Ve o not artık işe yarıyor. Ama 
nefesimin istediğim sesi çıkarabilmesi için vücudumdaki yeri bulmalıyım. Bu kendi işlerini 
yapacak. Bu mantıklı mı?  
 
[01:00:05] Biliyor musun, ilk günlerdeki öğüt, “Bunu evde denemeyin, ama bunu flütümle 
evde deneyeceğim. Nasıl çalıştığını göreceğim, bilirsin, çünkü flüt çemberinde bulundum. 
Ve kesinlikle mutlak acemiden nefesine, farklı miktarlarda, kuvvetlilik veya nefes 
yoğunluğunu ve ne yaptığını kullandığınızda gelen seslere kadar gittik. Tabii ki, hala 
acemiyim. Ama mistisizm öğrencisi olmak ve bir müzisyen öğrencisi olmak, aynı frekansta 
oktavlar olduğunu biliyorum. Bu yüzden ben onu alıyorum ve bunu “Evet” olarak 
anlıyorum. Biliyor musun? C'nin ortasındaki F, evet ama ikinci C'nin üstündeki F ne 
olacak? Ama, yukarıda.  
 
[01:01:11] Yükseltilmiş, yükselmiş. Çünkü sadece astımcının çalmak isteyeceği flüt yaptım 
çünkü ondan çıkan ses yok. Bunu yapamaz. Yani her neyse yüzünden daralmış bir flüt 
alırsan, farklı insanlara gider. Bir flütüm vardı ve asla satmayacaktım. Çok yumuşaktı ve 
her neyse işte. Ve bayan geldi ve dedi ki: “Rahim kanseriyim. Bazı radyoaktif şeyler 
alacağım, parçalarıma koyacağım ve sekiz saat orada kalmam gerekecek. Bu süre 
zarfında çalabileceğim bir flüt var mı? Ve flüt vardı. Yani, hiçbir yere gitmeyecekti. Dikkatini 
dağıtmak için o flüt çaldı. Tüm zaman boyunca o flüt çaldı. Eğer çektiği başka bir yerde 
rahatsız olduysa, ne bileyim, çok uzun zaman önce olmuş olmalı.  



 
[01:02:30] Başka bir yere nefes alma fikri ile.  
 
[01:02:36] Doğru. Doğru. Ve bu her zaman hareket eden bir nefes meselesidir. Ağaç 
oynayabilirim. Sonra uzayı tersine çevirebilirim ve sonra ağaç benimle oynayabilir. Ve 
bilirsin, yapabileceklerinin sınırı yok. Hatırlıyorum da birkaç yıl önce bu adam benden flüt 
almak istiyordu. Albuquerque'de Ayurveda okulunu yapıyordu ve ben zaten flüt konusunda 
bilgili biriydim. Ben de şöyle derdim, hadi bu tekniği deneyelim ve o da “Oh” derdi ve bana 
buna karşılık gelen Ayurveda hava nefesinin adını verirdi. Yaklaşık 10 tanesinden geçtik. 
Nefes, nefes ve flüt yoluyla öğrendiğim her şey bana öğretti. Diğer insanların derslere gidip 
nefes almayı öğrendiği şeyler. Ama nefesimin inceliği flütü kontrol ediyor. Mesela uzun bir 
nota çalacaksam. Yavaşça, yumuşak bir şekilde gireceğim, bir çocuğa, yaşlı bir insana ya 
da hasta birine oynadığım şekilde, yumuşak bir şekilde içeri giriyorum ve nefesimi 
arttırıyorum, çok fazla gidiyorum, bana nefesin mükemmel bir şekilde harmanlanmasını 
bulmak için geri geleceğim. Niyeti, sesi, şarkıyı. Ve notlarla oynuyor, notu bulmak. Her flüt 
farklıdır. 50 yıldır kaç tane yüzlerce flüt yaptım ve sadece tonlarca flüt yaptım ve her biri 
farklı. Flüt ayarlarımdaki fark, bana söylendi ve oyun tarzım, çoğu insanın yeteneklerini 
göstermek için oynadığı. Ben de istiyorum. Yetenek yeteneğim farklı bir tür. Flüt ne 
söylemek istiyorsa onu bulmak için çalıyorum. Flüt ne istiyor, bu şamandıra yerine ne 
yapabilirim?  
 
[01:05:05] Flüt varlıklarını ortaya çıkardığını söyleyebilirsin.  
 
[01:05:07] Evet, o varlığın peşindeyim.  
 
[01:05:11] Konuşmaya izin verdiğin ağaç gibi.  
 
[01:05:18] Evet.  
 
[01:05:19] Kendi başının gitmesine izin vermek, her neyse...  
 
[01:05:22] Ve çalarken, iyi bir flüt olduğunda, dengeli bir flüt olduğunda, yani flüt ve benim 
titreşimin aynıdır. Derin, derin flüt çaldığımda o alçak ve sakin alandaki titreşimi bulmaya 
çalışıyorum. Bu yüzden yarattığınız titreşimle titreşim ve titreşimin dalgasını sürmek 
meselesi. Yani yaptığın yüzlerce şeyin gerçek bir kombinasyonuna sahipsin. Ama 
gerçekten şanslıysan, çalmak için zahmetsiz bir flüt elde edebilirsin. Yani, o kadar farklı ki 
seni değiştirmek zorunda değilsin. Sadece seninle işe yarıyor. Ve genel olarak 
konuşursak, onlar kalptir, kalp flüt derim, çünkü vücudun atışına sahip olan kalp. Bazen en 
düşük notayı o kadar yumuşak bir şekilde çalabilirsiniz ki flüt nefesindeki ritim 
akciğerlerinizdeki kalbin atışının ritmidir. Kalp akciğer boşluğunda ve kalp atışını 
verdiğinde akciğer boşluğunu titreşir ve sadece en düşük nota nefes aldıkça, kalp atışlarını 
duyduğunuz yere ulaşma yeteneğine sahipsiniz. Sorun şu ki, kalp atışlarını duyar duymaz 
heyecanlanırsın ve kalbin artık böyle atmıyor.  
 
[01:07:11] Yani zihin duygusuna giriyorsun ve birdenbire bundan kurtuluyorsun. Ve 
böylece flüt ile fizyolojik olarak en düşük notayı söylediğinizde, her şeyi tamamlamış 
olursunuz.  
 
[01:07:24] Evet.  
 
[01:07:24] Bu yüzden daha az nefes alıyor.  
 



[01:07:28] Evet.  
 
[01:07:28] Yoksa “sqeek/gronk” ya da başka bir şeye gideceksin.  
 
[01:07:32] Evet.  
 
[01:07:32] Yani gerçekten, en ince nefesini diyorsun ki, bir ses alabiliyorsun...  
 
[01:07:36] ... kalptir ki bu da kalptir.  
 
[01:07:41] Vay canına, bu çok havalı. Bu inanılmaz.  
 
[01:07:49] Ve bilirsin, flüt çalarken mırıldayıp şarkı söyleyebilirsin. Farklı notları 
birleştirebilirsiniz. Ayrıca bilincinin ne olduğu her şeyi etkiler. Evimde bir bayan vardı ve 
ben flüt çalıyordum. Gözlerim kapalıydı ve daireme bakıyordu. Ve dairemdeki farklı bir 
şeye her baktığında gözlerim kapandı. Flüt şarkım değişti çünkü titreşimi o maddeye 
bakarak değişti ve titreşimi değişiyor, benimkini değiştirdi. Bu, bilirsin, doğrudan. Karmaşık 
bir olayın basitleştirilmesi. Temel olarak, nefes — yani, nefesini ağlarken, gülerken, 
uyurken kullandığın her şeyi düşün.  
 
[01:08:53] Üzgün olduğunda.  
 
[01:08:54] Evet, sadece bunun bilincinde değiliz. Ve böylece toplam dengeyi elde ettiğin 
zaman gözlerimi kapatıyorum ve boşluğa girerken oynuyorum. Boşluk benim durumumda, 
gri. Renk yok, dans eden leoparlar yok, hiçbir şey yok, sadece boşluk var. Ve o boşlukta, 
müziği duyuyorum. Ve bu benim için barış. Çoğu flüt boşluğa giremem çünkü onlar benim 
flütlerim değil.  
 
[01:09:32] Yakaladım seni.  
 
[01:09:33] Ben hep “benimkini” yazarım ve insanlar kızar çünkü flüt alamıyorum. Ama 
daha iyi bir flüt alırım, satacağım. Ama her şey, harmanlama, enerji kalbi takip ediyor. 
Yani, eğer parmağımı çekiçle parçaladıysam gidip onu elimden alacağım. Bilirsiniz, onu 
olabildiğince uzağa, kucaklayıp kalbime getirmenin aksine. Ve bu da tüm olayın bir 
parçası. Yani ben sıkılaştığımda enerji ve iyileşme olmayacak.  
 
[01:10:21] Korkuda olan şey de budur. Tabii ki yapamayacağımız bir şeyden uzak durmak 
ister misin? Çünkü hepimiz bir kişiyiz.  
 
[01:10:28] Yine de yeni bir yöntemim var.  
 
[01:10:28] Sen biliyor musun?  
 
[01:10:28] Evet, biliyorum. Ayak parmağımı saplarsam ya da elimi vurursam... (telefon 
çalıyor, diyaloğu kesintiye uğratmak) Kasılmaya ve genişleme geçelim.  
 
[01:10:55] Bu yüzden soluma kelimesi var ve nefes nefese ve nefes verme daralma ve 
genişleme ile eş zamanlı olarak çalışıyor. Yani, doğrusal değil, ama genişlediğinde, 
temelde nefes alıyorsun ki bu normal nefes alma düşüncesinin tam tersi. Bununla biraz 
ilgilenmem gerekecek. Bu yüzden bilgiyi içimize çekiyoruz. Flüt çaldığında, çok hızlı bir 
şekilde nefes alırsın, diyaframı düşürüp düşürürsün ve havanın içine çekilir. Nefes bu 
demek. Nefes verme ifadesi söner, ve ağızlık tasarımına bağlı olarak sonsuza dek belirli 



flüt üzerinde oynayabilirsiniz ve bu nefes. Tipik nefes egzersizi yaptığımızda, iyi nefes alıp 
kötü nefes alıyorsunuz. Ama flüt içinde aynı şey olduğunu sanmıyorum, çünkü o zaman 
negatif ekshalasyon yaparken, pozitif ekshalasyon yapıyorum.  
 
[01:12:36] Evet. Bilirsin, bu bizi mistik terimlere sokar. Yani boşluğa doğru nefes alıyoruz. 
Gideceğimiz yer orası, nefes alırken ve tezahüre dönüştüğümüz zaman. Ve tüm bu 
kültürlerdeki ve şeylerdeki fark, senin hislerin ve benim duygularım bazen pek hoş 
olmayan türden filtreler. Birinin üzerine yansıtma. Başka bir deyişle, onu büküyoruz.  
 
[01:13:13] Ya da çok fazla emmek.  
 
[01:13:15] Evet, ya kabul ediyorsun, ama zihin duygusu olduğun için bunu kabul etmektir 
ama unutma, biz kalp ile uğraşıyoruz. Böylece kalp ve nefes birlikte çalışıyor ki, içeri 
girdiğimde kalbimi tüm evrenle doldurabilirim, zihin algı dünyasında olup bitenlerle değil, 
ama içten içe...  
 
[01:13:52] İlham da var.  
 
[01:13:52] Ve ihracat, değil mi? Yani, nefes almada kullanılan terimler. Nefes al, ilham ver. 
Bu mükemmel çünkü ilham alıyoruz. Bir yere gittiğinizi söylüyordunuz ve sonra melodiyi 
getiriyordunuz, her neyse. Diğer bir deyişle, hepimizin bir olduğu kısımdan, evrenin 
farklılaşmadığı kısım ve sen, özel titreşiminle, onu içinden geçiriyorsun ve sen ömür boyu 
hava üretirsin, ama başkası Einstein'a, MC2'ye getirebilir. Aynı ilham kaynağı ve biz kim 
olduğumuzla ilgili farklılıklarla yetenekliyiz ve bizim özel idiosyncrasy'nin ne olduğu, Tanrı 
dediğimiz şeyin mutlak inanılmaz bir tezahürü sağlar.  
 
[01:14:59] (Kahkaha...) Şimdi ona ne diyeceğiz?  
 
[01:15:05] Özü, bu her neyse, gerçekten katılamayız çünkü eğer olsaydık, o kadar ışık 
olurdu ki, çıtır bir şekilde yanardık. Aslında bu yanılsamalar bizi öğrenmeye devam ediyor 
ve yanmamaya devam ediyor çünkü sen özün gücünden bahsediyorsun. Ve tezahüre 
girmek için, sınırlamalara ulaşmalıyız, sınırlamalar bizim arkadaşımızdır. “Zavallı ben, 
sınırlıyım.” Hayır, hayır, hayır, hayır. Sınırlamalarınızı yüceltin. Buradayım ve bencil 
anlamda değil, benim aracılığımdan vazgeçiyorum. Bu küçük küçük benlik, bu küçük 
bütünlük, yani evren olan XWZ Ekseni, Buckminster Fuller'ın dediği gibi. Evrende senin 
gibi var olan başka bir nokta yok.  
 
[01:16:07] Bana UNM Hastanesi'nde hemşireler bölümünde flüt çaldığım zamanı hatırlattı. 
Tıp Sanatları programındaydım. Ben de yenidoğan krizi bölümündeydim. Ve orada yalnız 
oynuyordum. Hemşireler o kadar meşguldü ki, ben oynayana kadar hemşirelik bölümüne 
bile gelmediler. Hemşire geldi ve dedi ki, “Buna inanmayacaksın. Burada küçük bir 
bebeğim var, üç gündür uyumadı. Hayati değerleri çok yüksekti.” Onun için Mozart 
oynuyordum ve bu insanların yaptığı bir araştırma dizisi. Ama olanlar inanılmaz. Yani, 
uyuyor! Hayati organlarının hepsi düştü. Her şey değişti ve üç gündür onu bu noktaya 
getirmeye çalışıyordu ve diğer bebekler de uykudaydı. Ben de, tamam, burada neyimiz 
var? Dışarı çıktığımda ona baktım. O bir Navajo bebeğiydi. Mozart hakkında hiçbir şey 
bilmiyordu. Titreşimi, varlığındaki Mozart'ı duymuş hiçbir şey yok. Ama Amerikan flütünü 
çaldığımda, zamanla çalmasam da ve kalbin özü davulda çalarken, çünkü farklı bir davula 
yürüdüm. Ama... Ailesinin evinin işitilmesi, titreşim — ritim demeyeceğim, ama kalbimi 
çalıyordum. Kalbi duydu ve hayati değerleri düştü ve uykuya daldı. Hemşireler dinamiğin 
ne olduğunu bile fark etmediler ama tekrar kullanmaları için onlara birkaç CD verdim. Ama 
bu kültürel bir şey. Bazı ritimleri duyduğumda heyecanlanıyorum, o kültürden biri olduğum 



için değil. Belki Jamaikalı değilim, Afrika'dan da değilim ama bunu biliyorum. Şimdiden 
kalbimde.  
 
[01:19:02] Bu da bizi ilginç bir noktaya getiriyor. Bu yüzden atalarımızın kalp atışlarıyla ve 
geleneğimizle geliyoruz. Yani hemen, doğaya karşı yetiştirme hakkında konuşurken, 
bunları ayırmak biraz riskli olur çünkü bir şey, öğrenecek bir şey, geleneklerinizde olan bir 
şey ile geliyorsunuz. Aslında yanında getirdiğin şey her neyse. Ve o da yanında getiriyor, 
az önce tarif ettiğin şeyi algımı buldu mu? Bağlantısını bu steril yenidoğan titreşiminde, 
kabilenizde olması zorunlu olmayan insanların titreşimlerinde buldu ve kalbi bir şey tanıdı 
ve bu onu rahatlatmak için barışa getirdi. Bu yüzden fizyolojik. Bazen bunun hakkında 
konuşuyoruz, bir şekilde taşınan moleküler bellek veya hafıza. Ve tabii son zamanlarda 
mistiklerin başından beri bildikleri hakkında konuşuyorlardı, ki bu hayatta DNA'nızı 
değiştirebilirsiniz. Hepsi sadece miras değil. Yaratıcı bir süreç. RNA'nın değişen tek şey 
olduğunu düşünürlerdi. Hayır. Yani bir mezarda bir aziz bulduğunuzda ve iki yıl sonra, onu 
hareket ettirmek için onu ortaya çıkarırsınız ve hala çürümez çünkü fizyolojisini titreşimi, 
ritmi, sesi ve hayatı boyunca evrenle ilgili farkındalığıyla değiştirmiştir. Yani, geri dönüp 
vücuttan çıkmadan önce bedenimizi değiştirmek için elimizden geleni yapmamızın önemi 
bu. Ve sınırlamalarımızın önemi de bu. Başka bir deyişle, boşa harcamayın. Biliyor musun, 
vay canına. İşte buradayız ve söyleniyor ki ruhların bu sınırlı iyilikle buraya gelmek 
istemesinin nedeni, çatallanma ya da her neyse, daha hızlı öğrenebilmenizdir. Melek 
varlıklar gibi bir direnişiniz yoksa her zaman Tanrı'yı övüyorlar. Peki, tamam. Bunu bin yıl 
ya da milyarlarca yıl boyunca yapabilirsin, ama büyüyor musun? Her neyse, bu bir 
üstlenim. Ama Navajo preemie hakkındaki hikâyene bayıldım.  
 
[01:21:49] Benim gözlemim, ki bu da biraz teoriye yol açtı, çocuklarımız geldiklerinde zaten 
orada ebeveynlerinin bilgisiyle geliyorlar. Eliza Gilkyson adında bir şarkı yazarı/şarkıcı 
olduğunu biliyorum. “Çocuk olabilirim ama ben de senin kadar zekiyim. Harika bir şarkı. 
Hayatları boyunca çocuklarıma çaldım. Ama belli miktarda bilgim var. Oğullarım bu bilgiye 
sahip ve şimdi benim bilgilerim üzerine kuruyorlar. Ve transferin bu yönünden bahseden o 
kadar çok insan duymuyorum. Belki de çocuklarının artık demokrat olduğu ve 
Cumhuriyetçi ya da yüzeysel farklılıklar olduğu içindir. Ama en başından beri gördüm, 
oğullarım bildiklerimi biliyorlardı. Aynı şekilde seslenemezlerdi. Ama kesinlikle bir çocuk 
olabileceğimi söyledikleri şekilde dile getirdiler, ama ben de senin kadar zekiyim.  
 
[01:23:58] Bir Jack Kerouac pop: Dikkatle kedi Dinlenme, ve sincap öğleden sonra 
paylaşır.  
 
[01:24:24] Ve burada, Şimdi değilse, ne zaman. Alice Wyatt ile konuşmalar.  
 
[01:24:41] Bugün, testereleri kestim, çektim ve önemli bir dikenli armut bitkisi tekmeledim. 
Ya da belki de çalıdırlar. Her neyse, yerden bir devdi ve çöplüğe götürmek için kamyonete 
atmış. Ha? Yaşayan bir şey, Güneybatı'nın simgesi. Evet. İşte çitin kısmının tamir edilmesi 
gerektiğinin nedenleri vardır ve omzumun üzerinde başını sivri parmaklı bir canavar ile 
imkansız. Ayrıca yerleşkemde bir sürü dikenli armut var, bu yüzden belki aşinalık biraz hor 
görmüştür. Genelde, yine de, güzel olmaktan çıktı. Bu yaz, iğrenç kokuşmuş böceklerin 
emme sorunlarıyla saldırıya uğradı. Her ped beyaz lekelerle beneklidir ve birçoğu 
küçülmeye ve sarkmaya başladı. Bu soğuk kalpli bitki tavrını annemden öğrendim. Aksi 
takdirde sıcak kalpli bir kadından. O mükemmel bir bahçıvan. Bahçesi ilkbahardan 
sonbaharın sonbaharına kadar titizlikle çiçek açar. Bir keresinde, düşük performanslı bir 
anneye yalın paspasıyla yakaladığını ve kil tencereden çıkardığını izledim. Kökler 
çaresizce sallanarak, avluda toprak kırıntısı bir korku izi bırakarak çöp kutusunun içine 
atana kadar. Orada dedi. Bu sana hiçbir şey yapmadan oturmayı öğretir. Bitkilerimle daha 



hassasım, ama onun noktasını görebiliyordum. Neden tek işini yapmayan bir şeye zaman, 
para ve enerji harcamak: güzel olmak? Birçoğumuzun hayatımızda derin, verimsiz kökleri 
olan şeyler var. Eğer geri adım atmak, zaman ve enerji harcadığımız şeyi değerlendirmek 
için zaman ayırırsak kil tencere hayatımızdan çıkarılması gereken çirkin şeyleri tespit 
edebiliriz. Bir arkadaşım ve ben yakın zamanda toplumumuzda bir hikaye anlatımı 
etkinliğine ev sahipliği yapmışız. Bu planlamada birkaç ay bir sürü iş oldu, çok eklem 
ısırma günü ile. Çabalarımızın iyi karşılanacağını umuyorduk. Tüm beklentileri aştı. 
Kalplerimiz sevinçle yükseldi. Dikilen ve sulanan bir fikir güzel meyve vermişti. Çabalarım 
mümkün oldu çünkü daha önce hayatımdan birkaç enerji tüketen yükümlülükleri 
çıkarmıştım. Bu olay ortaya çıktığında kalp hissi veren bir fırsat için boş alan bıraktı. Şu 
anda açık küvetimde uzanıyorum, not defteri, dizlerimin üstüne tünemiş, sağ elimde bir 
fincan kahve içiyorum. Sabah Güneşi saat 10 civarı ve kahvaltı yemekleri hala lavaboda 
olduğunu söylüyor. Tavuklar beslenir. Dikenli armut yok edildi. Kalbim şöyle dediğinde 
örgütsel mesajlar gönderildi. “Küçük bir küvet ve bir fincan kahveye ne dersin? Bana 
tembel, hoşgörülü diyen ya da sıkıcı olması gerekenlerin listesini veren dırdır eden bir ses 
yoktu. Dünyaya nezaket, yaratıcı enerji ya da genel pozitif insanlık ile geri vermek için çok 
fazla duruşa ihtiyacım var. Kendimi tembel olarak adlandırdım, bu konuda suçlu 
hissederdim, her gün bir liste ile en üst düzeye çıkarmaya çalıştım. Mümkün olduğunca 
verimli hale getirin. Bu işe karışan herkes için kötüydü, özellikle benim için. Bitkilerimi 
dikkatlice gelişecekleri bir yere koyduğumu fark ettim. Onların özel ihtiyaçlarına göre döller 
ve su. Yine de burada başkalarının yaptıkları şeye dayanarak büyümeye ve çiçek açmaya 
çalışıyordum. Ne kadar aptalca. Herkesin pazartesi sabahı açık bir küvet hediyesi yok, 
ancak hepimizin hastalıklı, çirkin ya da hayatımızda çok fazla yer kaplayan şeyleri 
ayıklamak için hediye ve yükümlülüğü var. Soruyu sordum, benim motivasyonum nedir — 
boşluğu doldurun. Cevap bana zevk veren ya da büyümemde yardım etmekten başka bir 
şey ise, nasıl değiştireceğimi bulurum. İşte benim zor öğrenilmiş hayat derslerime 
dayanarak sana meydan okumam. Bekleme. Hayat kıymetlidir. Hayat geçicidir. Ölü kafa 
olumsuz etkiler. Çirkin alışkanlıklarımızı yok et. Ölmekte olan ilişkileri sulamayı bırak, 
tekrar söylemeye değer. Ölen ilişkileri sulamayı bırak. Kök alması, büyümesi ve çiçek 
açması için alan ve doğru koşulları yaratın. Kendi ruhunun bahçıvan ol. Eğer yapmazsan? 
Dikkat et, annem senin sokağın aşağısında yaşıyor olabilir.  
 
[01:30:30] Oksijen-karbondioksit döngüsünün yanı sıra, bir kez nefesin tepesinde ve bir 
kez nefesin dibinde, daha çok bir şeyler oluyor. Bu bölümün Innernaut raporu, bu 
fırsatların bize sağladığı yaşam kıvılcımını araştırıyor. Sekiz dakikadan biraz fazla sürüyor. 
Zamanına değeceğini düşünüyoruz. Kozmonotlar ve astronotlar uzayı keşfedecekler ama 
bir iç dünya da var. Işığı, sesin, zamanın ve mekânın ötesini keşfedelim. Deneyimli bir 
Innernaut'u dinlerken bize katılın ve keşfedilmemiş, ters alan tanımlamak için yeni bir dille 
tanışın. Rüyaların portalından giriyoruz.  
 
[01:31:33] Nefes ve kader. Dün gece yine yeni bilgiler toplanıyordu. Bu iyi huylu rüyaların 
beni daha önce farkında olmadığım bir şeyi tanımak için beni sürükleyebilmesine çok 
şaşırdım. Bu yüzden, bunu anlamaya çalıştığım sırayla tarif etmek zorunda mıyım diye 
merak ediyorum. Sanırım oradan başlayıp meditasyon rüyasında ilerleyebilecek miyim 
diye bakacağım. Mevcut olanla ilişkide nerede olduğumu belirlemeye çalışıyorum. Tamam, 
bu demek oluyor ki, nefessiz ya da erkeksi olarak, ışık olarak kabul edilen enerjiyle aşağı 
iniyorsunuz, ışık ve zaman ilişkili. Nefes kesintisi bir öz noktasından aşağı iniyorlar. Aşağı 
inerken, görüntülerden geçiyorsunuz ve nefesteki görüntüler, nasıl olacağınızı 
şekillendiren şeyi harekete geçiriyor, bir Budist'in Dharma'ya doğru bir şekil vereceği ve 
kaderinizi belirleyen de bu. Şimdi aynı zamanda nefesin dışına inerken, önceki yaşam 
sürelerinin, daha sonra barındırılan ve sinapslarınızın içine kurnazca bastırılmış ve 
sağlam, somutlaştırılmış bir durumda olan set mühürlü koşullara çarpıyor olabilirsiniz. Ve 



bu gerçekten nefes almada daha çok şey oluşturuyor. Ve bununla bağlantılı bir yapıcılık 
var. Çünkü işler buraya getirilip yayılıyor. Ve sinapslarınızda taşıdığınız bastırılmış travma 
ve benzeri şeyler serbest bırakıldığında, bu karmaya yol açar. Yani kader nefessiz bir 
şekilde iniyor. Karmanın serbest bırakılması ve kader nefeste tekrar görünmezden gelmesi 
gibi. Sanırım hafızamnezi ile ilişkili belli bir dereceye kadar karma bile olabilir. Nefes 
zamandır ve farklı seviyelerde bilgi taşımakla ilişkili tüm ışık varyansları. Bu farklı seviyeler 
çekimler yaratır ve belirli bir seviyede geliştirilen bir eğiliminiz var. Bu eğilim yeşil ya da her 
ne olursa olsun, sarı demeye daha yöneliktir. Ve bu karmik olabilir, ama aynı zamanda 
kader. Yani karma, kaldırılan bir şeydir. Kader, çevrenin kendisinin genel olarak 
yaratıcılığıyla ilgili bir şeydir. Oradaki her şeyle ayrılmaz bir şekilde iç içe geçtik. Ve her 
şeyle ayrılmaz bir şekilde iç içe olmak, bunun anlamı bir yaratıcılık var. Şimdi, eğer bir 
insan canlılığını tanımıyorsa, şöyle aptalca ifadeler alabilirsiniz: Okyanuslar tüm nükleer 
atıkları emebilir, okyanusa atabilir. Bu, yaratıcılığın farkına varmak değil. Ve bu seviyede, 
kaderden bahsettiğimizi söyleyebilirsin. Ama yerleşim ile ilgili bir tutarlılığınız olduğunda, 
bu bir savunma mekanizmasıdır, bu uzaklara iterek belirli yönelimlerin gelmesine izin 
vermeyen bir savunma mekanizmasıdır. Daha büyük bütünlüğü yakalamak için misiniz, 
ben söylemeliyim, ve sizin zihin duygusu farkındalıklar açısından seçtiğiniz sadece 
yönelimleri açısından mühürlü. Bu tür şeylerin ileriye doğru karmik bir izi olabilir. O zaman 
nefes nefese dönüşür hala noktası var, ve buna mutlu tamamlama harika bir duygusu olan 
bir kalitedir. Ve nefesin nefese dönüştüğü yerde, bir hayal kırıklığı noktasına ulaşırsınız. 
Bir tür erkek olmayan bölgeye girersin, ama tam olarak durağan noktada değil. Hareketsiz 
noktaya vurduğunuzda, zihin duygusu farkındalık yanıp sönmeden ve uzaylılık açısından 
sizi yeniden yönlendirmeden önce sadece bir saniyeliğine durgunluğun üstesinden 
gelebilirsiniz. Bunun farkında değilsiniz, sadece olan buydu. Ve böylece bir işe geri mi 
dönüyorsun? Belki de tüm bunlar hakkında söylediğim en iyi şey, aralıkların önemini 
anlamaya çalışmaktı. İkisi de son derece önemli — yukarıdan aşağıya ve içten dışa. 
Bunların hepsi durgunluk içinde mutlak bir şey. Ve sonra nefes alıp kader, karma, Dharma. 
Tüm bu kelimeler, yuvarlak, yuvarlak ve yuvarlandıkça ortaya çıkıyor ve bunların hepsi 
ışığın zamanla ve nefesinin somutlaştırılmış sesten esansa geri dönmesine izin veren bir 
tür olmakla gerçekleşir. Ve böylece bunu söylemenin ve tek cümlede söylemenin en basit 
yolu: Bilinç eksikliğinin, zihin duyularımızın algıladığı şeyi harekete geçiren değişken nefes 
içi ve nefes dışı yönelim seviyeleriyle zaman ve uzayda yapmak zorunda olduğunu kim 
tahmin edebilirdi? Bu izlenimler kaderimizi mühürler. Bu gerçekten basit bir şekilde 
söylüyor. O kadar harika ki dün gece beni geçmeden ortaya çıktı.  
 
[01:38:03] Hayalim ortağım, sözde “karavan parkı” açısından, her şeyin nasıl olduğunu 
etkileyecek bir değişken olarak ortaya çıkacak bir şeyle uğraşmak zorundaydı. Ve benim 
durumumda, bir boşluk tutmak zorunda, bir ev bulmaya çalışıyorum ya da üç değişkenin 
bir araya getirilmesi gerekiyorsa, tüm bu üç değişkenin nasıl mevcut ve boş olduğunu. 
Başka bir deyişle, empoze edebilmek ya da nefes alaşağı ve toprağa doğru bir şeyin içine 
sokmak — ve bu ne mücadeledir. Örneğin, bir ev olduğunu bilebilirdim, ama hangisi ve 
manzaraya oturuyor mu? Kabul edebileceğim bir ev mi? Bu materyalizme giriyor, ya da 
böyle bir şey olabilecek sokağa bakan biriyle sıkışıp kalacağım, ya da bir hizalama 
içeriyorsa ve üç şey gerektiriyorsa. Ya biri boş ve ikisi doluysa? Bu nasıl işe yarayacak? 
Çünkü hepsine sahip olmam gerekiyor. Kullanılabilecek bir şey mi? Bu nasıl işliyor? Bunun 
için iyi bir cevabım yok çünkü zamanın nefesini kaybetmek için bir şeyler getirmeye 
çalışıyorum. Yani bunlar kaderi tanımak için geçtiği görüntülerden bazılarıydı ve 
meditasyon rüyasından kaderin unsurlarını ve yönlerini tanıdım ve gerçekten uyku 
rüyasından çok daha net geldiğini ve rüya ortağımın farklı bir kaderi gösterdiği gerçeğiyle 
havaya uçurulduğuna şaşırdım. yolu.  
 



[01:40:22] Nameless'ta bir dahaki sefere, konumuz Manevi Aktivizm ve Wendy, yerel 
kaynakları sürdürülebilir bir şekilde geliştiren rejeneratif sistemlerin öğretmeni, danışmanı 
ve tasarımcısı ile görüşüyor. Brad Lancaster, ödüllü en çok satan kitap serisinin yazarıdır 
“Kurak Topraklar ve Ötesi için Yağmur Suyu Hasat” Aynı zamanda Tucson'ın kentsel 
çekirdeğini yağmur sulanan yerli gıda ormanlarıyla yeniden doldurmaya çalışan Mahalle 
Ormanları'nın kurucularıdır. Duyduklarınızı beğendiyseniz lütfen İsimsiz'in en son 
bölümünü almak için favori platformunuzdaki Abone Ol düğmesine bastığınızdan emin 
olun. Evrim her hafta içinde başlıyor. Innernaut'umuzdan daha fazla kanallı çalışma için 
lütfen Dot Net'te Dinleme sayfasına gidin. Ayrıca Facebook, Twitter, Instagram ve 
YouTube'da bizi takip edebilirsiniz. Gösterinin transkriptleri İngilizce, İspanyolca, Türkçe 
veya Hintçe dillerinde www.NamelessShow.Com adresinde mevcuttur. Ve lütfen 
sorularınızı e-posta veya transkript isteklerini diğer diller için adına LA göster podcast 
gmail.com adresinde.  
 
[01:41:38] İsimsiz Şov'a hazırlık çalışmalarımızda bazı kışkırtıcı alıntılarla karşılaştık. 
Kuantum mekaniği, mistisizm ve simya ile yaptığımız çalışmalardan 365'i Twitter yayınımız 
DailyDervish'de yayınladık. Dervişler toplu amnezi için yıkıcı bir şey söyledikleri ya da 
yaptığı için rezil. @DailyDervish 'a abone olarak Twitter.com'da günlük aksaklığınızı alın.  
 
[01:42:08] Zaman bu boyutta değerlidir. Sizinkilerden bazılarını bizimle geçirdiğiniz için 
teşekkürler. Bizim özel ışık işçileri ekibimiz olmadan bunların hiçbiri mümkün olmazdı. 
Cheryl Ray, Carroll B., David Clare, Yoceline Riojas ve Rain Juvali. İsimsiz için Ses teması 
kozmik bir kaplumbağa olan Rob Carey tarafından oluşturuldu. Ses stüdyoları Hakikat ya 
da Sonuçlar. New Mexico. Rob Carey, Paul Lee, Dan Gallagher, Rory Marella ve AJ 
Pantaleo tarafından sağlanan ek müzik. Jasna Brown, Theresa Langston veya John 
Belemer tarafından Innernaut segmenti için seslendirme oyunculuk yeteneği. İsimsiz Şov. 
Telif Hakkı 2022 Sophia Birlik Vakfı altında. Bilgelik birdir.  
 


