
[00:00:11] “Hayır, sana bir şey anlatmaya çalışıyorum. “dedi. 
Merhaba ve dergi tarzı bir podcast olan “İsimsiz — Evolution 
Begins Within” programına hoş geldiniz. Bilim, mistisizm ve insan 
deneyimi. [00:00:24][13.1] 

[00:00:25] Bize katıldığınız için teşekkürler. Ben sunucunuz 
Julie R. Rackow. Bu bölüm için, sevgi ve affetmenin birçok 
niteliğini araştırıyoruz. Röportaj segmentimizde, yeni geçici 
mistik içerik yapımcımız Wendy Tremayne'i duyurmaktan heyecan 
duyuyoruz. Mukayeseli Dinler Pierre Netanal Miles-Yepez yazarı, 
filozof ve akademisyenle konuşuyor. Hasidizmde tasavvuf eğitimi 
almış ve Naropa Üniversitesi'nde İnayati-Maimuni Tasavvuf 
Nişanı'nın başkanıdır. Bilim bölümünde, Amin ve ben affedici ya 
da affetmenin fizyolojik etkileri üzerine iki farklı makale 
tartışıyoruz. Sonra MRI makinesi ve beyinde ortaya çıktıkları 
kalıpları kullanarak affetme çalışmalarını açıklayacağım. “Şimdi 
Değilse, Ne Zaman? Alice Wyatt ile görüşmeler,” diye soruyor, 
“Neden insanları ilişki durumlarına göre kutularda tutuyoruz? 
Anne sadece bir anne midir? Yoksa kadın olmasına izin veriliyor 
mu? Alice, kayınvalidesi Mary'ye, maalesef ailesinde oynadığı 
rolle tanımlanan güzel, çok yönlü bir kadına saygı duyar. 
Innernaut'un son saha raporunda ışık zamanı, ses ve gerçekliğin 
gizemleri hakkında konuşuyorlar. İnsanların özünden sapmalar 
olarak ortaya çıkardıkları arketip kalıpları tanımlar ve nedenini 
açıklarlar. Bu sefer Innernaut için biraz farklı bir şey 
yapıyoruz. Aslında bu kanallı çalışmanın sadece ilk beş 
dakikasını koyacağız çünkü 20 dakika uzunluğunda ve sonra geri 
kalanı dinlemek isterseniz ListeningIn.Net web sitemizde mevcut 
olacak. [00:02:14][109.7] 

[00:02:45] “Önce kendimizi tüm zaferimizde ve kusurlarımızda 
sevmeyi öğrenmeliyiz. Eğer kendimizi sevemezsek, başkalarını 
sevme yeteneğimize ya da yaratma potansiyelimize tam olarak 
açılamayız.” John Lennon. [00:03:01][16.7] 

[00:03:07] Başlamadan önce, sizi entrikaları almaya ve gerisini 
bırakmaya davet ediyoruz. Hayatta sadık rehberimiz 
hissettiklerimizdir. Kendimize, bu bilgiyi veya durumu 
deneyimlemenin nasıl hissettirdiğini sorduğumuzda, cevabımızı 
kolayca buluruz. Eğer doğru gelmiyorsa, çırpın. 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? [00:04:05][58.2] 

[00:04:52] Bilim bölümüne başlayalım, yaptığımız gibi, 
affedilmeyi tanımlayarak, farklı insanlar için farklı şeyler 
ifade eder, ama genellikle kızgınlığın ve intikam düşüncelerinin 
gitmesine izin verme kararını içerir. Daha sonra, MR 
makinelerinin affedilme çalışmasında nasıl kullanıldığını bile 
açıklayacağım. Şu anda, birisini affetmenin faydalarından 
bahsedelim. Bağışlama daha sağlıklı ilişkiler, geliştirilmiş ruh 
sağlığı, daha az anksiyete, stres ve düşmanlık, daha düşük kan 
basıncı, depresyon belirtileri, daha güçlü bir bağışıklık 
sistemi, geliştirilmiş sağlık ve benlik saygısı yol açabilir. 
Makale sormaya devam ediyor, neden bu kadar kolay olduğunu 
söylemek istediğim bir kin tutmak neden bu kadar kolay, çünkü 
bizim atıfta bulunduğumuz küçük ve yanlış ego — saçma konuşmalar, 
geçmişten gelen sürekli seçmeler. Yani bu da bir parçası. Bu 
olumsuz duygulara bağımlı olmamıza izin veriyoruz çünkü bir 
nedenden ötürü bir ödeme var. Her zaman bir ödeme vardır. Olan 
şey ise kendini acı ya da adaletsizlik duygusu tarafından 
yutulmuş olarak bulabilirsin. Peki kin tutmanın etkileri 
nelerdir? Eğer affetmek istemiyorsan, daha acı ve kızgın 
olabilirsin ve bunu her ilişkiye ve her yeni deneyime 
getirebilirsin. Yanlış bir şeye o kadar sarılmış olabilirsin ki 
şimdiki anın tadını çıkaramazsın. Ayrıca depresif ya da endişeli 
hale gelebilir ve hayatınızın anlam veya amaç yoksun olduğunu 
hissedebilirsiniz, ve kendi manevi inançlarınızla muhalefet 
içinde olduğunuzu ve nihayet değerli ve başkalarıyla 
zenginleştirici bağlılık kaybedebilirsiniz. Tüm insanların her 
şeyden çok ihtiyacı olan şey, başka bir varlıkla bir bağ 
hissetmektir. Pekala, Mayo Kliniği'nden bir personel makalesinden 
bazı bilgiler geldi. Ve şimdi, Amin ve ben Los Angeles'tan 
Melissa Healy'nin yazdığı bir makaleyi tartışacağız. Times'ın adı 
“Affet ve İyi Olun.” UW Madison, psikolog Robert Enright, birçok 
kişinin affetme üzerine yeni bilim dediği gurusu. Neredeyse her 
dini gelenek tarafından kucaklanan affetmenin ruhun merhemi 
olduğunu bulduklarını düşünen araştırmacıların büyüyen bir 
çekirdeği var. Ve vücut için ilaç olabilir. On yıldan kısa bir 
süre içinde, bu vaaz ve bağışlama okuyan etkileyici bir bulgu 
arduvaz topladılar, ancak bağışlama müdahalesinin, sadece birkaç 
kısa seansın kardiyovasküler sağlığını iyileştirebileceğini, 
kronik ağrıyı azaltabileceğini, depresyonu hafifletebileceğini ve 
genel yaşam kalitesini artırabileceğini göstermişlerdir. 
Transgresyonları affetmeye daha meyilli olanlar da daha az yüksek 
tansiyon semptomları, daha az depresif semptomlara sahiptir ve 



orta yaşa ulaştıklarında, genel zihinsel ve fiziksel sağlığa 
kolayca affetmeyenlerden daha iyi olurlar. [00:08:01][188.4] 

[00:08:02] Bir dinin sana söylediği düşüncenin ötesinde affetmen 
için birçok sebep var. [00:08:10][7.6] 

[00:08:11] Evet, sanki bir malikaneyi taşımak ister misin, ya da 
birkaç tane taşıyıcı ister misin, çünkü böyle olduğunu 
biliyorsun. [00:08:20][8.4] 

[00:08:22] Sanırım din diyor ki, “Yükünü bırak. Kin tutmaktan 
daha büyük bir yük olabilir mi? [00:08:29][7.5] 

[00:08:30] Geçen hafta konuştuğum gibi su altında basketbol. 
[00:08:33][2.5] 

[00:08:33] Bu doğru. Worthington, Commonwealth Virginia 
Üniversitesi'nde Psikoloji Profesörü, af ve sağlık arasındaki 
bağlantılar üzerinde önde gelen araştırmacı, affetme ve sonuçta 
ortaya çıkan fizyolojik etkileri ölçme adımlarında birçok çalışma 
konusu koydu. Worthington hem bağışlama iyiliği hem de sağlık ve 
sağlıklı yaşam etkileme gücüne inanan bir kişidir. Çalışmalar, 
düşmanlık ve olumsuz duyguların şefkat, empati veya suçlunun 
sevgiyle değiştirilmesi de dahil olmak üzere affetmenin kronik 
öfkenin fizyolojik stresini künt veya tersine çevirebileceğini 
titizlikle test eder. Sence nörobiyoloji bu konuda ne diyor? Daha 
önce bilim konusunda çok heyecanlandığını biliyorum. Elinde ne 
var? [00:09:19][45.5] 

[00:09:19] Sanırım Worthington'ın söyledikleriyle 
sonuçlandırmalıyız. Kötü etkilerdeki azalmayı belgelemek, iyi 
etkilerdeki artışı belgelemek çok daha kolaydır. Daha sonra 
Worthington'dan, yaşadığı kişisel tecrübeyi tekrar dinleyeceğiz. 
Bu makaleyi NeurologyLive.com'da Heidi Moab, M.D., Affetmenin 
Nörobiyolojisi olarak adlandırılan bir makaleyi buldum. Bu 
nedenle araştırmacılar affetmeyi incelediler ve affetme 
eğiliminin beynin belirli bir yapısal ve metabolik özelliği ile 
bağlantılı bir özellik olduğunu bulmuşlardır. Yani bu voksel 
bazlı bir morfoloji. Beyin yapısı anormalliklerine MRI kullanarak 
bakmak için yeni bir yaklaşım. Beyin görüntülerinin 
normalleştirildiği ve daha sonra beynin herhangi bir yerindeki 
gruplar arasındaki farklılıkların belirlendiği veri odaklı bir 
tekniktir. Yani insanları MRI'lara koyuyorlar. Farklı duygulardan 
geçmeleri için farklı şeyler hissetmelerini istiyorlar, ve sonra 
MR'da ışıldayan alanları belgeliyorlar. Yani buldukları şey — 
gerçekten ilginç — insanlardan TTF'lerini, affetme eğilimleri ve 
beyinlerinin ne dediğini sordukları bir korelasyon yaptılar. Bu 



yüzden MRI makinesine koymadan önce ona bu soruları sordular ve 
beyindeki gerçek alanlarla ilişkili olup olmadığını görmek için 
soruları tekrar sordular. Çalışma, diğer çalışmalardan elde 
edilen birçok sonuçla tutarlıydı. Buldukları şey, 
araştırmacıların affetmeyi inceledikleriydi ve affetme eğiliminin 
beyindeki bazı yapısal ve metabolik özelliklerle bağlantılı bir 
özelliktir. Bu çalışma bununla ilgiliydi. Buldukları şey şu ki, 
burada sana fazla “bilimsellik” vermek istemiyorum — küçük, yalın 
bir kortekse sahip olan insanlar, aynı zamanda tiksinti 
duygularıyla da ilişkili olanlar daha bağışlayıcı olmaya 
eğilimlidir. Bu, kendilerini affeden insanlar kadar kolay 
rahatsız olmadıklarını düşündürmektedir. İlginç değil mi? Eğer 
kolayca alınırsan, affetme ihtimalin daha az olur. Bu da egoik 
bir duruş. İkisi de egonun bir işlevi. [00:11:29][129.9] 

[00:11:29] Ama söylediğin şey, eğer bir dakikalığına sözünü 
kesebilirsem evrim hakkında konuşuruz. Biz evrimleşen insanlarız. 
Yani diyorsun ki, bazılarımız zaten bağlıymış mı? Şimdiden 
moleküler yapılarında mı evrimleştiler? [00:11:47][17.6] 

[00:11:49] Eğer burada en alt çizgiye atlarsak affetme eğilimi 
ile ilişkili farklı beyin yapısal anatomisi, affetmenin 
insanların doğduğu bir özellik olabileceğini gösteriyor. Ego 
fikrine geri dönüyorum ve kavgadan, uçuştan ve plasenta boyunca 
geçen şeylerden bahsettim, yani merakım, bilmiyorum... bu soruyu 
cevaplamıyor, bu bir soru: bu bir parçası mı? Eğer beyin yapısı, 
affetme eğilimi ile ilişkili metabolik beyin aktivitesindeki 
fark, bu özelliğin yaşam boyunca değiştirilebileceği anlamına 
gelebilir. Yani epigenetik etkiler güvenilir insanlar veya ihanet 
ile yaşam deneyimleri içerebilir, her ikisi de bir kişinin nasıl 
tepki vereceği için bir sahne ayarlayabilir. Utero olayının bir 
parçası mı ve bunun bir parçası mı? Bilmiyorum, ama bu çalışma 
gerçekten büyüleyici. Bu da yaptıkları diğer parçalardan biri. 
Gönüllülerin çalışmalarından biri affetme eğilimlerini bir rapor 
hayal edildi. Buldukları şey dorsal meta prefrontal korteksin 
başkalarının duygularında rol oynadığına inanılıyor. Bu düşük 
hayali yetenek daha düşük bağışlama ile ilişki içindeydi. Başka 
birinin nasıl hissettiğini hayal edemiyorsan, empati yoksa, nasıl 
affedersin? Yani, bence bunlar aynı şeyin iki tarafı. Daha fazla 
katılımcının sosyal etkisi olan başka bir çalışmada, 
katılımcılara ceza davası senaryoları verildi ve jüri gibi 
cezalandırılmaları istendi. Katılımcılar beynin üç bölgesinde, 
sempati senaryoları olmayanlardan daha sempati veren senaryolar 
verilen metabolik aktivite gösterdi. Yani bu demek oluyor ki, 
daha az ceza olduğunda beynin farklı alanları aydınlandı. Ceza 
olduğunda beynin farklı alanları yanar, sempati olduğunda beyinde 



iki farklı şey vardır. Yani jüri üyeleri ve hatta temelde 
hepimizin karar verme kararlarına dayanmak yerine ceza verme 
konusunda kendi psikolojik tepkimizden etkilenebileceğimizi 
gösteriyor. Bu bizim yapımız. Ego hakkında konuştuğumuz zamanı 
hatırlayın ve Ekhart Tolle yapı ve içerik hakkında konuşmuştu. 
İşte beynin gerçek yapısal bir parçası. Bakıp, affetme ihtimalin 
daha az olduğunu söyleyebilirler ve bunu gerçek nörolojinizde 
görebiliriz. [00:14:17][147.4] 

[00:14:18] Meraklıyım, büyüdüğümüzden ve hepimiz ataerkil bir 
toplumda bulunduk, erkek kadına olan ilişkinin ne olduğunu görmek 
istiyorum çünkü bildiğiniz gibi, yıllar önce Harvard 
çalışmasında, birisini buldukları yerde kötü bir şey yaparsa, bir 
adam derdi ki, bilirsin, Onu hapse atın. Bir grup kadına 
sorsanız, “Nasıl başladı? “derlerdi. Neden oldu bu? Tekrar 
olmasını nasıl önleyebiliriz? [00:14:48][29.7] 

[00:14:49] Bunu hayal et. Kadınlar topluluk yaratır. [00:14:50]
[1.1] 

[00:14:50] Yani diyorum ki, bu ilişkinin korelasyon yönünü de 
öğrenmek için çok ilgimi çeker, çünkü... [00:14:56][6.4] 

[00:14:58] ... ve bunu web sitemize koyacağız, hepsi alıntılacak. 
Bunu araştırabilirsin. [00:15:00][2.5] 

[00:15:04] Bu büyüleyici. [00:15:04][0.3] 

[00:15:05] Evet, büyüleyici. [00:15:05][0.6] 

[00:15:21] Amerikalı şair Maya Angelou'dan “Sevmeden affedemezsin 
ve duygusallığı kastetmiyorum, lapayı kastetmiyorum. Yani ayağa 
kalkıp “Affediyorum, bununla işim bitti “demek istedim. Merhaba, 
ben Wendy Tremayne. [00:16:03][41.7] 

[00:16:06] Arkadaşım ve Inayati-Maimuni Tasavvuf Nişanı'nın 
şimdiki başkanı Pierre Netanal Miles-Yepez ile yaptığım konuşmayı 
sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Netanal birçok şey. O 
eğlenceli biri. İlginç biri ama aynı zamanda bir yazar, bir 
filozof, bir sanatçı ve düşünceli bir din bilim adamı. Pierre 
Netanal ilk önce Michigan State University'de din tarihini 
okumuş, sonra Naropa Enstitüsü'nde düşünceli din, akran Haham 
Zalman Schachter Shalomi, dinler arası diyalog ve düşünceli ünlü 
öncü Haham Zalman Schachter Shalomi ile hem tasavvuf hem de 
Hasidizm eğitimi almadan önce Naropa Enstitüsü'nde düşünceli din 
okudu Tasavvuf. Pierre Netanal ayrıca “In the Teahouse of 
Experience”, “Tasavvuf Yolunda Dokuz Konuşmalar”, “İki Okyanus'un 



Birleşmesi”, “Tasavvuf ve Hasidizm Üzerine Dokuz Konuşmalar” 
kitabının yazarıdır. Şarkıların Şarkısı ve diğer şiirlerin 
çevirisi “My Love Stands a Wall Ardında” çevirisi. Ayrıca kısa 
bir süre sonra çıkacak bir kitabı var ve bu podcast'in sonunda 
bundan daha fazlasını öğreneceksiniz. Şu anda Natanal, Boulder, 
Colorado'da yaşıyor ve burada Naropa Üniversitesi Dini 
Araştırmalar Bölümü'nde profesör olup Inayati-Maimuni Düzeni'ne 
liderlik etmektedir. Lafı daha fazla uzatmadan, lütfen yakın 
arkadaşım Netanal Miles-Yepez'e hoş geldin diyelim. Netanal, aşk 
hakkında bir konuşma başlatmak için. Aşk kelimesiyle başlamak 
zorunda olduğumuzun farkındayım. Sevgi kelimesini hayatımızdaki 
en önemli insanlar, sevgilimiz, ebeveynlerimiz, ailemiz, 
arkadaşlarımız hakkında ne hissettiğimizi ifade etmek için 
kullanıyoruz ve çamaşır deterjanımızı ve kurabiyemizi nasıl 
sevdiğimizden bahsediyoruz. İşte burada çok aşırı olabilen bu 
güçlü kelimeyle birlikteyiz. Ve merak ediyorum da bu ikiliyi 
biraz aşk üzerine bir konuşma başlatmak için bir zemin olarak 
çerçeveleyebilir miyiz? [00:18:12][126.3] 

[00:18:13] Yani aşktan mı bahsediyoruz, affetmekten değil? 
[00:18:15][1.9] 

[00:18:16] Bağışlanmaya gideceğiz ama zemin katın aşk olduğunu 
hissettim. Ve ayrıca, seni düşündüğümde, aşk hakkında konuşmak 
için çok donanımlı bir insan aklıma geliyor. [00:18:26][10.5] 

[00:18:28] Bence bu favori bir konu. [00:18:29][1.2] 

[00:18:31] Ben de bundan bahsediyorum. [00:18:31][0.8] 

[00:18:33] Evet, yani, gerçekten ilginç. Bu dil yoksulluk bir tür 
konuşuyor ve diğer diller onlar aşk hakkında konuşmak nasıl çok 
daha fazla çeşitlilik var var. Ve bence bizi zorlayan şey, 
“Çikolatalı kurabiyeyi seviyorum “derken ne kastettiğimizi fark 
etmek. Seni ciddiye almıyorum. Bunun onlarla derin bir ilişkin 
olduğunu düşünmüyorum. Ve bence çok daha fazla fark yapmalıyız 
çünkü aşk etrafında nüanslı bir dilimiz yok. Ayrıca, müzik gibi, 
bilirsin, popüler müziğe sahip olursun. Derin, duygusal bir 
şarkıcın olabilir ve biz de “Ruhun var” diyeceğiz. Ve bir diğeri 
değil. Bu yüzden bu şeyleri sadece sesin ton kalitesini değil, 
daha fazla bir şeyin geldiğini hissederiz. Nina Simone'un acı 
hakkında şarkı söylemesi gibi, ona inanıyorum. Diğer 
şarkıcılardan bahsetmeyeceğim ama aynı şarkıyı söyleyebilirler ve 
onlara inanmıyorum. Johnny Cash acıdan bahsediyor, ona 
inanıyorum. Başka bir şarkıcı, bilmiyorum. Ve böylece sadece 
aşkın etrafındaki dil yoksulluğu bizi farklı bir kulakla 
dinlemeye zorluyor, bu niteliksel kulakla. Ve biliyorsun, bu 



kusurlu. Kusursuz bir şey çünkü biz de çok şey saklıyoruz. 
Bilirsin, eğer onu seviyorum dersem. Bana inanın ya da inanmayın 
çünkü eğer söylersem, onu seviyorum — aynı şeyi duymayabilirsiniz 
ve bu konuşurken konuştuğumuz aşk türünden bahsettiğimiz gibi bir 
duyguya bağlanmamızı gerektiriyor. Ve eğer o anda o duyguya bağlı 
değilsek... [00:21:12][159.1] 

[00:21:13] ... inandırıcı değiliz. [00:21:13][0.2] 

[00:21:15] Evet. [00:21:15][0.0] 

[00:21:16] İlginç çünkü dinleyicinin, hepimizin, ayırt edebilen 
bir reseptörü olduğunu ve sadece konuşmacı değil, yükün eşit 
derecede paylaşıldığını gösteriyor. Dinleyici ve konuşmacı. 
Ayrıca bana gerçeklerden bahsettiğimizde gerçeği nereden 
bileceğimizi hatırlatıyor. Ve bazen Sufiller arasında, sanki 
içinizde duyulabilen küçük çanlar varmış gibi konuşuyorum ve 
sizin görüşünüz gerçeği biliyor. Bu inkar edilemez. Ve belki de 
sevgiyle öyledir. [00:21:57][41.6] 

[00:21:59] Ve bu gerçekten iyi söylendi. Konuşmacı ve dinleyici 
arasında bir seviyede bağlantı gerektiriyor. Çünkü duyan da bunu 
özleyebilir ya da söyleniş şeklini kaydedemez, çünkü kendi 
boşluklarından dolayı. Bazen iyi dinleyici değildirler ve bu 
bilgiyi almamış gibi olmuyorlar. Sadece onu yakalayacak şekilde 
ayarlanmış değiller. Bilirsin, işler geçmişte kalsın diye, 
insanlar, bu duyguyla doğru söylense bile ikimiz de birbirimize 
bağlı olmalıyız. [00:22:36][37.1] 

[00:22:37] “Ayarlanmış” kelimesini kullandığınızda bir ağız 
dolusu demiştiniz çünkü sufi topluluğumuz arasındaki manevi 
uygulamalarımızda, söz ettiğimiz şey bir din değil, bir çalışma 
konusu değil, ama bir uyum, böylece kabın daha fazla anlayış, 
derinlik, nüfuz etme yeteneğine sahip olması, ulaştı. Bence bu 
dil sınırlamasını ya da sadece bu alanı düşününce, beni yine 
müziğe ve şiire işaret ediyor, sanki Tao söylenebilirse, Tao 
değil. Sufi şairleri sever, bildiğimiz gibi, ömür boyu 
söyleyemeyeceğimiz şeyleri doğrusal bir şekilde ifade ederek 
geçirdiler. Ve aynı şekilde, müzik. Bu yüzden merak ediyorum, 
tıpkı bir öğretmen olduğu kadar sanatçısın. Ve bu ifade alanıyla 
ilgili ne hissettiğini merak ediyorum. Dil bir şeydir. Ama sonra 
aşkın daha geniş bir ifadesi var ve biz bu kanalları arıyoruz. 
[00:23:56][79.0] 

[00:23:58] Mm hı. Biliyor musun, bir zamanlar ilginç bir deneyim 
yaşadım. Resim yaparken aklımda bir kaç şey var. Birincisi, 
ortağım bana küçük dozlarda mantar alıp New York'taki 



Metropolitan Sanat Müzesi'ne gitmekten bahsediyordu. Ve onun için 
canlı hisseden tablolar vardı. Yaşayan resimler, taşındılar ve 
orada ölü ya da daha karanlık enerjisi olan resimler vardı. Bu da 
belki ortama ya da sanat eserine kendimizden gelen bir şeyle 
yatırım yapabiliriz. Ve bir gün evdeydim ve birisi kapıyı çaldı 
ve kapıyı biri aldı ve evin ziyaretçisi şaman çıktı ve eve geldi 
ve koridorda asılı bir resmimi görmüştü. Ve benim için 
gelmediler. Ev arkadaşımla ziyarete gelirlerdi. Ama tabloyu görür 
görmez, “Bunu kim yaptı? Onlarla konuşmam gerek. Ve beni almaya 
geldiler. Yukarı çıktım ve çok heyecanlı bir şekilde resimlerin 
dua ediyor, resimlerin dua ediyor dedi. Ben de düşündüm ki, bu 
büyüleyici. Bilirsiniz ki, tabloya yatırım yapmış olabileceğim 
bir şeyin, kendi hayatına devam edeceğine dair bir seviyeye 
ulaşma ihtimali var. Bu yüzden tekrar, ister iletişim kuran sesin 
kalitesi olsun, ister başka bir ortam olsun, bunu niyetinde 
olmadığımız bir niyetle yatırım yapabiliriz. Bizim varlığımızın 
kalitesi bir şeylerin içine sızıyor. [00:26:10][131.6] 

[00:26:12] Bunu söylediğini duyunca akla gelen kelime 
samimiyettir. Evet. [00:26:17][5.4] 

[00:26:19] Evet. [00:26:19][0.0] 

[00:26:20] Çünkü bence, bilirsin, gerçekten sanat yaparken, 
ticari olarak değil, yapmamız gerektiği için. Yatak, yer, 
samimiyettir ve bunun üstüne, nüanslı ifade. Ama ben de benzer 
bir deneyim yaşadım. Ben DMT almıştı ve sadece Budist bodhisattva 
duvar asma oldu, kumaş duvar asma, Bu çok animasyonlu ve 
hareketli oldu. Sanki aktif bir makinenin içindeydim, ama aynı 
odada ticari sanat eseri yoktu. Bunu daha önce hiç düşünmemiştim 
ama çok ilginç. Sanırım şimdi biraz sempati, şefkat ve samimiyet 
gibi bir şeye dokunuyoruz. Ve bilirsin, affetmek de buna bağIı 
olur. Aşk alanında olduğumuz zaman bu tür ikincil ifadeler. Ve 
bence, bilirsiniz, belki de mistik gibi bu ifadeler üzerinde 
eşsiz bir bakış açısına sahip. Çünkü belki mistik bir şeyin ne 
olduğunu ya da düşünceli pratikte bu tür şeyleri düşünerek vakit 
geçirmeye zahmet eden bizler söyleyebiliriz. Yani sempati, 
şefkat, sevgi ve bağışlamayı düşündüğünüzde, benim düşündüğüm şey 
eğer aşktan bir daha ayrılmazsak, geri dönmek için o şeylere 
ihtiyacımız olmazdı. [00:27:54][94.1] 

[00:27:54] Evet, evet. [00:27:56][1.9] 

[00:27:59] Yani bu şeyleri anlayışınıza göre, artık bir çeşit 
yolumuz var. Şimdi sevgiyle ilgili ve belki de manevi pratikle 
ilgili bir etkinlikten bahsediyoruz. Bu yüzden merak ediyorum, 



sanırım, bunlar kuralcı af mı, sempati mi, merhamet mi yoksa 
büyümenin aşamaları mı? [00:28:26][27.1] 

[00:28:30] İkisini de düşünüyorum. Büyüme için reçete edilmişler, 
büyümenin göstergeleridir. Evet, sanırım ikisi de öyle. Pek 
farklı değil. [00:28:46][15.5] 

[00:28:47] Böyle şeyleri uyandıramam, yapamam diyen birine ne 
diyebiliriz ki? Merhamet hissetmiyorum. Acayip anlayamıyorum. 
Kalbi bu kadar karardığında, bu kadar zırhlı mı yoksa uzak mı 
oldular? [00:29:01][13.8] 

[00:29:02] Bence asıl soru, neden onlara bir şey söyleme 
pozisyonundayız? Çoğu zaman bir şey söylemenin veya bir şey 
söylemek istemenin pozisyonu, kişinin bağışlanma eksikliğinden 
muzdarip olduğu açıktır. Ve bilirsin, kişiliklerinde keskin bir 
kenar var. Belli bir konu ortaya çıktığında ortaya çıkan bir 
alçaklık gibi görünüyor. Yani herhangi birini affetmeleri gerekip 
gerekmediğini ya da bu ihtiyacı gösteren bir gösterge olup 
olmadığına dair bir nedenimiz yok gibi. Ya da belki de aynı konu 
hakkında çok konuştuklarındır. Bilirsin, sürekli bu şeye 
yaklaşıyor ve bu da çözülmemiş bir şey olduğunu gösteriyor. Ya da 
belki de bunu nasıl atlatabilirim? Biliyorsun, ve bunu atlatmanın 
bir arzusu var. Ve yine de, olabildiğince sıkı tuttukları da 
açık. Benim sorum şu, neden bunun hakkında konuşuyoruz? Bunu 
konuşmamızın bir sebebi var. Bu bir ihtiyacı duyuruyor. Ya 
arkadaşında bir şey görmüşsünüz ya da kendi içlerinde, son derece 
çözülmemiş bir şeyi çözme ihtiyacını duyuran bir şey 
görmüşlerdir. [00:30:28][86.9] 

[00:30:30] Görünüşe göre bu sinirli kişilik özellikleri harekete 
geçme çağrısı olarak okunabilir. Ve bilirsin, bir başkasının 
yardım çağrısı. Ve kesinlikle anlıyorum ki, bu çağrıya her zaman 
bir başkasında cevap vermek zorunda değiliz. Ama insanların 
ruhsal rehberlik için geldiği bir çerçevede öğretti ve var olan 
insanlar olarak. Şimdi iznimiz var ve bize soruluyor, bilirsin, 
merhameti hissetmemde yardım et, sempati duymama yardım et. Ben 
yabancılaştım. Nereye gideceğiz bununla? [00:31:09][38.9] 

[00:31:12] - Bilmiyorum. Soru bana bu şekilde çerçevelenmiş ya da 
ifade edilse bile merhamet etmeme yardım et. Bunu yapabilir miyim 
bilmiyorum. O güce sahip değilim. Soracağım soru, onu neyin 
engellediği. Bana söyleyebilirsin, bunu hissedemiyorum. Ama 
gerçekten merak ediyorum, bunu hissetmek ister misin? Çünkü 
içeride bir yarışma var, bir şeyler hissetmek istiyorum diyorsun, 
ama sen? Çünkü gerçek şu ki, acılarımızı emzirmeye çok yatırım 
yapıyoruz. Garip bir şey çünkü ondan bir çeşit ücret alıyoruz. 



Hemşirelik düşmanlıklarından belirli bir zevk aldığımıza dair bir 
his var. Bence birisi bunu gerçekten düşünürse, içinde hemşirelik 
ve düşmanlık etrafında hissettiğin iyi yanıklar için bir referans 
vardır. Ve bir savaş var, sanki bir kısmı gitmesine izin vermek 
isteyebilir, ama bir kısmı devam ediyor. Yani soru, yolun içinde 
ne olduğu gibi mi? Genelde biz oluyoruz. Yani, bunu onlardan asla 
alamayacağım gibi. Ve bu durumda, bu hikayeyi, şefkati hak eden 
şeyi göstermek için aynayı doğru bir şekilde tutmaya yetecek 
kadar bilmeyebilirim. Yani kişi bir dereceye kadar hazır olmalı. 
[00:33:02][110.6] 

[00:33:03] Birçok manevi gelenek, kişinin acısının veya travmanın 
içeriğini bilmemiz gerektiği ve sadece anlayışlı ve iyileşmeye ve 
büyümeye ve yeni bilgilere açık olma becerilerini sağlamamız 
gerektiği konusunda bizi bu fikrin etrafında götürmek için 
uygulamalar vardır. Örneğin, benim tasavvuf siparişim, içeriğin 
çok fazla önemli olmadığı bir yerde genellikle açık bir hale 
getirmek için kalbi açmak için birçok şey uygular. Ve biz bunun 
metaforunu kullanıyoruz — ruh kalpteki bir ışık, yanan bir mum, 
bir alev. Ve her zaman parlak yanıyor. Her zaman açık. Her zaman 
ışıltılı. Asla değişmeyecek. Değişen şey insanlığımızdır, ki 
bunun metaforu kalbin üzerinde cam bir küre olmasıdır. Yaşam 
boyunca yaşadığımız, yuvarlandıkça ve tecrübelerimiz olduğu için, 
bu küre donukluğunu arttıran ve ışığı görmeyi ve erişmeyi 
zorlaştıran bir çeşit kalıntı toplar. Bilmek istediğim şey 
Netanal, insanların onlara neyin zarar verdiğiyle ilgili 
hikayesine girmeden, bu dünyayı temizlemek ve kalbin ruhunun 
alevinin yayılmasına ve içinden geçmesine izin vermek için ne 
önerebiliriz? [00:34:33][89.2] 

[00:34:34] Şey, bence, bilirsin, bir yolda ya da başlangıç 
yolunda olmanın yararlı yönlerinden biri de bu yolda olmayı 
seçmiş olmandır. Özellikle de başlama töreni ise, kendimi bir 
şeye açtığımı söyleyerek. Bir şeyin parçası olmak istiyorum. Ve 
bu da eskiden kendimize karşı çalıştığımız şeylere karşı çalışmak 
için büyük bir kaldıraç haline geliyor. Çünkü çoğu zaman 
kendimize karşı çalışıyoruz. Ama bir şey yapmak istediğimizde, 
dayanmak zorunda kalırız ya da bununla yüzleşiriz. Ve eğer bu bir 
Sufi yolu ise, bilirsiniz, ve ikimizin de büyük sözlerden birine 
bağlıyız ki “Bir Sufi, olayları iki perspektiften görendir — 
kendi ve diğerinden.” Ve eğer bunu sadece benim bakış açımdan 
görüyorsam, bu benim bir Sufi olmadığımı ima eder. Ve eğer bir 
anlatım varsa, bilirsiniz, bana yapılan bir yanlışla ilgili, ve 
anlattığım tek hikaye bu — bu özel durumla ilgili bir sufi miyim? 
Ve sonra bu konuda yüzleştim ya da hüküm giydim ve sonra soru 
sormaya başlamam gerekiyor. Başka bir anlatı var mı? Anlatım 



doğru mu? Bu, tanımı gereği değil, ki bu bir gerçeğe 
katılmadığını söylemek değil, ama gerçek olamaz çünkü bu bir 
perspektiftir ve sadece bir, ve hiçbir bakış açısı gerçek 
değildir. Ve şimdi başka perspektiflere bakmaya başladım ve 
başkasının gerçeği nedir merak ediyorum? Hikâyeleri nedir? İkimiz 
de haklı değiliz. O zaman gerçek nedir? Ve böylece yer açmaya 
başlar. Ama bilirsin, sadece benim hikayem varken, çok sıkıdır. 
Bilincimin odası tek bir anlatı ile dolu. Başka bir hikaye için 
yer açtığımda, o ben değilim, yer açtım. Ve eğer birinin doğru 
olmadığını biliyorsam, o zaman ikisi de daha geniş bir alanda ve 
daha ferahlık içinde var olurlar. Ve bu kendi içinde bir 
uygulama, sadece bir Sufi tanımını kullanarak, şimdi doğru 
olamayacağımı bildiğim bir keşif yapmaya başlıyoruz ve eğer haklı 
değilsem, o zaman tüm durumla ilgili hikayemi sorgulamam 
gerekiyor. Ve şimdi affedilmeye yer var mı? [00:37:24][170.4] 

[00:37:25] Ve daha fazla içeri alalım mı? Ve evet, affedilmek 
için yer var mı? Bunu düşündüğüm gibi aklıma gelen bir uygulama 
var. Tasavvufta Arapça'da “ya shafik, ya rafiq, na junimeen kul 
idik” diye telaffuz edilir. Tercümede kelimesi kelimesine değil 
ama “Evren, oh, harika bir, beni darlıktan kurtar.” O kadar 
yaygın olarak uygulanmaz. Ama söylediklerinle konuşuyor, ki bu da 
benim için çok ilgi çekici. Çünkü bir bakıma, tarif ettiğin şey, 
benim bakış açıma ve bir başkasının bakış açısına sahip olduğumu 
söylediğimizde bunu bazı yönlerden kendimize uygulayabiliriz, iki 
parçaya, sadece diğerine değil, olmaya çalıştığım arkadaş gibi. 
Bana karşı şefkatli ya da bana karşı görünen kişiye, ama 
bağlanmak istiyorum. Ama bölünme kendi içimizde. Diğeri burada. 
Diğer bakış açılarım içeri girebilir. [00:38:33][67.8] 

[00:38:34] Evet. [00:38:34][0.0] 

[00:38:36] Hiç bu şekilde düşünmemiştim. [00:38:37][1.0] 

[00:38:37] Genellikle verilen temel uygulama ilahi adı Ya Ghafur— 
Oh, affeden. Ve orada sadece, ilahi isimlerden herhangi birini 
kullanmak gibi, kendi içinde bir kalite başlatmaya çalışıyorsun. 
Zikkr'ın orijinal uygulaması muhtemelen daha fazlasıydı, 
bilirsiniz, bir Sufi Tasbih ya da Mala'da 99 boncuk var ve bu 99 
boncukların her biri Tanrı'nın 99 güzel isiminden birini temsil 
etmekti. Yani, bilirsiniz, Rahman, Ya Ghafur, Ya Zahir olurdu. 
Fikir, bu ilahi niteliklere bağlanacağım ve onları kendi içimde 
çalıştıracağım gibiydi. Onları başlatıyorum. Başlatma prosedürü 
gibi, bilirsin, araba çalıştırmak gibi. Tüm bu nitelikleri kendi 
içimde başlatmak istiyorum. Bağışlama sorunlarımız olduğunda 
bazen Ya Ghafur Ya Ghafur Ya Ghafur Ya Ghafur'u yapıyoruz. Sadece 



bu kaliteyi kullanmaya ve sorumluluğun birazını üstlenmeye 
çalışıyoruz. Sanki ilahi özelliklerden biri gibi. Ve eğer 
yoldaysanız, tabii ki bu ilahi nitelikleri örneklendirmek 
istersiniz ve bununla ilgili sorun yaşadığımı anlarsınız ve biraz 
çaba gösterirsiniz. Yani “sadece bunu içimde aç, bunu bana aç, 
bunu bana aç, bunu içimde aç” — kendim yapmakta zorlanıyorum. Ama 
eğer ilahi bir yere ulaşırsam, bu, yani, bilirsin, Tanrı'nın bu 
niteliği için özel bir adres, o zaman belki bu konuyu biraz daha 
doğal bir şekilde ortaya çıkarmaya başlar. Belki bunu hissetmeye 
başlarım çünkü bazen oraya kendimiz gidemeyiz, ama ondan önceki 
yere gidebiliriz. Yani, biliyorsun, bu da bir uygulama. 
[00:40:58][140.4] 

[00:41:01] Bugün, nöroplastisite hakkında ne kadar müsait 
olduğumuza hayran oldum. Bu uygulamaları doğruluyor ve artık bir 
kayıtta yeni bir oluk yazdığımızı biliyoruz. Ve ilk başta, önceki 
oluktan bu yeniye atlamak gerçekten zor. Ama sonunda, eğer yeteri 
kadar yaparsan, yeni oluk, geçtiğinde yeni olukta sıkışıp kalacak 
kadar derinleşir. [00:41:27][26.3] 

[00:41:31] Evet, evet. Aynı zamanda, bilirsiniz, bir cümle 
kullanıyoruz, “Estafur Allah” ve bu, gördüğünüz gibi, Ya Ghafur 
ile ilgili. Ve işte, ben Tanrı'dan af diliyorum. Ve bu da sürecin 
bizimle başlaması gerektiğini gösteriyor. Bizim gibi, bize 
yapılan yanlışlara aşırı odaklanırız. Ve hatalar listemiz sık sık 
çok uzundur. Ve başkalarına yaptığımız yanlışların listemiz çoğu 
zaman çok kısa. Ve gerçekten, bilirsin, yolda bu tersi olmalı. 
Yapabileceklerimiz, af dilememiz gerekenlere odaklanmalıyız ve 
eğer bu süreci başlatabilirsek, bu bizi sıkça başkasını 
affettiğimiz diğer tür bağışlamaya götürecektir. Bağışlanma 
arayışımız ve af dilememiz gerekenlere dikkat etme sürecimiz bir 
sonraki oluğa atlamayı kolaylaştırabilir. Bağışlama oluğu yapmaya 
başlıyorsun, ama işine başlıyorsun ve sonra başkalarını affetmek 
senin işin oluyor. Ama çok daha zor ve oradan başlamak zor. 
[00:42:57][85.8] 

[00:42:58] Evet. Kendini affetme, bugün psikologlarımız ve tüm 
ruh sağlığı profesyonelleri, en zor, en zor yer tarafından 
bildirildiği gibi görünüyor. Tasavvufta başka geleneklerde 
karşılaştım mı bilmiyorum ama unutmak, affetmek ve unutmak 
zorundayız. Yani affetmek birinci adım gibidir. Ama tamamen 
yanlış unutmak asla — silmek — bir sonraki aşama. Unutmanın neden 
bu denklemin bir parçası olduğunu anlatabilir misin acaba? 
[00:43:39][40.8] 



[00:43:41] Mm hı. Evet. Hazrat Inayat Han, Inayati Sufili'nin ana 
metinlerinden biri olan Gathalar'da yazıyor ve diyor ki: “Affet 
ve unut ifadesi var ve sonra bunun bir doğruluk olduğunu 
belirtmek istiyor. Ve bazı açılardan bu bir aşırı basitleştirme. 
Hafızanın kaybolması ya da hafızanın tamamen kaybolması bile arzu 
edilmiyor, çünkü öğrenme sürecimizin bir kısmı hafıza. Ve olan, 
yanlış giden şeylerin anısına, yanlış yaptığımız şeyler ve ikimiz 
de bundan acı çekiyoruz ve bundan öğreniyoruz. Ama sanırım kendi 
öğretmenimin bu şekilde konuştuğu başka bir süreci işaret ediyor. 
Kefaret açısından bundan bahsederdi. Yahudi geleneğinde Kefaret 
Günü vardır, Yom Kippur ve. Peki kefaret nedir? Ve birçok insan, 
kefaret tek bir noktada — ve hayal ettiği yerde böyle bir 
benzetme vardı, bir çamurluk bükücüsüne girersiniz. 30 yıl önce 
geri koyalım, bir çamurluk bükücüye girersiniz ve bir cep 
telefonun yok ve sigorta şirketlerini aramak zorundasınız, ve 
belki de çamurluk bükücüsü olan ikiniz bir kahve dükkanına gidin, 
telefonu kullanırsınız ve sigortayı ararsınız, belki ararsınız. 
polis ve diyelim ki, bu işi hallederken neden bir fincan kahve 
içmiyoruz? Ve bir fincan kahve içmeye başlarsınız ve “Aynı 
üniversitede çalışıyoruz, ben bu bölümdeyim, ben bu bölümdeyim. 
Ortak yönlerimiz var. Ortak insanları tanıyorsun ve bu az ya da 
çok, bilirsin işte, senin gibi dostça bir mesele. Sigorta bunu 
halledecek. Ve bir hafta sonra, kampüste yürüyorsun ve, 
kesinlikle, çamurluk bükücüde birlikte olduğun kişi var — çünkü 
artık onların yüzünü biliyorsun. Ve şimdi durup “Hey, işler 
yoluna girdi, bu konuda iyi olduğun için teşekkürler. Bu olay 
olduğu için özür dilerim. Ve şimdi birbirinizi daha çok 
görüyorsunuz çünkü aynı kampüste aynı yollarda yürüyorsunuz. Ve 
bilirsin, bir yıl geçer ve arkadaş olursun. Bir yıl sonra, 
bildiğin birinin arabana çarpan o pisliğe ne olduğunu söylediğini 
düşün. Ve tam olarak kayıt olmuyor, sen de “Ne demek istiyorsun? 
Oh, hayır, dostum. Hayır, o pislik değil. Gördün mü, bu kefaret. 
Bağışlama budur. Durumdaki anlatı değişti. Belki vurulduğu anda, 
bilirsin, pisliktir ama buzlu bir şeydi. Sen anlıyorsun. Kahve 
içtin. Şimdi, birbirinizi tanıyorsunuz. Birbirinizi gördünüz. 
Birbirinizle iyi bir deneyim yaşadınız. Deneyimin yapışkan 
kısmını temizledi. Temizlendi ve şimdi aynı karaktere sahip 
değil. Yani tam olarak unutmuyor. Ama affedilmesine izin vermeyen 
yapışkan kaliteden temizlendi ve bu da bahsettiğimiz türden bir 
unutmadan. Artık bir yeniği yok. Hatırladığın gibi, ama biri bunu 
sana vuran pislik olarak nitelendirseydi, buna referansın 
olmazdı. Hiçbir yere inemezsin. [00:47:53][251.9] 

[00:47:55] Joseph Fadiman, Sufiler adlı kitabına inanıyorum, 
“Bilmediğimiz şeyi sevemeyiz. Ve aynı şekilde, bilmediğimiz 
şeyleri sevemeyiz.” Hikayeniz, kendimiz ve başkaları arasında 



gördüğümüz sınırları çözmek için zaman ayırmamızın ne kadar 
önemli olduğunu anlatır. [00:48:21][25.9] 

[00:48:22] Evet, bu da Sufi aşk okulunda ya da Ishk okulunda açık 
bir öğretme. Fiziksel ya da entelektüel olsun, dış niteliklere 
olan cazibe ile aşık olmadığımızı. Aşık olmamıza sebep olan şey 
bu değil. Bunlar cazibe temelleri, ama sevgiyi yaratmazlar ve 
sevgiyi yaratmazlar, Ishk'e göre, daha derin bir şeye tanıklık 
etmekten, kişiyi görmekten, onları gerçekten görmekten, dıştan 
içten içe görmekten ve onlarla ilgili bir deneyime sahip olmaktan 
yaratılmıştır. Ve böylece bilgi sevgiye neden olur, ama içsel 
bilgi ve en derin yerde içsel olan bir insanın ilahiyetidir. 
Yani, bir şekilde, onların ilahi olduğuna şahit oluyoruz ve buna 
aşık oluyoruz ve bu da aşka neden oluyor. Ve böylece ilk görüşte 
aşk vakalarında bile aşkı yaratan gerçek deneyim seviyeleridir. 
Mesajlara göre, hayır, ilk görüşte gördüğün şey dışarıdan 
değilmiş. İç organları görmek için bir zarafet anı yaşadınız ve 
içten gelen ve içerideki ikisinin buluşmasına şahit olan bu tür 
bir aşk, kolayca kopmayan bir bağ yaratır, bu yüzden ağrı buna 
müdahale edebilir, bu yüzden konuşmaya değer. Bizim için 
affetmenin zor olduğu insanların çoğu, sevginin olduğu yerlerde 
yakın ilişkilerde bulunduğumuz insanlardır, ister aileler olsun, 
ister ortak olsun ve o zamanlar öfke var, ama çoğu zaman öfke ve 
kızgınlık vardır, çünkü aşk vardı. [00:50:35][133.6] 

[00:50:38] Sevginin olduğu bir durumdan bahsederken hayal 
kırıklığı diyebilir misin? Ve birden bire aşk gibi hissetmeyen 
bir şey var. [00:50:47][8.6] 

[00:50:50] Evet, evet. [00:50:51][0.5] 

[00:50:52] Çünkü aşk içten doğar. Dış kişi sadece kusurlu bir 
kişidir ve hatalar yapan, yanlış şeyler yapar. Ve bunun etrafında 
büyük bir ihanet duygusu var çünkü bir uyumsuzluğumuz var. 
Gerçeğe tanık olduk, ama bir insan gerçeklerine göre hareket 
etmez ve bunu tutmak bizim için zor. Gerçeği gördük ama bu 
şekilde davranmıyorlar. Ve sonra bu iki şey yan yana, ve bu 
gerçekten bir iç sıkıntıya neden oluyor ve ihanete uğramış 
hissediyoruz. Sanki gerçek bize ihanet etmiş gibi. Ama aslında, 
hatayı yapan dış kişiydi. [00:51:41][49.5] 

[00:51:42] Dünyaya ve dünyanın bardağının altındaki mumlara geri 
dönüyoruz, değil mi? Alevleri gördük ve diğerinde ilahi ve 
gerçeği gördük. Ve bir de dünya hayatın tüm pistlerini yakalayıp 
bizi düşmeye ve kaymaya ve olduğumuzdan daha az mükemmel olmamızı 
sağlıyor. [00:52:03][20.7] 



[00:52:05] Evet. Ve ayrıca dünya genellikle geçirimsizdir ve 
alevi görüyoruz, aleve çekiliyoruz ve cama çarpıyoruz. [00:52:13]
[8.2] 

[00:52:15] Kuş gibi. [00:52:15][0.3] 

[00:52:16] Evet. Bilirsin işte, sevilmeye karşı savunmasız 
olmayan birini tamamen sevebilirsin. Aşkın umursamadığı şekilde 
hayatımızda bu büyük bir trajedi. Gerçekten sadece büyümeni 
sağlamaya çalışıyor. Yani aşk ve ilişkiler arasında büyük bir 
fark var. [00:52:38][22.6] 

[00:52:40] Bu konuda biraz duraklatmam gerek. Sevgiye karşı 
savunmasız olmayan birini sevebilmen beni gerçekten etkiliyor. 
Böyle mi söyledin? Bunu gerçekten iyice düşünüyorum. Yani şunu 
söylediğinizde hayal ettiğim şey, camın içine uçan kuş gibi, 
onları sevmeye çalıştığınız birisinin ilahiyetini görüyorsunuz ve 
hazne hazır değil, çok fazla opaklığa sahip. Bu bir trajedi. 
[00:53:16][36.0] 

[00:53:19] İkimiz için de bir trajedi. Bilirsin, sevgiye karşı 
savunmasız değiller, bilirsin, ve bunu isteyebilirler ve “Neden 
anlamıyorum? “diyebilirler. Ve sen onları sevmek istiyorsun ama 
sevmiyorsun. Her yerde bir trajedi var. Bunu trajik bir şey 
olarak işaretler. Ama biliyor musunuz, size daha basit bir örnek 
vereceğim bir kez bir projede birkaç yıl çalıştım ve bunca yıldan 
sonra başarılı bir şekilde tamamladım ve bir sürü tebrik oldu. Ve 
projedeki ortaklardan biri, telefonda onlarla konuşuyordum. 
İşimiz bitmişti ve sanki “Sen iyisin, sen en iyisin, sen en 
iyisisin. Gerçekten harika bir iş çıkardın. Biliyor musun, 
yeterince söyleyemem. Çok etkiliydi, devam etti. Ben de teşekkür 
ediyordum. Minnettarım. O da “Hayır, yapmadın” dedi. . Ve sana 
bir şey söylemeye çalıştığımı söylüyor. Fark ettim ki, bir çeşit 
övgüyle rahatsız oluyorum. Onunla ne yapacağımı bilmiyorum. Ve 
bana vermeye çalıştığı bir hediye vermesine izin vermiyordum. 
Birinin sana hediye vermesine izin vermemek gerçekten iyi bir 
kalite mi? Bir yandan, alçakgönüllülük gibi görünüyor, değil mi? 
Rahatsızım, belli bir tür övgü. Ama o zaman, birinin sana vermek 
istedikleri bir hediye vermesine izin vermemek gerçekten iyi bir 
nitelik mi? Ve bunu, “Hayır, sana bir şey anlatmaya çalıştığımı 
söylediğinde gerçekten aldım. O zamandan beri bunu izlemek 
zorundaydım çünkü o zaman farkına vardım. [00:55:22][123.3] 

[00:55:23] O kişi biraz cesurdu. Birini durdurup “Hayır, sana şu 
anda dilediğim bir şeyi vermek istiyorum” demek cesurca bir şey. 
Hayatımdaki herkesin bunu benim için yapmasını diliyorum ve bunu 
birileri üzerinde deneyebilirdim. [00:55:40][17.2] 



[00:55:42] Evet. Opaklık, tam opaklık değil gibi. Cam tamamen 
geçirimsiz değildir, ancak bazı kritik anlarda ya kendimizi 
savunmasız hale getiririz ya da yapmaırız. Ve ilişkiler için 
kritik hale gelirler. Işık geçiyor. Sevilmek bile isteyebilirler, 
ama belli bir anda, eğer bardakları, o zaman iki sendika elde 
edebilir. [00:56:18][35.4] 

[00:56:19] Bilirsin işte, aslında tasavvuftan çıkan güve ve 
alevin metaforunu bilirsin, ve ilk olarak Aşk ve Tasavvuf 
Okulu'nun kurucu ustası tarafından kullanılır. İkisinin birliğe 
ulaşması gibi. Bilirsin, daha büyük bir bütün elde ederler. Aşk 
alevi yakıtlar, daha fazla ışık yapar. Ve bu, güvenin devam 
edemediği anlamına bile gelmez, güve kendini sevgiye verir ve 
dünyada daha fazla ışık yapar. Geleneğin amacı da bu. İlişkide 
iki yöne de gitmesi gereken bir gerginlik vardır. [00:57:08]
[48.8] 

[00:57:14] Son zamanlarda partnerimle aşkı tartışıyordum ve 
insanların insani krizinden bahsediyorduk, dediğimiz gibi, bir 
başkasındaki ilahi görmek ve büyüklüğe dokunma tecrübesi var ve 
aşık olduk. Ve bir de sahtekârlık olma eğilimi var ve insanların, 
kaybolmuş gibi görünen ilişkilerde yürümeyi sevmeleri. Ve buna 
kişisel cevabım, bilirsin, sanırım bir ilişkiye başladığımızda, 
bir dakikalığına bedava bir yolculuğumuz var, değil mi? Ve tüm 
dünya harika, ve bu harika ve belki de buna ihtiyacımız var. Ama 
bu, sevginin kaybı gibi tembelliktir. Ve bunu Sufizm'de söyledik. 
Biliyor musun, Tanrı'ya gidip “Buradayım, bilirsin, bana sahip 
ol.” demezsin. Beni içeri al, bilirsin, beni yanına getir. Gitme 
ve her seferinde aynı şekilde söyleme, ki bu da çoğu zaman duada 
oluyor. Sadece tekrarlıyoruz ve kelimelerin ne anlama geldiği 
hakkında hiçbir fikrimiz yok. Ve artık yaşayan hiçbir şeye işaret 
etmiyoruz. Ama sevgilinize onları her gün nasıl benzersiz ve yeni 
sevdiğinizi söylemeniz ve dünden değil, bugünden itibaren sevgiyi 
yaratmanız gerekir. Yani evet, bana göre, aşk sanki üzerinde 
durmanın, direksiyonda uykuya dalmamak gibi bir sorumluluk yükü 
varmış gibi. [00:58:51][97.5] 

[00:58:56] Evet, ilginç bir şey. Öğretmenlerimden biri ilişki ve 
kavgalar hakkında bir şeyler söylüyordu. İlginçtir ki, bu 
durumdaki çözümün mutlaka bir açıklama olmadığını söylüyordu. 
Muhtemelen, kesinlikle bir açıklama değildir. Ve hatta bir özürle 
bile değil, ama bu çözümün bir parçası. Kavgayı atlatmaktır, eğer 
gerçekten çözmek istiyorsan, partnerinin onları sevdiğini 
bilmesini sağlaman gereken bir an. Bunu iletmek zorundasın. Ve bu 
her şeyi bozuyor, ki bu da bildiğiniz gibi, gizlenmeler olduğunu 
gösteriyor. İşler yoluna çıksın. Tasavvufta, bilirsin, dediğin 



gibi, aşık olduğumuzda başlangıçta gelen bu tür bir lütufta 
sahibiz. Bu evrensel bir fenomen. Tasavvufta aşk için farklı 
kelimeler kullanıyoruz. Biri ____Marhaba. Diğeri ___ sor, ____ 
temel aşktır. Bu sadece aileye, bir ortak için, çocuklar için, 
köpeğine duyduğun sevgi. Bunların hepsini biliyorsun. Sufiler 
genelde bundan bahsetmez. Tasavvuf genellikle bahsediyor, 
Sufiller ____ hakkında konuşuyorlar ki bu ateşte aşk ve _____ 
cinsinden farklı değildir. Kalitede farklıdır, yani farklı aşk 
durumları vardır. Ve böylece alev alev alevlendiğinde aşk. Ve bu 
genellikle bir ilişkinin başlangıcında olur. Ve sonra _____, her 
zaman yeni bir alev yapabileceğiniz kor ile karşılaştırılabilir. 
Kor çok kritik, ama ilk alev gelene kadar genelde bir kor olmaz. 
Kor yaratmak için gerçekten sıcak olması gerekirdi, ve sonra kor 
böyle devam ediyor. Ve bu gerekli sayılır. Eğer aşk devam 
edecekse körü yaratmış olmamız gerekiyormuş gibi, çünkü eğer bir 
körünüz varsa, her zaman üzerine üfleyebilir ve ona bir şeyler 
ekleyebilir ve yeniden tutuşabilirsiniz. Eğer hiç kor olmadıysa, 
hiç alevin olmazdı. Bunu yapmanın çok daha zor olduğunu 
biliyorsun. Ama nedenler ve koşullar, sevginin yoluna çıkmak gibi 
olacaktır. Sufiller için aşk sonsuz bir şey değildir, ama bilinç 
içinde etrafına duvarlar inşa etmek gibi bir kapasiteye sahibiz 
ve ilişkilerde sık sık olan budur. Çoğu zaman insanlar daha sonra 
keşfeder. Belki boşanırlar ve eski ortak, Tanrı korusun, geçer. 
Ve sonra tüm bu aşk duyguları yeniden ortaya çıkıyor. Çünkü aşk 
ebedi. Yaptığımız şey bilinç içinde devam etmek için duvarlardı. 
Aşkın kendisi doğası gereği ebedi bir şeydir. [01:02:41][224.7] 

[01:02:42] Kendimi biraz ödüllendiriyorum. Aşk dağıldığında ya da 
öldüğünde, belli bir tembellik olduğuna inancımı doğrular. Yani 
köz üzerine üflemedik. Ve biliyorsun, bu çok ilginç. Fransızlar 
çocuklarına aşkı ve dördüncü sınıfta sevişmeyi öğretiyorlar, 
nasıl iyi bir sevgili olunur, nasıl özenli bir sevgili olunur, 
bilirsin işte işte, biz Amerika'dayız, bildiğin gibi, bilginin 
bize açık olduğunu bildiğin halde beceriksizce ilerletiyorlar, 
değil mi? Yani eğer birisi eğer dördüncü sınıfta 
öğrenebileceğimiz bir alev ve kor hikayesi olduğunu öğrenirsek, 
bir ömür boyu taşıyabilir. [01:03:25][43.3] 

[01:03:26] Hmm. Evet. [01:03:27][1.0] 

[01:03:27] Bence bağlılık ile ilgili bir sürü şey var. Törende 
birçok insanın evlilikleri bitmiş gibi, çünkü tüm vurguları onlar 
koydular, bir düğünün evlilik olduğunu düşünüyorlardı. Düğün 
uzaktan bir evlilik değildi. Yeniden taahhüt törenine ihtiyacın 
var, muhtemelen haftalık olarak, bilirsin, içten. Her geçen gün 
anı yeniden yapmalısın ve bunu bilerek yapmalısın. Orada olmasını 



bekleyemezsin. Ve sanki, evet, kor hatırlamak zorundasın. Bence 
çoğumuzun içine girdiği şey, bilirsin, bu çok normal. T temel aşk 
bir bakıma en iyi aşktır. Sürekli, sadece her zaman orada ve 
_____ alevler içinde. Ama gerçekten bir temel istiyorsun. Ama 
arka plan gürültüsü gibi olur. O kadar temel olabilir ki farkına 
bile varmazsın. Ve merak edebilirsin, ilişkide bir şey olana 
kadar aşık olup olmadığımı merak edebilirsin. [01:04:48][80.4] 

[01:04:49] Neredeyse kaybedecek falan mısın? Evet, sonra sen de 
“Aman Tanrım, onları seviyorum. [01:04:53][4.2] 

[01:04:54] Evet. Bu yüzden kendimizi kandırıyoruz. Ve bu yüzden 
ihtiyacımız olan... Tasavvuf, anma yoludur. Ve bu sanki, sadece, 
oh, hayır, bütün yol bu. Bütün antrenman bu. Unutma, hatırla, 
hatırla. Ve Aşk Okulu'nda, elbette en büyük Zikkr, çok 
_____________________________ olduğunu söylüyoruz. İlahiyat 
dışında bir şey yok. Ama Aşk Okulu'nda alternatif Zikkra vardır, 
ki bu da nihai ____ _____ aşktan başka Tanrı yoktur. Ve böylece, 
eğer ilişkide bunu anıyorsam, o zaman hayatımızda ilahi 
davranmanın bir yolu vardır ve bu sevgi ile olur. Ve sonra soru 
şu: Seviyor muyum? Bunu nasıl göstereceğim? Ortağımın bunu nasıl 
bilmesini sağlayacağım? Evet. Bu ilişkide de bir sorun olabilir. 
Yani yapmaya devam edebiliyormuşsun gibi. Ve eğer tekrar gelmezse 
ilişki kopabilir, değil mi? [01:06:07][72.6] 

[01:06:07] Ve şimdi tüm alanımızdayız, bilirsin işte, birlikte 
bağımlılık ve tamir etme ihtiyacı olan bir ilişki içinde olmak ve 
işçi arı olmak gibi her türlü psikolojik şey. Ama tek şey, 
bilirsin işte, işler raydan çıktığı yer. [01:06:24][16.3] 

[01:06:25] Evet, birlikte bağımlılıkla ilgili ilginç şeyler var 
çünkü bu kelimeyle garip bir ilişkimiz var. Eşbağımlılık, 
psikolojik açıdan karşılıklı güvence altına alınmış bir azalma 
anlamına gelir. İki kişi kendi azalmasını sağlamak için bir araya 
gelir. Biliyor musun, bu bir patoloji. Ve insanlar bunu yapar. 
Yani bu durumda bir ortak bağımlılık, karşılıklı olarak azalması 
garanti. Öte yandan, karşılıklı güvence altına alınmış 
bağımsızlık diye bir şey yoktur. Ve eğer bunu arzumuza 
getirirsek, bunun sağlık, psikolojik sağlık olduğunu söylersek, 
bu var olmadığından değildir. Birbirlerine bağımlı bir evrende 
yaşıyoruz. Başka bir bakış açısıyla birlikte bağımlılık aslında 
sağlıktır. Birbirimize bağlı olduğumuzu bilmek, birbirimize 
ihtiyacımız var. Ve ilişkinin sağlığı üzerinde çalışmaya devam 
etmek gerekir. Bu yüzden bir toplum olarak çözmemiz gereken bir 
tuhaflık var çünkü birbirimize bağımlı olmamak için ilişkide 



bağımsız olacağımızı düşünüyoruz. Belki de bu bir sorundur. 
[01:07:41][76.2] 

[01:07:42] Bağımsızlık daha çok esneklik ya da başka bir şey 
olarak ifade edilmelidir. [01:07:47][4.2] 

[01:07:48] Mm hı. [01:07:49][0.9] 

[01:07:51] Ya da, bilirsin, eğer vereceksem, vermem gereken bir 
şey yok, bilirsin, bilirsin, bir fincandan diğerine dökeceksen, o 
bardakta bir şey olması gerekir. Ve böylece ileri geri döküyoruz, 
o zaman tam bardaklara ihtiyacımız var. Bu da ilişkinin 
paylaşımının bir parçası. Paylaşacak bir şeyin olması lazım. Ve 
bu harika. Bu harika, bilirsin, bulaşıkları yıkamak benim için 
sakıncası olmayan bir ilişkide olmak için her türlü basit yolla. 
Sen de çamaşırları yıkamanın sakıncası yok. Ve bu şeyler birlikte 
çalışır ve birlikte daha güçlü bir birimsiniz ve hayatta böyle 
şeyler olur ve bununla yüzleşecek birinin olması harika bir şey 
çünkü ne olursa olsun gerçekleşecek. Onunla uğraşırken yalnız 
kalabilirsin ya da bazen dayanabileceğin bir partnerin olabilir 
ve onlar sana yaslanabilirler. Bu güçlü ve derin bir şey ama 
beslenmeye ihtiyacı var. [01:08:51][60.1] 

[01:08:53] Gerçekten. İlginç bir uygulama ile gelen bir çift 
biliyorum ve bu belki de her hafta nasıl bir tören yapacağımız 
sorusunun cevabı, sadece bir evlilik töreni değil. Yaptıkları şey 
her yıl yıldönümlerinde otururlar ve yeni yaşanan yıl hakkında 
konuşurlar ve eksiklikleri ya da hayal kırıklıklarını not ederler 
ve neyin harika ve güzel olduğunu ve birbirlerini nasıl takdir 
ettiklerini not ederler. Ve temelde, giriş yapıyorlar ve bir 
çeşit tören düzenleniyor. “Hey, bir yıl daha gitmek ister misin? 
[01:09:33][40.4] 

[01:09:35] Yani, çok fazla zeka var. Bunu tavsiye etmem 
gerekmiyor; bu bazı çiftlerin sonu olabilir. [01:09:41][5.8] 

[01:09:42] Belki de öyle olmalı. [01:09:43][0.6] 

[01:09:45] Nabzını çok sık alabilir ve kendin için 
endişelenebilirsin. Nabzı ilişkinizde çok sık alabilir ve 
endişelenebilirsiniz. Diğer taraftan, gerçek şu ki, bilirsin. 
Yıldan yıla farklı insanlarsınız. Ve sen farklı insanlar olarak 
yeniden başladın, sanki bu iki insan olarak başladık. Buraya gel, 
hayat bizi farklı şekillerde değiştirdi ve evet, çok güçlü bir 
şey olabilir. Gidebilirsin. Evet, hala varım. Ama bilirsin, 
farklı insanlar olduğunuz bir yere gelebilir. [01:10:25][39.5] 



[01:10:27] Bunu yeni yaşadım, anlıyor musun? Ortağım Mikey ile 18 
yıl birlikteydim ve birkaç yıl önce salgının başlangıcında 
ayrıldık. Ve tüm dünyada dağları çalıştırman gerektiğiydi. O 
noktaya kadar gelmek istemiyorum. Her fikir şöyleydi: “Oh evet, 
tamamen varım. Evet, tamamen varım. Değişiklikler konserde 
oluyordu. Ve sonra değişiklikler çok farklı gitmeye başladı, ama 
gerçekten inanılmaz bir şey başardık. Birbirimizi kaybetmemeyi 
seçtik ve birbirimizi bırakmanın zamanı geldi dedik. Aşk hala 
orada. Birbirimizi seviyoruz. Her zaman orada olacak. Ama dinamik 
bir ilişki değişikliği yaptık. Ve yeni başlangıçlar yapalım ve 
harika oldu. [01:11:14][47.1] 

[01:11:15] Evet. Benim de başıma geldiğini biliyorsun değil mi? 
Birçok insan ilişkilerin sonunu sanki aralarında aşk yokmuş ya da 
aşkın öldüğünü görür. Bunun kesinlikle böyle olduğunu 
düşünmüyorum. Evliliğimin sonunda karımı çok sevmiştim. O 
değildi. Sadece radikal iç vardiyalar beni sıradan hayatımdan 
attı. Ve sonra sanki daha önce sahip olduğunuz gibi bir ilişki 
kuramıyordu, çünkü ilişki belirli özelliklere ve bazı anlaşmalara 
dayanıyordu. Ve sonra iç hayatım çok farklıydı. Ama karımı 
sevmedim. Onu çok sevdim. Seviyordum, bilirsin, o temel aşkı 
vardı. Ve bu yine, o şey. Mesela, bazen hayatlarımız ayrılıyor. 
Ve bence bunu açıklamak için sık sık anlatılar uyduruyoruz, 
bilirsin işte, her şey bitti. Sevmiyorum ya da bazen meşru 
öfkemizi aşkı maskelemek için kullanıyoruz çünkü acıyı hissetmek 
istemiyoruz. Ama içinde, ama Tasavvuf geleneğinde, bilirsin, 
aslında acı ve kaybını deneyimlemek için bir değer olarak 
görülüyor. Rumi der ki, bilirsin, acı aramak, acı aramak, acı 
aramak, ve bunu aşk etrafında söylüyor. Bir tür mazoşizmi 
onaylamıyor. Söylediği şey, acıdan kaçma, acıdan kaçma. Çünkü 
aşkın sürecini senin üzerinde yürütmesi, büyümesi ve olgunlaşması 
için bunu hissetmelisin. Ve sık sık yaptığımız şey ondan 
koparmak, anlıyor musun? Ve genelde bir anlatıyla, o kadar 
korkunç ki, bilirsin, her neyse, belki problemleri vardır, ama 
söylediğin şey, aşkımı hissetmek istemiyorum. [01:13:23][127.0] 

[01:13:25] Aklıma gelen bir alıntı var, ki bu da beni affet, 
yazarı hatırlamıyorum ama acından bu kadar çabuk vazgeçme. Bırak 
mayalansın. Ve Sufiler bir kelime var, sık sık kullandığımız 
Arapça bir kelime. Eminim farkındasınızdır, ki bu da zevktir, 
tadını çıkarın. Acının tadını al Netanal. Bu konuşmaya bir dönüş 
yapacağım. Sanırım seks hakkında konuşmamız gerekecek. Seks 
hakkında konuşmak istememin sebebi aşk kelimesi gibi, değil mi? 
Annemizi seviyoruz. Sevgilimizi seviyoruz ve kurabiyeyi 
seviyoruz. Seks zıt kutupların ve uç noktaların olduğu bir 
alandadır. Yani seks başka bir boyuta geçit olabilir. Ruhumuzun 



derinliklerine açılan bir geçit. Aynı zamanda interneti 
pornografi ile besleyen şey çok sağlıksız. Bu konuda bir fikrin 
var mı bilmek istiyorum. [01:14:37][72.2] 

[01:14:38] Evet, bir sürü düşünce var. Yani, neden zorlayıcı 
olduğunu biliyoruz ama yine de bilmiyoruz. Bazen bizi zorlayan 
şey hakkında iyi bir farkındalık olmadan etki altına alınırız. Ve 
gerçekten karmaşık olabilir. Ama seksle ilgili kazandığım en iyi 
şeylerden bazıları, tecrübelerimden başka, Sufi öğretilerinde ve 
Hazrat Inayat Han'ın öğretileriydi. Biraz gömülmüşler ama çok 
derinler. Temel olarak iki şey var ve bu şeyleri deneyimlediğimi 
hissediyorum. Birincisi, cinsiyetle olan ilişkinizi 
değiştirebilecek olası bir manevi dönüşümün olması. Ve cinsiyetle 
olan ilişkiniz tamamen samimiyetle ilgili hale geldiği yerde 
değişecek şekilde manevi bir iş yaptığından bahsetti. En büyük 
dönüşün samimiyete dönüşmesi, insanlar arasındaki bağlantı, 
bilirsiniz. Hormonal bir gençlik cinsiyeti var. [01:16:07][88.4] 

[01:16:09] Prooluşturur. [01:16:09][0.0] 

[01:16:11] Evet, rüzgâr esiyor ve tahrik oluyorsun. Ama bu seksin 
olgunluğu değil. Ve bazı insanlar seksin olgunluğuna ulaşamaz. 
Ama vücudunu yeniden bağlayacak ruhsal bir çalışma olduğunu ve 
açmanın tamamen başka bir şey olacağını söylüyor. Ve bu ruhani 
bir bağ olacak ve yine de seks olacak. Ama biyolojik süreç artık 
ruhani olarak ayarlandı. Gerçekten ilginç. Ve sonra başka bir 
yerde, seksin büyük ve derin yönünün onun büyük ve derin 
tehlikeleri ile bağlı olduğunu yazdı. Bazı insanlar bunun 
hakkında konuştuklarından biri, manevi açılış olabilen derin bir 
deneyim ve diğerleri de çok zarar verici olabilir. Eğer istismar 
edilirse ve diyor ki, ki bu gerçekten ilginçti, birden fazla 
uçakta var olduğumuzu söylüyor. Ve bazen bunu kabul etmiyoruz, 
bence bazıları bunu kabul etmediğimiz gayet açık. Bilirsin, yoğun 
bir fiziksel beden var, maddi vücut, ve bunu oldukça kolay 
hissedebiliriz. Ama aynı zamanda farkındalık alanı daha büyük ve 
cildimin sınırlarının ötesinde olan duygusal bir beden de var. 
Bildiğimiz türden şeyler de bu. Gerginlik olan bir odaya 
giriyoruz. Belki kimsenin yüzünü bile göremiyoruz ve içinde 
gerginlik hissedebiliriz. Bu duygusal bedenin bir parçası, ki bu 
da daha büyük. Farkındalık alanı daha büyüktür. Ve sonra bilerek 
bir düzlemde var oluyoruz. Burada bir çeşit fikir ve değişim 
dünyası ve daha ruhani düzeyde. Ve sonra, içinde var olduğumuz 
başka bir düzlük daha var. Her şeye tamamen bağlı olduğumuz. 
Sezgilerden sorumlu olan da budur. Dünyada iki insan birbirine 
bağlı ve bir fikir aralarında geçebilir. Yani her şey bilmek için 
kritik önem taşıyor. Diyor ki, cinsel ilişki sırasında, tüm bu 



gerçeklik uçakları aynı anda dönmeye başlamış. Birlikte dönmeye 
başlıyorlar çünkü ben odaklandığım gibi sıkıntısız bir 
durumdayız, açsam, o zaman her şey doğru yemekten ibarettir. Ama 
üzgünsem, yemek yemeyi umursamıyorum, üzüntü umursuyorum ve bu 
yüzden bir şeyden diğerine geçmeye meyilliyiz. Ve bu 
hissettiğimiz şey en önemli şey. Ama bu şeyleri bir araya 
getirebilirsek, derin kararlar verebiliriz, derin değişiklikler 
yapabileceğimizi, eğer bu dört dünyada aynı anda yaşıyorsak, 
diyor. Şey, cinsel ilişki sırasında, bu dünyaları bir araya 
getirmeye başlarlar ve bu sizin için çok derin deneyimler ya da 
derinden zarar veren deneyimler doğurabilir çünkü eğer hepsi 
birlikte dönerken zarar verici bir şey olursa. Bu hasar, 
varlığınızın tüm bu yönlerinden geçiyor. Ama eğer güçlüyse ve 
samimiyetinizi bir araya getirirseniz, o zaman güzelliği de 
varlığınızın tüm bu yönleriyle çalıştırıyorsunuz. Ve sanırım bu 
muhtemelen seks hakkında duyduğum en önemli şey. [01:19:46]
[215.3] 

[01:19:47] Sana diyecektim ki, bu seks hakkında duyduğum en derin 
şey. Çözülemeyen ikilinin en iyi açıklaması. [01:19:55][7.4] 

[01:19:57] Evet. Ve biliyorsun, bu zararları nasıl 
iyileştireceğiz? Muhtemelen onları seksle iyileştireceğiz ama 
farklı bir seks olmalı ama bunlar sadece paragraflar. Bilirsin, 
bir paragraf falan gibi. Ve eğer yakından okumazsan, 
kaçırabilirsin. Ve neden bu işe girmek istemediğini anlarsın. 
Bilirsin, bir ton çünkü insanlar kaptırıyorlar. Pornografi için 
çok hazırlar. Bununla çok ilgileniyoruz ama seks sorumluluğu için 
pek hazır değiliz. Bahsettiği şey de bu. Bunda bir sorumluluk 
var. Bunu nasıl yaptığınız birbirindeki büyük değişiklikleri 
etkileyebilir. [01:20:42][44.2] 

[01:20:43] Bu harika. Bunu duymak benim için çok ilham verici. 
Bunu asla unutmayacağım. [01:20:47][4.3] 

[01:20:48] Ama evet, çok derin bir ilişki keşfi olabilir, 
neredeyse hiçbir şey daha anlamlı ve bir ilişkide daha sorunlu 
neredeyse hiçbir şey. [01:20:56][7.4] 

[01:20:56] Çok isterim Netanel, eğer sen ve ben bu podcast'te 
süper bir kahraman icat edebilirsek. Tüm süper kahramanlar gibi, 
bu süper kahraman da onların görevi olan tekil bir açılış 
konuşmasına sahip olacaktı ve sonra da bu açılış konuşmasını 
destekleyecek güçlerle aşılanmış olacaklardı. Eğer Netanel 
isterseniz, bir dakikanızı ayırıp aşkın süper kahramanını icat 
etmeyi çok isterim. Belki bana Aşkın güçlerinin süper 



kahramanının ne olması gerektiğini söyleyebilirsin. [01:21:30]
[34.0] 

[01:21:32] Oh, aşkın süper kahramanı kesinlikle ____ kalitesine 
sahiptir, ki bu da içinde görmeniz gereken iç vizyondur. Yani bu 
bir çeşit röntgen görüşü, iskelet yapısını görmek değil, kişinin 
iç planını görmek dışında. İç planımız gerçekten önemli bir 
fikir. Doğru beslenmeye ve beslenmeye dayanarak ifade eden ya da 
ifade etmeyen bir tür ruhsal ve fiziksel DNA varmış gibi, değil 
mi? Wendy Tremayne'in içinde olan tüm özelliklerinden biri 
olabilir. Ve bir ömür boyu nedenler ve koşullar yüzünden bazıları 
ifade edecek ve bazıları ifade etmeyecek. Ve senin gibi, 
sanatçının ifade etmesi için 50'ye kadar bekledi. Ama her zaman 
oradaydı ve bu planda çok fazla ihtimal var. Görüldüğümde bunu 
kastettiğimiz şey işte, sadece dünyaya yaydığım gibi değil, 
sadece yaptığım şeyi değil, kim olduğumu da. Wendy, Netanel ya da 
Johanera'nın planından daha derin olan saf ilahi bir şey. Bu 
Tanrı Netanel ve Johanera'nın maskesini takıyor. Ve böylece 
birincil süper güç gibi görmesi gereken vizyon iç varlık için X-
ışını görüşü. [01:23:17][105.5] 

[01:23:20] Kabul etmek zorunda kalırım. [01:23:20][0.8] 

[01:23:21] Evet. [01:23:21][0.0] 

[01:23:22] Bunu düşünebilir miyim bilmiyorum. Ama vay canına. 
Peki ikincil ne olurdu? [01:23:26][4.1] 

[01:23:29] Süper güç aşk için fedakarlık yapma yeteneğidir. Ve bu 
konuda Sufi öğretilerinde ortaya çıkan bir şey. Üç büyük 
zorluklarla karşılaşacaksınız. Yani, bilirsin, aşıklar süper 
kahramanı, bu Marvel karakteri üç zorlukla karşı karşıya kalacak. 
Biri dünyanın ölümü. İkincisi benliğin ölümüdür ve üçüncüsü 
sevgilinin ölümüdür. Ve bu üç ölümle yüzleşebilmeleri gerekiyor. 
Ve bu da ego getirmekle ilgili. [01:24:10][40.6] 

[01:24:12] Sevdiğim insan için dünyevi beklentilerle ölmeliyim. 
Ve bu sosyal yaptırımlar, o kişiyle olmaman gerektiğini düşünen 
insanlar. Belki de aynı seks ilişkisindedirler ve toplum hayır 
diyor. Belki de ırklararası ilişkilerdir. Toplum hayır der ama 
aşk evet der. Ama bazen insan teslim olamıyor. Sanki ağır 
maliyetler var gibi. Belli bir iş bulamazsın belki de 
merdivenleri falan kullanamıyorsundur. Ve gerçekten seven bazı 
insanlar fedakarlık yapmazlar ve ilişki ölür. Ama süper kahraman 
dünyevi beklentilerin ölümünü atlatırsa, o zaman bir sonraki 
mücadeleyle karşı karşıya kalırlar, ki bu da benliğin ölümüdür. 
Ve bu, ben teslim olabilir miyim? İstediğimden daha çok senin 



istediğin şeyi istiyor muyum? Ve bunu ilişkide her zaman yapmak 
zorundasınız, bunu sadece yapmalısınız çünkü ilişki 
karşılıklıdır. Ama her ilişkide bir an vardır ve her gün olmasa 
da genellikle haftalık olur. Kesinlikle birkaç ayda bir, günlük 
olarak değil, kendin için ne yapmak istediğinizi veren diğer kişi 
için bir şeyler yapmak zorunda olduğunuz yerde, ve bu başka bir 
aşama. Ve son olarak, bilirsin, süper kahraman en büyük gücüne 
ulaşır sevgilinin ölümünden muzdarip olandır. Ve bu üç yoldan en 
az biri geliyor. Bazen insanları ölümüne kaybederiz. Demek 
sevgilinin ölümü bu. Bazen ilişki yürümez. Bir dizi farklı 
nedenden dolayı. Ve bazen en iyi ilişkide bile, hala yalnızsın, 
senin hakkında hiçbir zaman bilinmeyecek şeyler olduğunu fark 
edersin çünkü biz kar taneleriyiz, gerçekten öyleiz. 
Eşsizliğimizin güzelliği ve laneti, her zaman bilinemeyeceğin bir 
yönün olması. Ve bu bizim için bir acı. En iyi ilişki. Çok şey 
tanınıyorsun, ama hiçbir zaman her şeyi öğrenemeyeceksin. Yani bu 
üçüncü süper gücün başarısı, sevginin ölümüyle sevgiyi 
öldürmemen. Sevgili, öldüklerini söyle. Aşkından kopmazsın çünkü 
hala sahip olduğun şey bu, bir ilişkiyi bitirmek gibi, aşktan 
kopmazsın. Çünkü bazı yönlerden onu alamazlar, sen bırakılsan 
bile. Aşkı elinden alamıyorlar ama hissetmek acıtıyor. Hissetmeye 
devam etmek sevginin seni büyütmesine izin veriyor. Ayrıca, en 
iyi ilişkide bile yalnız olduğunuzu fark ettiğinizde, bazen 
ilişkiyi kesmek istersiniz. Bu üç şeyin hepsi aşkın süper 
kahramanı için yanlış. [01:27:46][213.6] 

[01:27:48] Rilke bahsettiğin bir şeyle konuşmuştu. Tam kelimeleri 
düşünmeye çalışıyorum, ama iki sevgilinin birbirleri için 
yapabilecekleri en iyi şeyin etkisine bir şey, sonunda hala 
yalnız olduklarını fark edecekleri bir noktaya ulaştıklarında 
birbirlerini teselli etmektir. [01:28:08][20.0] 

[01:28:11] Hmm. İnanılmaz. [01:28:12][0.9] 

[01:28:15] Bu süper kahramanı seviyorum. Sufiler arasında 99 
isimleri çizgi roman olarak söyleyen ve hepsini süper kahraman 
yapan bir adamımız var mı? Hatırlıyor musun? [01:28:29][13.3] 

[01:28:30] Bu harika. Bu fikre bayıldım. Kim olduğunu bilmiyorum. 
[01:28:32][2.7] 

[01:28:33] 10 yıl önce ortaya çıktı ve bunu yaparken çok doluydu. 
Sonuca hiç bakmadım, bunu hiç öğrenmedim. Bunu seviyorum. Bir ay, 
bir yıl sadece süper kahraman üzerinde çalışabiliriz gibi 
hissediyorum. [01:28:47][13.8] 

[01:28:49] Evet. [01:28:49][0.0] 



[01:28:49] Şey, ben “__________affedan'ı düşünüyorum.” Çok komik. 
- Bilmiyorum. Her zaman ne yapmak zorunda kalırdı ki? [01:28:57]
[8.0] 

[01:28:59] Evet. Sufi tarikat var, suçlayanlar. Onlardan haberin 
var mı? Evet. Belki de bu işin bir parçasıdır. Sanki insanların 
kavga ettiği yerde ortaya çıkıp “Ben yaptım “diyorlar. [01:29:10]
[10.9] 

[01:29:14] Tam olarak. [01:29:14][0.5] 

[01:29:16] Herkes normale dönsün. Ben alırım. [01:29:18][1.9] 

[01:29:20] Evet. [01:29:20][0.0] 

[01:29:21] Ve derin bir anlamda, bazı insanlar bunu yapıyor. 
Bilirsin işte, _____ ekseni ya da maneviyat kutbu, tüm insanlığın 
suçunu kim üstleniyor? Bunu hak etmiyorlar, ama alıyorlar ve en 
kötüsünü en iyi şekilde örneklendirmek için kullanıyorlar. Ve bu 
da affedilmeye geri dönüyor. Bağışlamak ilahi bir şey deriz ve 
öyle. [01:29:51][30.3] 

[01:29:55] Bir yolun dışında. Kimsenin, onlara zarar veren birini 
affetmesini beklemiyorsun. Bu normal bir beklenti değil çünkü 
kızgın olmaları çok makul. Sorduğumuz istisnai bir şey. Birinden 
affetmesini istediğimizde ya da affetmeye çalıştığımızda... 
kızgın olmak makul olduğu için daha yüksek bir mertebeden bir şey 
isteriz. [01:30:23][27.9] 

[01:30:25] İlişkiler şartlıdır, sağlıklı ilişkiler şartlıdır. 
Yani, bunun doğasında kızacağız. Yaptığın şeyin tamam olmadığını 
söyleyeceğiz. [01:30:35][10.3] 

[01:30:36] Evet, evet. [01:30:36][0.4] 

[01:30:40] Arapçadaki ____ kökü hakkında düşünüyordum. Gizlemek, 
örtbas etmek, bir şeyleri sarmak, böylece kirlenmemek için. Ve bu 
gerçekten ilginç çünkü bu bağışlayıcı, affeden gizler, sanki 
yanlış yapan kişi örtbas etmeye çalışırsa... [01:31:07][27.4] 

[01:31:09] Evet, bu bir örtbas. [01:31:10][0.8] 

[01:31:11] Evet, bu bir örtbas. Bilirsin, bu bir suç ve bu da bir 
suçtur. Sanki yanlış bir şey yapmışlar ve örtbas ediyorlar. Yani 
iki suç, ama affeden. Biliyorsun, zarar gören ve kirlenmesini 
önlemek için bir şeyleri örten kişi. Ve bu şey hakkında 
konuşuyor, diğer kişi için affetmiyoruz. Kendimizi bir anlamda 



affediyoruz çünkü bize zarar veren bir yara gibi. Affetme 
eksikliği kasıtlı olarak açık tuttuğumuz bir yara. Çünkü yanığı 
seviyoruz. Ve affetme ve göz yumma fikri hakkında kafamız 
karıştı. Biliyor musun, bu şeyleri karıştırdık. Bağışlamak göz 
yummak değildir, bu yüzden eylem yanlıştır. Bunu göz yummuyorsun. 
Bağışlamak, içimizdeki bir şeyi kirletmemek için kendimiz için 
yaptığımız bir eylemdir, bu yüzden kirlenmesini engellemek için 
örtbas ediyoruz. Ve evet, bu bizim için. [01:32:25][74.6] 

[01:32:28] Bu kelimeleri kimin söylediğini yine bilmiyorum ama 
onlar affedemeyeceğimiz şeyler taşımaya zorlanıyoruz. Bu bizim 
yükümüz. [01:32:39][10.6] 

[01:32:40] Bu bizim yükümüz. Ama bilmeyebilirler bile. [01:32:43]
[2.8] 

[01:32:44] Evet. Doğru. Bu yüzden acı çektiğimizden tamamen 
habersiz olabilirler. Gerçekten, bizim. [01:32:49][4.9] 

[01:32:52] Evet. [01:32:52][0.0] 

[01:32:52] Ve nihayetinde, senin için özgürlükle ilgili. 
[01:32:55][2.9] 

[01:32:56] Evet, evet. Diğerinin olmasına izin verdiği gibi sık 
sık unutkan yönü hakkında düşünüyorum. Çünkü eğer onları en 
kusurlu anlarının bir görüntüsüne tutarsak, bizim gözümüzde 
evrimleşip daha iyi olamazlar ki bu da onlar için umudumuz. Bu 
yüzden unutmalıyız, böylece mümkün olduğunu umduğumuz daha iyi 
benliğe adım atmaları için zemin var. [01:33:26][29.7] 

[01:33:28] Mm hı. Bu gerçekten derin bir şey. Bazen insanları 
kimliklere tuzak kurarız. Sanki sorunlu bir deneyim yaşıyormuşuz 
gibi. Ve gidiyoruz, tam bir pislik. So-ve-so bir pislik, eşit bir 
işaret, eşittir. Ve ne zaman ona baksam, pislik. Şu an hıyarın 
teki olabilir, pislik olmayabilir ama onu doğru yapıyorum, her 
zaman bilincimde bir tane yapıyorum. Ve yine kötüye kullandığımız 
gerçekten derin bir süper güç. Kimlikleri insanlar üzerinde 
yeniden tanımlarız ve sonra özgür olmalarına izin vermeyiz. 
Değişmelerine başka bir şey olmalarına ya da anlaşılmasına izin 
vermiyoruz. Sadece yaptığın şey sensin. Bazen bundan uzaklaşmak 
onların için zor olacak. Ama bu oldukça güçlü bir şey ve bunun 
sorumluluğunu üstlenmeliyiz, en azından ruhani bir yolda. 
[01:34:35][67.4] 

[01:34:37] Evet. Ve bence bunun kökü, bu dünya için, başkaları 
için, toplum için, toplum için ve en küçük düzeyde, o kişi için, 



herkesin en iyi halleri olmasını dilediğimiz şey. Bu yüzden bunu 
yapmak için onları yere bırakmalı ve kutlamak için orada 
olmalıyız. Umutsuzluk gibi bir şey ya da “Aman Tanrım, dünya 
berbat durumda. Aman Tanrım, dünya yanıyor. Aman Tanrım, bu çok 
zor. Peki ya her gün uyanıp bir antrenmana geçsek, bilirsin işte, 
dün burada olmayan güzelliği göreyim, çünkü kesinlikle bu da 
oluyor. Buna rağmen, belki dünya hala yanıyor, ama biz bu 
alıştırmayı genelde yapmıyoruz. [01:35:22][45.3] 

[01:35:26] Doğru. Bir keresinde Abode'da öğretmenlik yapıyordum. 
Orada bile olabilirdin. Emin değilim. Ama o gün öğretmenlik 
pozisyonundaydım, bilirsin, birkaç kişiyle ve bir adam ekolojik 
kriz ve umutsuzlukla ilgili bir soru sordu. Sesinde umutsuz 
olduğunu duyabiliyordun. Ve bilirsin, şeyler şöyle söylendi: “Oh, 
biz... geri dönüşüm ve bu ve bu değiştirin. Ama kimse onun 
umutsuzluğuna değinmemişti. Ve asıl soru ekolojik bir soru 
değilmiş gibi değildi. Umutsuz bir haldeydi ve ona dedim ki, bu 
bizim için çok büyük bir sorun. Bunu çözemezsin. Stresin, 
kapasitesinin ötesinde bir şey yapmaya çalışmanın tanımı budur. 
Ve biliyorsun, eğer bu stresten kurtulacaksak farkına varmalıyız, 
bilirsin, biz küçük bileşenleriz ve büyük bir şeyiz. Ekolojik bir 
kriz mi? Bunu çözemeyeceksin. Bunu çözmeyeceğim. On birimiz bunu 
çözemeyeceğiz. Biliyorsun, bizim için çok büyük. Bu yükü taşımayı 
bırakmalısın. Sorabileceğin şey, daha iyi bir dünyaya nasıl 
katkıda bulunacağım? Ekolojik krizi çözemem ama az önce 
yaralanmış birine karşı nazik olabilirim. Biliyor musun, bir çöp 
parçası seçebilirim ve bunların her biri nasıl katkıda 
bulunabileceğimiz. Dünya yarın burada olmayabilirmiş gibi. Ama 
bugün onunla ne yapacağım hayati bir soru, çünkü yarın burada 
olup olmadığımı kontrol edemiyorum. [01:37:19][113.2] 

[01:37:21] Bu ifade, dünyadaki son gün olsa bile, bir tohum dikin 
ya da bir ağaç dikin. Evet, bu çok şey. Bu dünyanın sona ereceği 
bir gün değil. O zaman neden zahmet ediyorsun, değil mi? Mesela, 
sahip olduğumuz bu deneyim ve kendimizi yaşama yoluyla dönüştürme 
yeteneğimiz hakkında. [01:37:43][22.2] 

[01:37:46] Kim olacağın sorusu, kim olmak istiyorsun? Evet, yarın 
burada olmayacak. Kimin umurunda? Neden umursuyorsun? Çünkü bu 
bizim en iyi yanımız. [01:37:56][10.1] 

[01:37:57] Evet, çünkü hayatta olmak iyi hissettiriyor. Umursamak 
iyi hissettiriyor. Benzer bir konuşma yaptım: dünyanın bir anlamı 
olmalı ve anlamsız sonra ne olacak? Değil mi? Nasıl umutsuz 
olabilir ki? Ve cevabım şöyle oldu: “Dünyanın bir anlamı olması 
gerektiğini düşünmüyorum. Anlamı yaşayandadır, anlam bir dünyada 



olduğunuzu fark etmek gibi rüzgarın cildinize dokunmasına, güneşi 
hissetmesine, incinmesine, düşmesine izin vermeniz gibi. Anlamı 
bu. [01:38:31][34.8] 

[01:38:34] Evet, evet. Jung bundan bahsediyor ve temelde bunun 
bizim için çok derin bir sorun olduğunu söylüyor. Bir anlam 
duygusuna ihtiyacımız var. Ve yine de anlamsızlığı bilen bir 
içsel var. Çünkü ikisi de aynı anda var. Anlam var ve anlamsızlık 
var. Ve sıkışıp kaldığımız yerde bunun bir ya da diğeri olduğunu 
düşünüyoruz. Bilirsin, millet, hepimizin arkadaşları var ve bu 
çok anlamlı. Bilmiyorsun işte. Ben de onlara en derin F-sen'i 
vermek istiyorum. Az önce otobüs çarpan adam için anlamlı mıydı? 
Yolculuğu bitmiş gibi mi? Belki de derslerini hiç öğrenmemiştir. 
Yani birileri her zaman dersini alacakmış gibi davranıyoruz. 
Hayır, bitti. Her şeyin anlamlı olduğunu söylemek hakaret edici 
ama aynı zamanda anlamsız olduğunu söylemek de aşağılayıcı. Bu 
değil. Anlamsız tecrübemiz var. Evet. Ve bence önerdiğin şey 
derin ortası. Hayatta olma tecrübesi anlamsız ya da 
anlamsızlıktan daha önemlidir. Sadece hayati sınırında yaşamak, 
anlam gelecektir. Evet, genellikle arka görüşte görürsün. Ama 
hayatta hissetmek için orada olması gerekiyorsa ve belki de 
gerçekten ihtiyacın olmayan bir şey arıyorsundur, bilirsin işte, 
hayatın tadına bak, ona hazır ol. [01:40:11][97.5] 

[01:40:13] Bu da muazzane bir ifade. Yani, bu bir cesaret 
gösterisi. Tüm reseptörlerini açıp “Gelin, sizi içeri alayım mı? 
“demek için çok savunmasız olmak gönüllülük. Biliyor musun, bence 
burada olanın dikkatimi ve şahitliğimi hak ettiğini söylemek 
hayat onurunu veriyor. [01:40:36][22.8] 

[01:40:39] Hayatımın bir anında intihara meyilliydim. Bir aşk 
ilişkisinde değer verdiğim her şeyi kaybettim. aile... Sadece bir 
gecede gitmiş görünüyordu ve derinden demirsiz kalmıştım. Beni 
burada tutan hiçbir şey yoktu ve acım o kadar büyük hissediyordu 
ki, hayat zevkimi kaybetmiş gibiyim. Sanki beni hiçbir şey 
tutmuyormuş gibi. Ve o an ilgili en ilginç şey o zaman yaşamaya 
başladığımdı. Mesela, artık korkmuyorum... Hiç bir engelim yoktu. 
Daha önce engelli olan tüm o şeyler, güvenliğini sağlamak için 
yaşadığım tüm o yarım hayat her şeyimi kaybettim. Yani. O anda 
ölebileceğimi hissetmiyordum. Yapmam gereken birkaç şey vardı ama 
her şeyi zengin yaptım ve istediğim her şeyi yaptım. Aptalca 
sorumsuzca değil. Bazen. Ama sanki engellemeler gitmiş gibiydi ve 
kendimi ölmek istediğimden daha canlı hissetmediğim gerçeğiyle 
yüzleştim. Ve ben de buna şahit oldum. Ve uzun bir süre derinden 
korkunç hissetmeye devam ettim. Ama bunda bir seçim olduğunu fark 
ettim. Sana aptalca bir örnek vermek için. Sanırım güneşli bir 



günde, dağlarda yüzüstü çimlerde yatıyordum. Kendimi berbat 
hissediyorum. Bu yüzden çimlerde yüzüstü duruyorum ama gözlerim 
açık. Ve hemen yanımda bir çiçek var. Ve çok güzel olduğunu 
biliyorum. Güzel olduğunu biliyorum ve seçim burada devreye 
giriyor, çünkü o anda fark ettim. Her şeyin berbat olduğunu 
söylemeye devam etmek istiyorum. İşlerin tamamen kötü ve yanlış 
hissedebileceğini ve dünyanın hala güzel olduğunu bilmenin 
gerginliğinde yaşayabilir miyim? Bence bu bazen fark yaratıyor. 
Bazen birisi, hayır, çiçekten koparacağım ve gözlerimi buna 
kapatacağım. Bu bir seçim. Gözlerimi kapatamadım. Kendimi kötü 
hissettiğimi ve dünyanın güzel olduğunu biliyordum. Ve zamanla 
ortada bir şey büyüdü. Hayatta kalmama yardım etti. Çünkü son 
derece intihara meyilliydim. Ve her ikisi de varmış gibi. Çirkin 
ve güzel. Ama hikayelerle anlıyoruz. Bilirsin, her şey çok güzel. 
Her şey çirkin. İkisi de doğru değil. Ama gerçekte, olgunluğu 
büyütebilirsiniz, olgun ve yeni, güçlü bir şey. [01:43:46][186.9] 

[01:43:48] Ben olgunluk gibi hissediyorum bazen hayat hayal 
kırıklığı gibi geliyor bir şey olabilir. Bazen hayat gerçekten 
acıtıyor. Bazen istediğimi alamıyorum. Bazen gerçekten kötü bir 
gün oluyor. Mesela, bilirsin, bu hikayede kitabın kendisinden 
daha fazla sayfa gibi, anlıyor musun? [01:44:12][24.0] 

[01:44:14] Mm hı. Mm hı. Evet. [01:44:17][2.6] 

[01:44:18] Ve sonra gerçekten iyi ve gerçekten yaşamaya tanık 
oluyoruz ve bence bu neredeyse minnettarlık ve yoksulluk gibi. 
Aynı zamanda fakir ve minnettar hissedemezsin. Minnettarlık 
uyguluyorsun ve sonra yoksulluk biraz uzaklaşıyor çünkü o kutuda 
sadece bir şey için yer var ve bu biraz da böyle hissettiriyor. 
Ama daha incelikli, ki bugün güzellik var ve yarın yok gibi 
görünüyor. Evet, sayfalar. [01:44:50][32.4] 

[01:44:54] Evet. Ve bilirsin, ve şu anda ne kadar seçenek 
olduğunun sorumluluğunu üstlenmeliyiz. Zor, zor deneyimler 
gördüklerimizi renklendirebilir, ama bu büyük ölçüde bir 
seçimdir. Bu tür şeyleri deneyimlediğimiz bir seçim değil ama bu 
bir seçim. Mesela ilişkim dağılıyor ve bir çiftin birbirinin 
elini sokakta tuttuğunu görürsem. Onlardan nefret ediyorum, bu 
benim üzerimde. Çünkü gerçekten çok hızlı olan bir şeydi. Güzel 
olduğunu düşündüm. Sonra bunu kendime, acıma ve kaçırdıklarıma 
dair referans verdim ve sonra suçu onlara dışa aktardım. Ama bu 
çok çabuk oldu, biliyor musun? Ama bilinç böyle bir şey. Sürecin 
içine bilinç getirebilir miyiz? Söyleyebilir miyiz? Ve bu çok 
güzel ve onlara iyi dileklerim. Şu an acı çekiyorum ama acı 
çekiyorum çünkü bunu hissettim. [01:46:06][72.1] 



[01:46:07] Acı çekiyorum çünkü bunu bilecek kadar şanslıydım, 
evet. [01:46:11][3.2] 

[01:46:12] Ve bu benim için de büyük bir fark oldu. Sanki “Oh, 
çok sevgiyle yetenekliyim. Acı çekiyorum çünkü çok sevgim vardı. 
Ama o kadar şanslı ki, çok şanslı, bu kadar derinden sevdiğin 
için, bilirsin, bazı yönlerden, sadece derinden sevmiş olmak. Hiç 
tecrübem olmadı, bilirsin işte, bilirsin işte, ya da farklı türde 
bir aşk. Ama hiç yarı sevdiğim biriyle takılmadım. [01:46:43]
[30.6] 

[01:46:45] Ve etrafta takılıp kaldım [01:46:46][0.7] 

[01:46:47] Ben sadece insanları sevdim. Ve bu yüzden mi acı 
çekiyorum? Herkesin bunu alamaması ne kadar şanslı. [01:46:53]
[5.9] 

[01:46:54] Arkadaşlarım, genç oğul yakın zamanda ilk kalp 
kırıklığı yaşadı. Aşk romantik ve o harap oldu. Ve o, bilirsin, 
ben de yapabilirim. Kesinlikle kabul edeceğini söyleyebiliriz, 
bir helikopter ebeveyni, ve o onu kurtarmak ve atlamak ve daha 
iyi bir şeyler yapmak istedi. Ben de dedim ki, “Hayır, hayır, 
hayır. Kalbinin kırılmasına izin vermezsen ve kalbinin 
iyileşmesine izin vermezsen, gelecekte asla sevgi olasılığıyla 
yüzleştiğinde, dayanıklılığa ve bilgelik kapasitesine sahip 
olamayacak. “Oh, bir kere acı çektim ama üstesinden gelmiştim.” 
Sopada başka bir dönüş daha var. Acıyı daha önce söylediğimiz 
şeye geri dönmesine izin vermelisin. Kalp kırıklığı meydana 
gelir. Ama bence şu an çok önemli olan şey, erişme fırsatı 
bulduğun sevgiye minnettar kalman. [01:47:47][52.1] 

[01:47:49] Evet, bazı şeylerin o kadar iyi iyileşmediği gibi 
tazminatlar vardır ama tazminatlar da vardır. Geçen gün buna 
benzer derin bir şey duydum. Tavsiyenin ve Gestalt öğretmeni olan 
bir arkadaşım gibi. Fiziksel olarak zarar görmekten ölümcül 
korkan bir kadınla tanıştığını söyledi. Düşmek gibi. Ve bir 
mucize eseri, onun hiç incinmediği ortaya çıktı. Bir dirseğe fena 
çarpmadan ya da düşmeden yetişkinliğe ulaşmıştı. Kötü kesilen her 
şeyi kırmadan. Sadece o tecrübeyi yaşamamıştı. Ve bundan çok 
korkuyor. Ve bir gestalt öğretmeni olarak fark etti. Oh, herkesin 
bildiği şeyi bilmiyor, senin iyileştirebileceğinden beri... bir 
hafta ya da aylardır canını yaktı. Daha iyi oldu. Biliyorsun, 
yaşadım, biliyorsun. Bunu hiç bilmiyor. Bunu bilmen gerek. 
[01:49:00][71.2] 

[01:49:02] Evet, eğer hastalandığımızda ve gerçekten hasta 
olduğumuzda ne kadar hasta hissettiğimizi hatırlarsak kendimizi 



öldürürüz. Ama Tanrı'ya şükür unutuyoruz. Ve şimdi tekrar 
hastalanmaya devam ediyoruz. Ama elimizde şöyle bir veri tabanı 
var, iyileşeceğim ve tekrar mutlu olacağım ve tekrar iyi 
hissedeceğim. Ama o an, bilirsin, hayatının geri kalanı buydu. 
Kendini öldürürsün. [01:49:22][20.3] 

[01:49:25] Evet, evet. Eskiden biraz konuşulmuştu ve ne kadar 
gerçek olduğunu bilmiyorum ama eskiden yerli insanları hapse 
atmanın bir örneği vardı. Eğer zaman onun farklı kavramı ile 
hapse yerli bir kişi koymak ve saatler ve benzeri yaşamak için. 
Kalıcı bir durum gibi görünüyordu ve orada çok hızlı bir şekilde 
ölürlerdi. Evet, belki gerçek bir örnek değil, ama bu konuda 
doğru bir şey var. Kalıcı bir durum olmadığını bilmezsek çok 
çabuk bozulabiliriz. İnsanlarla keder hakkında bir sürü konuşma 
yaptım ve keder hakkında aptalca şeyler duydum. Bilirsin, daha 
iyi olur, sadece zaman içinde kaybolur. Bir kişi bana 11 ay dedi, 
neredeyse ona vuruyordum. [01:50:29][64.5] 

[01:50:30] Bu çıkma sayılmaz. [01:50:31][1.3] 

[01:50:32] Evet, neredeyse ona vuruyordum çünkü bu acıya 
hakaretti. Ve bunun hakkında düşündükçe, hayır, üzüntü ya da acı 
ve onun bağlı olduğu aşk, bazen anlamıyorsun ve bunun gibi Sufi 
öğretiyor. Aşkla bağlantılı olduğu için acıdan vazgeçmiyorsun. Bu 
yüzden acıyı kesmek istiyorsan, aynı zamanda sevgiyi de 
kesiyorsun. Ve böylece sevgiyi korumak için acıyı saklarsın ve 
acı seni büyür. Ve bazı yönlerden onu kaybetmezsin. O da devam 
ediyor. Ama yeni deneyimler oluyor. Tazminatlar var. Çiçek 
büyüyor. Bakman gereken başka şeyler de var. Ve evet, bu her 
zaman, bilirsin, her ne ise, varlığının bir parçası olarak 
kalacak. Kayıp olmaya devam ediyor. Ağrılı olarak. Ama her zaman 
bunu düşünmüyorsun. Eğer dokunursan, yara olduğunu biliyorsun. 
Ama bu yaşayamayacağın ve iyi bir hayatın olamayacağı anlamına 
gelmez. [01:51:40][68.3] 

[01:51:41] Daha önce de söylediğin gibi, bu bizim bilgeliğimiz, 
bilgeliğin dahili veri tabanına dönüşüyor. Evet. Ve bence 
insanlar bu şeylere kabul töreni dediğinde adil olur. Oh, evet. 
Evet, ya da Yahudi annemin dediği gibi, seni öldürmeyen bu seni 
daha güçlü yapar. O da aynen böyle söylüyor. [01:52:03][21.6] 

[01:52:07] New York'ta ya da Jersey'de, New York'ta, Long 
Island'da büyüdün. [01:52:10][3.1] 

[01:52:10] Evet, hiç de değil. Evet, komik çünkü evlat edinildim 
ve 30 yaşına kadar bunu bilmiyordum. Ve evet, çok komik ve garip 
bir deneyimdi, aileme benzememek lisedeki bütün kızların%90 



Yahudi gibiydi. Burun ameliyatımı nereden aldığımı soruyorlar ve 
onlar benim almadığıma inanmadılar. Ben de sanki, aman tanrım. 
Evet, komik. [01:52:39][28.2] 

[01:52:39] Bu çok komik. [01:52:40][0.4] 

[01:52:40] Ama senin hikayene benzer, her şeyimi kaybettim. 
Korkacak bir şeyim kalmadı ve şimdi yaşayabilirim. Biliyor musun, 
fikrin alındığını öğrendiğimde evlat edinildim. Burası gerçek bir 
zemin. Bana her şeyi fırlatabilirsin. Zemini çoktan kaybettim. 
Ben iyi olacağım. Bilirsin işte, bilirsin, zorluklarından bir güç 
inşa etmekten bahsederiz. Bu benim süper gücüm olan bir yol. 
Orada olanlarla eşleşecek hiçbir şey alamazsın. Tamam, ben varım. 
[01:53:12][31.9] 

[01:53:13] Evet, evet, aynen. Ve kimlik kaybı en büyük kayıptır. 
Biliyorsun, bunu bizden alıyorsun. Nasıl hayatta kalacağımızı 
bilmiyoruz. Bunu biliyorsun. Ve temelde, bana da olan buydu. 
Bilirsin, kaybetmek, bilirsin, tüm koordinatların kimliğini 
kaybetmek. Yani bu koordinatlar artık doğru değil. Onlara 
erişiminiz yok. Sadece kaos içinde yüzüyorsun. Ve eğer hayatta 
kalırsan ve mutlaka hayatta kalmazsan. Ama hayatta kalırsanız, 
güçlüsünüz çünkü kimliklerin kalıcı olduğunu ve çoğunun sadece 
yapılar olduğunu ve yeni bir tane inşa edebileceğinizi gördünüz. 
Aslında, keşfettiğin yenisi aslında daha doğru. [01:53:57][43.4] 

[01:53:58] Evet, sanırım benim için de, bu beni olduğum şeyin 
daha geniş alanına yönlendirdi, ki bu evren. Hepimizin çekirdek 
yaraları var. Hayatta ilerliyoruz, biliyorsun, benimki kesinlikle 
terk edilmiş ama insanların beni terk etmiş olabileceğine dair bu 
deneyimden haberdar oldum, ama evren hiç terk etmedi. Hiç değil, 
ve sanırım o vardı. Yapamam. Ben oyum. Ama bu üzerinde durmak 
için derin bir zemin. Evren tarafından hiç terk edilmedim ve 
bunun sağlam olacağına güveniyorum. [01:54:38][40.1] 

[01:54:42] Evet, eğer onları kaybedersen ve hayatta kalırsan 
ilişkileri kaybetmekle ilgili bir şey de var. Onları 
kaybedebileceğini biliyorsun. Hiç harika hissedeceğinden değil, 
ama bilinen bir. Bu sanki, biliyor musun? O kadın kimin zarar 
görmediğini bilmiyor, senin katlanabileceğini. Bir şey dayanır.. 
Evet. Ve bundan bir güven var. Biliyorsun, evreni kaybedemezsin. 
[01:55:08][25.9] 

[01:55:08] Hayır, ne yaparsam yapayım kurtulamıyorum. Hayır. 
[01:55:12][3.7] 

[01:55:13] Tanrıya şükür. Her zaman oradadır. [01:55:14][1.1] 



[01:55:17] Biz kayıt yaparken, okuyucularımızı bu konuyla 
tanıştırmak istiyorum, yazarlık yapmış olduğunuz kitaplara ek 
olarak, kısa bir süre sonra çıkacak bir kitabınız var ve adı 
Aşkın Ayna mı? [01:55:32][15.2] 

[01:55:35] Hayır, sadece “Aşkın Yolu Sufi Yolu Üzerindeki 
Sevginin Aynası ve Meditasyonları.” Ve bunlar gerçekten 
meditasyon gibi mi yoksa şiir ya da daha fazla deneme gibi 
konuşulacak mı? [01:55:52][16.7] 

[01:55:53] İlginç bir kitap çünkü başka bir kitaba dayanıyor. Çok 
ama çok zor olan klasik bir Sufi metni var. Buna _____ denir ve 
ilham anlamına gelir ve Sufi Aşk Okulu'nun kurucusu Ahmet 
Gazali'nin kurucusu tarafından yapılmaktadır. Kitabın yaklaşık 
yetmiş yedi bölümü ve bir öngünlüğü var ve her yerdeler, ortaya 
çıktı ki, aşk ve aşk metafiziği hakkında duymak isteyen bir 
arkadaşına yazılmış mektuplarmış ve böylece Gazali'nin 
fikirlerinden birini yazıp gönderip bu 77 öğretiyi topladı. 
Anlaması çok zor bir kitap. Ve anlattığım o yaşam döneminde, bu 
benim İncil'imdi. Sadece gittim. Üç yıl boyunca bu kitap olmadan 
hiçbir yere gitmedim. Bazen okumuyordum bile. Sadece her yere 
taşıyordum. Gitmesine izin veremezdim. Ve ben sadece onun 
fikirlerinde bununla güreşiyordum. Ve belli bir noktada, yaklaşık 
üç yıl sonra, bitirmek üç yılımı aldı. Sıska bir kitap. Buraya 
bakın. [01:57:09][75.5] 

[01:57:10] Sıska kitaplara bayılırım. [01:57:10][0.2] 

[01:57:15] Neredeyse anlaşılmaz bir kitap ve sonunda okudum. 
Başladığım gibi kalbi kırık, kalbi kırık. Üç yılın sonunda tekrar 
kalbim kırıldı ve son bölümlerini okudum ve kapattım ve bir 
yolculuğa çıktım. Kapatıp Boulder'a döndüğümde ertesi sabah 
yataktan kalktığımda bir şeyler bildiğimi hissettim ve doğruca 
bilgisayarıma gittim ve iki kitap yazmaya başladım. Birine yazdım 
ve bir başkasına yazdım, ve onlardan biri Aşk Aynası'ydı. Ve 
yaklaşık bir ya da iki ay boyunca, bu kitaptaki bu bölümlerden 
birini kısaca okurdum, gözlerimi kapatıp yeni bir biçimde içimden 
çıkmasına izin verirdim. İşte Aşk Ayna'sı budur. Hala zor 
öğretiler var, ama onlar Gazali'nin onlara öğrettiğinden daha 
temiz ve modern. Yani ruhani dünyada olduğu gibi üç seviye kitap 
var. Biliyor musun, alt katman bir tanıtım kitabı. Bunlardan bir 
sürü var. İkinci kademe bir kitap var, sen yoldasın, ve işte 
konuştuğumuz şeyler. Bir de üçüncü kademe bir kitap var, ki bu 
sadece zor şeyler. Çok fazla şey alan zor fikirler - Aşk Ayna'sı 
budur. Yani bunun bir tür özür dilemeye ihtiyacı var. Yani çok 
güzeller. Bir insan, bu öğretilerin ve şiirlerin güzel olduğunu 



hissedebilir. Ama meditasyona ihtiyaçları olan şeyler var, bu 
yüzden meditasyon yaptığınız şeyin kaynağından biraz daha az 
meditasyon yapıyorlar. [01:59:03][108.7] 

[01:59:06] Diğer işlerden kişisel bir damıtma gibi geliyor. Evet. 
Şey, heyecanlıyım. Kulağa eğlenceli geliyor. Zor şeyleri severim. 
[01:59:14][8.2] 

[01:59:16] Evet, içinde oldukça iyi ve yararlı olduğunu 
düşündüğüm çok şey var ama orada çiğnemek için bir şeyler var, 
tıpkı senin okumadığın gibi. Bir tanesini okursun ve bunu düşün 
ve gün boyunca çiğniyorsun. [01:59:29][13.2] 

[01:59:31] Gayan Macher bana bir zamanlar iyi, düşünceli bir 
ifade ya da iyi, düşünceli bir şey demişti, bilirsin işte, bu iyi 
çünkü sonsuza kadar çiğneyebilirsin ve değişmeye devam edecek ve 
nektar üretmeye devam edecektir. Umarım kitabın da aynısını 
yapar. Eklemek isteyeceğin bir şey yoksa çok güzel olacağına 
eminim. Şimdilik bu işten kurtulmana izin vereceğim. [02:00:00]
[29.1] 

[02:00:03] Üzerinde olmak harika bir kanca oldu. Harika bir 
konuşma yapacağımızı biliyordum. Gerçekten minnettarım. 
[02:00:07][4.5] 

[02:00:59] Kendimi seviyorsam, seni de seviyorum. Seni 
seviyorsam, kendimi de seviyorum. Rumi. [02:01:06][7.1] 

[02:01:23] Ve burada, Şimdi Değilse, Ne zaman? Alice Wyatt ile 
konuşmalar. [02:01:29][5.6] 

[02:01:41] Mary için. [02:01:41][0.3] 

[02:01:42] Bir kitapçı dolaşmak veya internette gezinmek, Eğer 
terim enneagram rastlamak olacaktır. Enneagram, kalıpları ve 
insanların dünyayı nasıl yorumladığını ve duygularını nasıl 
yönettiğini açıklayan kişilik yazarak bir sistemdir. Asla birinin 
karısı ya da annesi olmak istemedim, hatta onun küçük kalbini 
kutsasın, torunumun büyükannesi, hayır. Ben, ben olmak istiyorum. 
Bu benim güçlü bir kişilik özelliğim çünkü ben bir Enneagram 
Dörtlüyüm bireyciyim. Hayatım, bu şekilde benim tam tersim olan 
bir kayınvalideyle kutsanmıştı. Yardımcı olan bir Enneagram 
İki'sindeydi. Enneagram 2'ler bencil olmayan, fedakâr, koşulsuz 
aşk olarak tanımlanır. Bu, Mary'yi bir tişört olarak tanımladı; 
tanışma zevkine sahip en cömert, sevgi dolu, nazik kadınlardan 
biriydi. Başkalarıyla olan ilişkileri tarafından tanımlandığı 
için mutluydu. En azından hiçbirimiz ona aksini hissedip 



hissetmediğini sormayı düşünmedik. İnsanları tanımladığımız 
rolleri sökmek zor bir iş, ama önemli. Bizim özümüz ilahi. 
Kilisede söylediğim harika bir koro var. Çizgilerden biri, 
akciğerlerimde nefesin olduğu, bu yüzden övgümü döktüm. Tanrı'nın 
nefes alması fikrine bayıldım. Bana içimden akan bir hayat 
vererek dünyadaki diğer tüm canlılarla paylaştı. Sanırım Mary'yi 
birçok insanın hayatına dokunan bir kadın yapan şey buydu. 
Tanıdığı her insanda Tanrı'yı gördü ve onlara kutsal muamele 
etti. Geçenlerde vefat etti ve yaşadığı yerel gazeteye ölüm ilanı 
yazma onuruna eriştim. Kim olduğunu, onu tanımamış olabilecek 
insanlara iletmek için doğru kelimeleri bulmak için çabaladım. 
Daha önce defalarca kaleme alınmış basmakalıp kelimelere razı 
olmak istemeden. Yazmaya başladım ve bu şiir ortaya çıktı. 
Mary'ye bir övgü olmaktansa. Bu benim içimde bir araştırmaydı. 
Konu onunla olan ilişkime gelince ihmal günahlarının farkına 
vardım. İşte şiir. Meryem'e adanmıştır. En sevdiğim aşık anneme. 
Bana hep aşık kızı derdi, ben de işe yarayacağını düşündüm. 
[02:04:18][155.5] 

[02:04:20] Bugün çiçek ekiyorum ve seni düşünüyorum. Onlar 
indirim rafından. 50 sent sanırım. Onları arabanın bagajına 
koydum ve hemen unuttum. Üç gün sonra keşfediliyorlar, sadece 
hala hayatta değil, aynı zamanda çiçek açıyorlar. Haziran'da 
olmasına rağmen Noel mucizesi diyebilirdin. Siyah çamurda bir 
delik açarken, her bir çiçeği plastik tencereden çıkarıp kökleri 
içeri sokup toprağa bastırıyorum, seni düşünüyorum, çiçek açıyor. 
Başkalarının bakımına adanmış bir hayatta hapsedilmiş olmasına 
rağmen. Diyorum ki, kendi önyargılarımla hapsedildim, sana 
duygular yansıtmak, bu hiç olmamış olabilir. Ama sen ilişkilerin 
tarafından tanımlandın. Sevdiğin her birinin senin için farklı 
bir adı vardı. Bir kutuyla gelen bir isim, bazen kilidi olan bir 
kutu, sadece dışarı çıkmaya çalışırken fark ettiğin bir şey. 
Sadece sen ol. Telefon görüşmelerini hatırlıyorum, aşık olan 
kızdım, bir adım kaldırılmıştı. Uzakta yaşıyorum. Belki de beni 
havalandırmak için güvenli bir yer olarak düşünmüşsündür. 
Pişmanlığım çok gençtim. Seni hala kendime ait bir kutuda 
saklamıştım. Benim gibi bir anne, kardeş, eş, arkadaş olduğunu 
biliyordum. Ama aynı zamanda kızgın, incinmiş, korkmuş ve 
hayallerle dolu olduğunu fark etmemiştim. Tıpkı benim gibi bir 
kadın. Birkaç pişmanlıkla dolu bir hayat yaşamaya çalışıyorum, 
ama geri dönebilseydim çocukları oynamaya gönderirdim, kendime 
bir fincan çay yapardım, telefonla kulağıma otururdum. İhtiyacın 
olduğu kadar sadece sen olmana izin vermen gerektiğinde. Bugün 
çiçek ekiyorum ve seni düşünüyorum. Sert küçük ihlaller, çiçek 
açmaya devam eden çiçek. Çay gülleri uykuda kaldığında, trompet 
sarmaşıkları boş kahverengi halatlar, ayçiçekleri ve ortancalar 



ve gösterişli zinnialar çoktan gitti. Günümün sonuna kadar seni 
özleyeceğim. Beni gerçek bir aşkla sevdin. Daha da önemlisi, beni 
olduğum gibi gördün ve aynı şekilde sevdin. Sadece ben olmama 
izin verdin. [02:06:54][154.1] 

[02:06:57] Mary artık gitti. Bu kelimeleri asla okuyamayacağız ya 
da duymayacağız, ama belki şu anda benimle bu an sevdiğin birinin 
hayatında oynadığı rolün ötesini görmenizi sağlayacak, onların 
astrolojik işaretinin veya hatta enneagram Numaralarının 
ötesinde. Belki de onların oldukları gibi olmalarına izin 
verirsin. Hayatına Tanrı'nın Nefesinin bir uzantısı. [02:07:22]
[24.9] 

[02:07:49] Astronotlar ve kozmonotlar uzayı keşfedecekler ama bir 
iç dünya da var. O zaman ışık ve sesin ötesini keşfedelim. Zaman 
ve uzay. Deneyimli bir Innernaut'u dinlerken bize katılın. 
Hayallerin portalı aracılığıyla keşfedilmemiş ters alan 
tanımlamak için yeni bir dile tanış. [02:08:19][29.5] 

[02:08:22] Arketipik oynuyordu. Konuşması biraz zor olan bir şeyi 
tartışmaya çalışmalıyım çünkü daha önce konu hakkında yazılmış 
hiçbir şeye iyi bir referansım yok. Geri dönüp bu anlayış ve 
farkındalıkla nasıl ortaya çıktığını göstermek için bazı şeyleri 
bir araya getirmeye çalışmalıyım. Evrenin hafif olduğu ve 
tezahürün ses olduğu söylenir. Yine de iç ve dış kısım da 
aynıdır. Ve bu şekilde, makro için mikro biziz. Biz sağlamız ve 
aynı zamanda hafifiz. Işık olarak makro yansıtıcıdır ve bu yüzden 
duyularımızla renkleri alabiliriz. Işığın nasıl çalıştığını 
algılayabiliriz ve bu etki anlayabileceğimizden çok daha 
fazladır. Işık, zamanın bir yönüdür, ışık saniyede 186 bin mil 
ilerlediği için. Fiziksel olarak, zaman ve uzay yöneliminde daha 
yoğun bir kapasitede işlev gören bir oktavımız var, çünkü ses 
saniyede bir milin onda ikisinden biraz fazla yoğunlaşır. Hayatta 
devam edebilir ve bir ışık titreşimi yaşayabilirsin. Ve aynı 
zamanda, özü tutmayan bir çerçeveye sahip olun. Yine de eğilim, 
her zaman öze doğru çekmektir. Böylece bir sonraki çerçeve özüne 
geri çekilir. Hayatta, bu sadece bir saniye olabilir. Ama o 
çerçevenin kendisi dışta yaşamak zorunda kalırsa, tüm ömür boyu 
kalp özüyle senkronize olmayabilirsin. Ama genel olarak 
bilinmektedir ki, özlem ya da bir nitelik, hiçlik, saf ışıktan 
başka bir şey olmaya geri dönüyor. Onun gibi bir şey. Nihayetinde 
baskın olan şey bu çünkü biz gerçekte biziz, Tanrı olduğumuz 
gibi. Ve Allah'tan başka var olan hiçbir şey yoktur. Allah'tan 
başka tanrı yoktur. [02:10:41][139.4] 



[02:10:43] Zaman ve uzayda zihin duyularıyla çalışan insan için 
ikilem düşüncelerin kendilerine ait olduğunu düşünür ama 
değiller. Hayatta kendilerinin kirlenmiş bir şeyin kalitesini 
mikro olarak yansıtıyorlar. Bu kirlenme arketip olduğu söylenen 
bir etki. Her insanın kendi küçük arketipleri vardır onlar ışığı 
algıladıkları açısından var olduğu gibi sapmalar ile uğraşmak 
zorunda. Başka bir deyişle, bazıları daha çok bu renk ve bazıları 
daha çok renk. Yani hepimizin hafif sapmaları var. Ama baskın 
olan sadece dört merkezi var. İnsanoğlu çok sıradışı bir tür bu 
şekilde var, tüm özüne geri gelmek isteyen dinamik yavaşladı. Ve 
bu konuda deneyimler yaşayabilirsiniz ve fiziksel bedendeyken 
ışık deneyimine sahip olmanız gerekir. Bu arada, bu aslında 
birkaç gece önce beni şaşırttı. Işığın üzerinde nasıl olduğu ile 
karşılaştırıldığında farklı bir şeyi farklı algılayabiliyorum. 
Bir ömür boyu belirli bir boşaltılmış donmuş çerçeve titreşimini 
yaşamak zorunda kaldığınız yoğun dış kısmına kıyasla. Yani bu 
felaket bir hayatın var, ama bir parçanın gerçekten zayıf bir 
yankısı var, küçük bir ışığın ya da çok daha fazlası olduğunu 
bilmenin her neyse. [02:12:28][105.1] 

[02:12:46] Arketipler ve Innernaut'umuzdaki diğer birçok kanallı 
eser hakkındaki bu alan raporunun geri kalanı için lütfen 
HTTP: //www.listeningin.net adresine gidin. [02:12:53][6.4] 

[02:13:04] İsimsiz'de bir dahaki sefere, biz insanların günde 
yaklaşık 22000 kez yaptıklarını keşfediyoruz. Nefes al. Amin, 
flüt yapımcısı Ingrid Berg'le nefes alışverişiyle ilgili 40 
yıllık tecrübesi hakkında röportaj yaptı ve Wendy, bilim adamı 
Mina Lebitz ile vücudumuzun oksijen ve çok daha fazlasını nasıl 
kullandığını anlatıyor. Ve Amin, uyku apnesinden nasıl 
iyileştiğine dair kendi kişisel hikayesini anlatıyor. 
İçeriğimizden keyif aldıysanız, lütfen her hafta “İsimsiz — 
Evolution Begins Within” bölümlerinin en son bölümlerini almak 
için en sevdiğiniz platformdaki Abone Ol düğmesine bastığınızdan 
emin olun. Innernaut'umuzdan daha fazla kanalize çalışma için 
lütfen ListeningIn'e gidin. Net. Ayrıca Facebook, Twitter, 
Instagram ve YouTube'da bizi takip edebilirsiniz. Gösterinin 
dökümleri İngilizce, İspanyolca, Türkçe veya Hintçe olarak 
HTTP: //www.namelessshow.com adresinde mevcuttur. Ve lütfen 
transkriptlerinizi e-posta ile gönderin, 
NamelessShowpodcast@gmail.com adresine başka bir dil veya soru 
isteyin. [02:14:14][69.2] 

[02:14:18] İsimsiz Şov'a hazırlık çalışmalarımızda bazı 
kışkırtıcı alıntılarla karşılaştık. Twitter'da yayınlamak için 
kuantum mekaniği, mistisizm ve simya ile yaptığımız çalışmalardan 



üç yüz altmış beş tanesini topladık. Daily Derviş. Dervişler 
toplu amnezi için yıkıcı bir şey söyledikleri ya da yaptığı için 
rezil. Daily Dervish'e abone olarak Twitter.com'da günlük 
aksaklığı alın. [02:14:46][28.3] 

[02:14:49] Zaman bu boyutta değerlidir. Sizinkilerden bazılarını 
bizimle geçirdiğiniz için teşekkürler. Bunların hiçbiri ışık 
işçilerimiz Cheryl Ray, Carol B, David, Clare, Yoselyn Riojas ve 
Rain Juvoli olmadan mümkün olmazdı. Ses for a Nameless teması Rob 
Carey tarafından Cosmic Turtle ses Studios, Truth or 
Consequences, New Mexico'da oluşturuldu. Rob Carey tarafından 
sağlanan ek müzik. Paul Lee, Dan Gallagher, Rory Merola ve AJ 
Pantaleo. Jasna Brown, Theresa Langston veya John Bellemar 
tarafından Innernaut segmenti için oyunculuk yeteneği üzerinde 
ses. İsimsiz Şov. Sofya Birlik Vakfı altında Telif Hakkı 2022. 
Bilgelik birdir. [02:14:49][0.0] 

[7542.4] 


