
AİLE İLİŞKİLERİ 
 

 

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar. Sizleri tekrar selamlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün değerli İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar.  

 

Tatiana: Sarah. 

 

Sarah: Selamlar. 

 

Tatiana: Ve Gabriel. 

 

Gabriel: Merhaba.  

 

Tatiana: Bugün sizlerle mutlu bir ilişkinin, her iki tarafın da çok daha fazla zevk ve 

neşe yaşayacağı ve birlikte ayrı ayrı olduklarından çok daha mutlu olacakları bir 

ilişkinin nasıl kurulacağı konusunu tartışmak istiyoruz. Kendi kendine yetebilen, mutlu 

iki insanın bir araya gelerek birbirlerini daha da mutlu ettikleri mükemmel bir tablo. 

Pek çok kişi için bu senaryo bir peri masalı gibi görünecektir, ama aslında bu 

senaryonun mutlak bir gerçeklik olduğu pek çok çift vardır. Ve akla şöyle bir soru 

geliyor: Neden bazı çiftler böylesine uyumlu ve mutlu bir ilişki kurmayı başarırken 

diğerleri başaramıyor? Çünkü başlangıçta, hem ilk çift hem de ikinci çift, hayatlarının 

en iyi ilişkisini kurmak için çabalarlar; partnerleriyle rahat edecekleri ve böylece 

mutluluğun harika olacağı bir ilişki. Dolayısıyla bu konuya psikoloji perspektifinden 

değil, daha ziyade bilincin çalışması, kişinin kendi üzerindeki ruhsal çalışması 

perspektifinden bakmak istiyoruz. 

 

İgor Mihayloviç: Bu güzel bir soru. Ama öncelikle bu soruya biraz daha geniş bir 

açıdan yaklaşmalıyız. "Mutlu bir çift" ne anlama geliyor? Ve tüm bunlara hangi açıdan 

bakmalıyız? Bu doğru değil mi arkadaşlar? Doğru değil mi? 

 

Gabriel: Doğru. 

 

İgor Mihayloviç: Biraz geriye gidelim. Geçmişte, bir kadın bir kıyıda duruyordu 

(klasiklere göre, arkadaşlar) ve güzel bir gemiyle (Tatiana: Kırmızı yelkenli) gelecek 

olan bir prensi bekliyordu, kırmızı yelkenli, evet, ve beyaz bir atın üzerinde oturacaktı 

ve bunun gibi şeyler. 

 

Tatiana: Gemide.  

 

İgor Mihayloviç: Bugünlerde en azından bir kadın, daha doğrusu bir kız, bir Arap'ın 

beyaz bir Lamborghini ile gelmesini bekliyor. Öyle değil mi? Bu doğru değil mi? 

 

Tatiana: Doğru, zaman değişiyor ve zevkler de değişiyor.   



 

İgor Mihayloviç: Ve kafasında "her şeyin daha iyi olacağına" dair düşünceler var. 

Ama gerçekten ne istiyor? Evlilik mi? Mutlu bir aile hayatı mı? Ya da, sadece yaratıcı 

bir toplum mu? Yani, tüm aile içi sorunlar çözüldüğü, refah, huzur ve sessizlik içinde 

yaşadığı zaman. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Beklenmedik bir yaklaşım.  

 

İgor Mihayloviç: Beklenmedik, evet. 

Tatiana: Ama bu böyle. 

 

Igor Makhailovitch: Tam olarak bu noktadan itibaren şunu anlamaya başlamalıyız: 

Herkesin ne istediğini. Değil mi? 

 

Tatiana: Doğru, hedeflerin ne olduğunu. 

 

İgor Mihayloviç: Hangi hedeflerin peşinden gideceğiz. Ve eğer bu hedeflerden yola 

çıkarsak, deyim yerindeyse, o zaman her şey yerli yerine oturur. Bazı insanlar sadece 

rahat bir yaşam sürmek, günlük sorunlarını, diyelim ki finansal sorunları ve diğerlerini 

çözmek isterken, diğer insanlar sadece aşk için birleşirler. Tekrar soruyorum, "aşk" ne 

anlama geliyor? Burada bütün bir katmana ve çok ciddi bir katmana değiniyoruz. 

Diyelim ki hayatımızın sıradan bir anlayışında sevgi nedir? 

 

Gabriel: Bana göre, fiziksel sevgi var, bir de Ruhsal Dünya için Sevgi var. 

 

İgor Mihayloviç: Hayır. Ruhsal Dünya için sevgi ayrı bir konudur. Oysa şimdi biz... 

Genç insanlar tanışıyor ya da genç değiller, boş verin, bir erkek ve bir kadın tanışıyor 

ve uyumlu bir çift olmaları gerekiyor. Ve biz "aşk için" tanıştıkları noktasından 

hareket ediyoruz. Burada bir soru var: "aşk için" ne anlama geliyor, aşk nedir? Nasıl 

anlaşılır? Çıkar için, rahatlık için olan nedir, bunu anlıyoruz. Değil mi? 

 

Gabriel: Baskın, hükmetme. Veya değil? 

 

Tatiana: Hormonlar mı? Başlangıçta, en başta, sanıyorum. 

 

Gabriel: Hormonlar, evet. 

 

Sarah: Hormonlar. 

 

Tatiana: Zevk. 

 

İgor Mihayloviç: Bakın, herkes hormonlara ve zevke gelir. Ama dürüst olalım: tüm 

hormonlarımız çok hızlı bir şekilde sakinleşir. Bir yıl ya da şanslıysa iki yıl geçer ve 

sonra her şey sıkıcı ve rutin hale gelir. 

 

Tatiana: Yaşamdaki memnuniyet hali nasıl uzatılır? 



 

İgor Mihayloviç: Öncelikle mutlu bir çiftin ne olduğunu anlamalıyız. Uyumlu bir çift 

ne demektir, tamam mı? İnsanların birbirlerine mükemmel bir şekilde uyması ve 

bunun onlar için rahat ve uygun olması mı? Böyle bir şey yok.  

 

Tatiana: "İki yarım buluşur, birbirini tamamlar ve birleşir" diyorlar. Bir insan "yarım" 

olabilir mi?  

 

İgor Mihayloviç: Hayır, olamaz. Ve diyelim ki bu sorunun derinliğinden hareket 

edersek, kişi kendi kendine yeterlidir. Ve her zaman yalnızdır. Eğer dürüstçe 

düşünürsek ve dürüstçe konuşursak (ve dürüstçe konuşmalıyız, değil mi, gerçekten işin 

özüne inmek için), o zaman herhangi bir insan her zaman yalnızdır. Ve her şeyden 

önce kendini düşünür. Diğer kişiye ne kadar saygı duyarsa duysun ya da onu ne kadar 

severse sevsin, hormonal bağları ya da başka bir şeyi ne olursa olsun, hangi değerlere 

sahip olursa olsun, yine de yalnızdır. İnsanlar "ruhun iki yarısı" derler, değil mi? Böyle 

bir şey yok. Hepsi şairler tarafından yüceltilmiş, hepsi bize dayatılmış. 

 

Bütün peri masalları nasıl biter? İnsanlar evlenir ve peri masalı biter, gerçeklik başlar. 

Ve bu gerçeklikte bir sürü önemsiz şey vardır: Çoraplar odanın ortasında durur. Doğru 

değil mi? Kadın der ki, "Neden odanın ortasında duruyorlar?" Onları uzun zamandır 

yıkamamış, çizmeye dönüşmüşler. Eşyalar dağılmış ya da başka bir şey var. Ya kadın 

gürültü yapıyor, ya adam horluyor ya da başka bir şey. Yani birbirimize karşı bir sürü 

şikâyetimiz var. Hepimiz, kelimenin tam anlamıyla hepimiz birbirimize 

benzediğimizden daha çok benzemiyoruz. Ve en kötüsü de birbirine benzeyen 

insanların bir araya gelmesidir. Uzun süre birlikte var olmazlar ya da yaşamazlar, değil 

mi? Birlikte geçirdikleri hayat çok kısadır. Çünkü insanların dediği gibi, "insanlar aynı 

ilgi alanlarına sahip olduklarında, sadece birbirlerini tamamlarlar". Birbirlerini 

tamamlamaları ne anlama geliyor? Birinin diğerine boyun eğmesi anlamına gelir. Ama 

bir insan diğerine uyum sağladığında ve boyun eğmek zorunda kaldığında, bu bir süre 

sonra birincinin ikinciye hükmetmek için fırsat aramaya başlayacağı anlamına gelir. 

Ve birçok insan için hayatları boyunca süren zıtların birlikteliği ve mücadelesi var. 

Öyle değil mi? 

 

Bilirsiniz, şöyle bir söz vardır. İnsanlar der ki, "Bütün hayatınızı birlikte yaşadınız, 

ihtiyar bir yaşa kadar yaşadınız. Bize mutluluğunuzun sırrını anlatın." Kadın der ki, 

"Görüyorsunuz, o benim bütün gençliğimi mahvetti, şimdi ondan boşanmak 

istemiyorum çünkü sonuçta onun yaşlılığını mahvedeceğim." Bu çok sık olur, değil 

mi? İnsanlar birbirlerine alışana, yerleşene ve artık birbirleri olmadan yaşayamaz hale 

gelene kadar. Neden? Çünkü her şey düzgün bir şekilde bölünmüştür: biri bulaşıkları 

yıkar, diğeri yemek yapar, biri çöpü çıkarır, diğeri başka bir şey yapar. Başka bir 

deyişle, bir sorumluluk dağılımı var, rahat ve kullanışlı. Ama bunların hepsi 

yüzeyseldir. 

 

Yine de insanların kafalarında, içlerinde neler olup bitiyor? Mutlular mı? Kendilerini 

rahat hissediyorlar mı, hissetmiyorlar mı? Basit bir soru. Anlıyor musunuz? Bu açıdan 



yaklaşırsak ve aile ilişkilerini incelersek, mesele oldukça ciddi. İnsanlar ne zaman 

mutlu olabilir? Ama mutluluk nedir, bunu bir anlayalım. Sizce mutluluk nedir? 

 

Gabriel: Bence mutluluk içsel özgürlük demek. 

 

Tatiana: Harika. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. Mutluluk özgürlüktür, bağımsızlıktır, istediğinizi yapmak 

için bir fırsattır. Bu gerçekten gerçek özgürlüktür. Değil mi? Ve fırsatlar. Arzularınızı 

tatmin etmek için fırsatlar. Değil mi? 

 

Gabriel: Doğru. 

 

İgor Mihayloviç: Aile hayatında bu mümkün mü? 

 

Gabriel: Evet. 

 

Tatiana: Eğer iki eş de farkındalığa sahipse mümkündür. Ortak bir hedefleri varsa ve 

bu hedefte hem kendileri üzerinde çalışmak hem de ruhsal gelişim varsa. 

 

İgor Mihayloviç: Tamam. Bir koca balık tutmaya gitmek isterken, bir kadın tiyatroya 

gitmek ister. Kim bununla karşılaşmadı ki? 

 

Tatiana: Biri balığa gider, diğeri tiyatroya gider. 

 

İgor Mihayloviç: Bu idealdir. 

 

Tatiana: Evet. 

 

İgor Mihayloviç: Ama hayatta ve gerçekte ne oluyor? Tiyatroya gidiyorlar. 

 

Tatiana: "Biz tek bir bütünüz - birlikte bir yere gitmeli ve aynı şekilde hareket 

etmeliyiz." 

 

İgor Mihayloviç: Kadının söylediği şey bu. Anlıyor musunuz? Kadın diyor ki, "Biz 

tek bir bütünüz. Eğer tiyatroya gitmek istersem, o zaman balık tutmayı unut." Ve bu 

kadın için "mutlu" bir aile yaşamı. Neden? Çünkü koca itaatkâr, uysal ve kontrol 

edilebilirdir. Dahası, kadının her istediğini yapmalıdır. Eğer kadının yapmasını istediği 

şeyi yapmazsa, aptalın tekidir. Neden? Çünkü yine de kadın ne isterse onu yapacaktır, 

sadece endişelenecek ve sinirleri bozulacaktır. Doğru değil mi? Bir kadın tiyatroya 

gitmek isterse, daha akıllı erkekler "Tamam, tiyatro olsun, tamam" der. Tiyatroda 

oturur, bir gösteri izler (Tatiana: Balık tutmayı hayal eder), "alkışlar", yine de balık 

tutmayı hayal eder. Gördünüz mü? Bu mutluluk mu değil mi? Pek çok kişi şöyle 

diyecektir: "Elbette! Tiyatroda sevdiğin kadının yanında oturuyorsun. Yoksa dışarıda 

bir yerde sivrisinekleri besliyor olurdun, balıklar ısırmazdı" vb.  

 



Tatiana: En azından barışçıl bir geleceğin garantisi var. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. Huzurlu bir geleceğin garantisi, çünkü eve döndüğünüzde 

başınızın etini yenmeyecek. Öyle değil mi? Aksi takdirde balığa gidersiniz, eve 

gelirsiniz ama evde kızgın bir karınız olur. İşte bu kadar ve balık tutmanın tüm 

eğlencesini anında mahveder. Öyle değil mi? Bir kupa balığı yakalamış olsanız bile. 

Eve geliyorsunuz ama karınızın ekşi yüzünü görüyorsunuz ve eve gitmek 

istemiyorsunuz, değil mi? Kadın komşunuza da gidemezsiniz, daha da kötü olur. Bu 

mutluluk mu? Bu uyum mu? 

 

Dahası, birbirimizi gerçekten anlıyor muyuz? Çünkü bu, her şeyden önce birbirimizi 

anlamak, ilgi duymak ve birbirimizi desteklemekle ilgilidir. Değil mi? Öyle değil mi? 

Oysa tüm aile hayatımız çeşitli sırlar, gizli eylemler üzerine kurulu. Derinlere 

inmiyorum, en hafif deyimle hemen hemen herkes, hatta medeni bir şekilde nasıl ifade 

edersek... 

 

Tatiana: Olduğu gibi. 

 

İgor Mihayloviç: Olduğu gibi, evet, tamam, olduğu gibi söyleyeceğim. Özür dilerim 

(Tatiana: İlişki sırasında), evet, ilişki sırasında vesaire, adam birini, bir aktrisi, 

geçmişi, başka bir şeyi hayal ediyor; kadın da benzer şekilde beyaz Lamborghini'siyle 

gelen ve tamamen farklı özellikleri olan bir prensi hayal ediyor. Aynı zamanda 

birlikteler. 

 

Tatiana: İnsanlar bize bu tür hikayeler yazdılar ve evet, böyle şeyler olduğunu dile 

getirdiler. Ancak, bu anda bilincin çalışması perspektifinden ne oluyor? 

 

İgor Mihayloviç: Size şunu söyleyeyim: bu tür hikayeler çiftlerin neredeyse yüzde 

100'ünün başına geliyor. Ancak birbirimize yalan söyleriz, böyle bir şeyin olmadığını 

söyleriz vs. Ve bu bizim sırrımız, bizim olarak kalan, kendimiz için... yine, ilişki 

sırasında, bunu ne için yapıyoruz? Kendimizin ve partnerimizin fizyolojik ihtiyaçlarını 

tatmin etmek için. Öyle değil mi? Evet, öyle. Bu ihtiyaçların karşılanması aslında daha 

çok beyin aktivitesidir. Öyle değil mi? Başka bir deyişle, fiziksel temas bu durumda 

ikincildir. Neden? Açıklayacağım. 

 

Pek çok kişi "Nasıl olur?" diye soracaktır. Açıklamama izin verin dostlar: bilinç 

burada çok daha büyük bir rol oynuyor. Neden? Uyku sırasında insanlar genellikle 

tatmin yaşarlar ve bu tatmin fiziksel tatminden çok daha iyidir. Soru şu: neden? Kim 

daha baskın? Fizik mi yoksa bilinç mi? Tüm fizik, belirli bir hormonal sistemin 

çalışmaya başlaması için belirli koşulların yaratılmasına dayanır, ama her şeyin 

arkasında bilinç vardır. Bu yüzden resimlerimiz ve arzularımız var, bu yüzden ister 

istemez, "sevgili" kocasının yanında bile olsa, bir kadının gözü genç ve yakışıklı 

erkeklere takılıyor ve içinde bir beyin süreci tetikleniyor, o erkeğin yanında nasıl 

görüneceğini şimdiden karşılaştırıyor. Bir erkek de aynı şeyi yapar: başka kadınlara 

baktığında kıyaslar, karşılaştırır ve bu böyle devam eder. Geri kalan her şey, insanların 

"Hayır! Ben bunu asla yapmam," "sadece sen varsın," vb. demesi üzerine bir kelime 



oyunudur. Bu fizyolojidir, bu bilincin işidir ve kimse bundan hiçbir yerde kaçamaz. 

Bunu açıkça konuşuyor muyuz? Ama diğer yarınızla yakınlaştığınız anda, o anda 

kafanızda bir şeyler olduğunu ya da fizyolojinizin düzgün çalışması ve bir sonuca 

ulaşmanız için bir şeyler hatırladığınızı veya hayal ettiğinizi dile getireceğinizi 

düşünmek bile imkansızdır. Bunu hayal etmek bile imkansız, öyle değil mi? 

 

Bilirsiniz, fıkradaki gibi. Bir koca işe morarmış bir gözle gelir ve iş arkadaşları ona 

sorar,  

"Sorun nedir?" 

"Şey," der, "dün karımla seks yaptım."  

Bir meslektaşı sorar, "Ne olmuş yani?" 

"Hayır, hayır, her şey yolunda" der adam. "Maksimum zevk aldı."  

"O zaman neden o morluk var?" 

"Ona dedim ki, "Natasha, sen harikasın."  

İş arkadaşı, "Ne olmuş yani? Sana bunun için mi vurdu?" 

"Şey," der kocası. "Onun adı Helen." 

Anlıyor musunuz? Ve bu şakalar hayattan kaynaklanıyor. 

 

Tatiana: Hayattan. 

 

İgor Mihayloviç: Neden? Dürüstlük yok ve gerçek yok. En azından herhangi bir 

sırrınız varsa... en azından kendinize ait gizli ve kişisel bir şey varsa, bu sizi manipüle 

edecek olan şeytanın aracıdır dostum ve hiç kimse bundan hiçbir yerde kaçamaz. 

Anlıyor musunuz? Biz bunu anladık, sadece biraz... 

 

Tatiana: Evet, tam da bu şekilde, o gizli eylemde ikisi arasında bir tür boşluk ortaya 

çıkıyor. 

 

İgor Mihayloviç: Yüzde yüz, elbette. Ve orada hemen ne başlar? Evli çiftlere 

bakalım: Zıtların birliği ve mücadelesi ya da alfa olmak için hükmetme. Öyle değil 

mi? Biri diğerine hükmetmeye çalışır. Başlangıçta, diyelim ki, yeterli zekaya sahip 

gerçekten normal insanlar bir araya gelirse, bir şekilde uyum sağlarlar. İşte tam da bu 

uyum süreci, zekâya sahip olan ve olmayan insanları birbirinden ayıran şeydir. Eğer 

insanlar uyum sağlamak için zekadan yoksunsa, o zaman kavgalar ve tartışmalar başlar 

ve işte bu kadar - evlilik hızla çöker. 

 

Diyelim ki, her ikisi için de karlı ve uygunsa, yani böyle ticari, sıradan bir günlük 

noktadan yaklaşıyorum - uygun, her şey onlara uyuyor, dolayısıyla neye ihtiyaçları 

var? Uyum sağlamaya. Ama bu durumda aşkla ilgili söz nerede, birbirimiz olmadan 

nefes alamadığımız zaman orada olması gereken aşk? Evet, birbirimiz olmadan nefes 

alamayız, ama en fazla ilk altı ay, oksitosin üretildiği sürece, böyle hormonal bir şey. 

Sonrasında eğer çocuk olursa kadın genellikle baktığı bebek için oksitosin geliştiriyor, 

kocası ikinci planda kalıyor ve böyle gidiyor değil mi? Bu doğru. 

 

Tatiana: Dikkat artık başka bir yere akmıyor. 

 



İgor Mihayloviç: Elbette. Ve sonra sorumluluk var ve gidecek hiçbir yer yok ve tam 

adaptasyon gerçekleşene kadar zorunlu bir birliktelik var. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Başka bir soru daha var, İgor Mihayloviç. İki partner farkındalık sahibi 

olduğunda, kendileri üzerinde çalıştıklarında, ortak bir hedefleri olduğunda, diyelim ki 

ruhsal yolu takip etmek... 

 

İgor Mihayloviç: Bir ideale değiniyorsunuz... 

 

Tatiana: Evet, bu konuya değinelim. 

 

İgor Mihayloviç: Katılıyorum. 

 

Tatiana: Kendilerine bir hedef koyarlar, örneğin ruhsal kurtuluşa ulaşmak gibi. Her 

biri kendi üzerinde çalışır ve temelde birbirlerine ruhsal olarak da büyümeleri için 

yardım etmeye hazırdırlar. Böyle bir ailede ne tür bir ilişki olmalıdır? 

 

İgor Mihayloviç: Gabriel ve Sarah'ya soralım: böyle bir durumda ne tür bir ilişki 

olmalı? 

 

Gabriel: Bu çok karmaşık çünkü bilinç çok agresif. 

 

Tatiana: Aynen..  

 

Gabriel: Çeşitli durumlarda gözlemliyorum, kendim hakkında konuşuyorum, örneğin 

Sarah bilincimin istediğini yapmadığında bilincin çok agresif olduğunu 

gözlemliyorum. Bunun ben değil, bilincim olduğunu anlıyorum; örneğin, bu gözlemin 

benim için çok ilginç ve çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu durumda tepki 

vermemem gerektiğini biliyorum çünkü tepki verdiğim zaman bu ben değilim ve tepki 

verdiğim zaman bir çatışma ortaya çıkacak. 

 

Tatiana: Bu bir kayıp, evet. 

 

Gabriel: Evet, bu bir kayıp, kesinlikle. 

 

Tatiana: Evet, harika.  

 

İgor Mihayloviç: Basitleştirirsek ve sıradan olan her şeyi, tüm psikolojimizi ve diğer 

her şeyi bir kenara bırakıp olaylara makul bir şekilde bakarsak. İnsan yapısı itibariyle 

çok karmaşık bir varlıktır. Şahsiyet vardır - bu bizim kim olduğumuzdur. Evet, ruh 

vardır - bize yaşam veren ve nihayetinde birleşmemiz gereken taşıyıcıdır; Ruhsal 

Dünyaya girebileceğimiz tek kapıdır. Şahsiyetler olarak bizim için hiçbir yerde başka 

bir kapı yoktur. Ama aynı zamanda bilinç diye bir kavramımız da var; bu hem birincil 

bilinç, yani hayvani bilinç, hem de ikincil bilinçtir - deyim yerindeyse son derece 

entelektüel bir varlık olabilir ya da az gelişmiş olabilir. Ve her şey bize bağlıdır: onu 



nasıl yetiştirdiğimize, ona hangi bilgileri verdiğimize ve bu bilincin çıkarlarına ne 

kadar boyun eğdiğimize. Öyle değil mi? 

 

Yine, bilinç nedir? Beynimizin nöronlarında mı yaşar? Teoride bize her şeyin kafada 

olduğu söylenir, değil mi? Ama aslında hiç kimse kafada bir şey bulamadı, sadece 

bilincimizin faaliyetlerinin tepkilerinin bir yansımasını buldu. İşte bu noktada iş 

ilginçleşiyor: peki bilinç nedir? Bilinç bir alan yapısıdır. Şimdi herkes zaten bu 

anlayışa geliyor, hem nörofizyologlar hem de beyin ve bilincin ne olduğunu inceleyen, 

ciddi bir şekilde inceleyen herkes. Ve bilincin bedenimizin dışında olduğu çok açık. 

 

Oysa eskiden bunu karın bölgesinde bulunan nöronlarda ararlardı. İnsanlar "Neden bir 

insanın içinde birden fazla bilinç var?" diye soruyor. Neden mi? Çünkü kendinizle 

ilgili herhangi bir gözlem, birkaç "benliğiniz" olduğunu fark ettiğiniz bir noktaya 

götürür. Kendini siz olarak sunan bir şey vardır. Sonra başka bir şey kendini siz olarak 

sunar. Yani, kiminle bağlantı kurduğunuza bağlı olarak, siz osunuzdur. Ama kendinizi 

bundan ayırdığınızda ve bir gözlemci konumuna geri döndüğünüzde, resmi tamamen 

farklı bir şekilde görmeye başlarsınız.   

 

Geçmişte, dinlerde buna iblisler denirdi. Bu çok uygun. Yani, Şahsiyet olarak bir insan 

var. Öyle değil mi? Bununla birlikte, bir de bilinç vardır. Yine bilinç maddi dünyanın 

bir temsilcisidir, Şahsiyetin oluşumu sırasında bir yansıma gibidir, yani ikincil bilinç. 

Oysa birincil bilinç aslında bedenimizle birlikte ortaya çıkar. Bu birincil bilinç en fazla 

5-6 yaşına kadar gelişebiliyor, yani sıradan bir primatınki gibi, bir maymununki gibi, 

daha fazlası değil. Bununla birlikte, diyelim ki çok bencil ve kıskançtır. Ve bizim için 

çok fazla soruna neden olur. Neden? Çünkü bu bilinç hükmetmeye çalışır, deyim 

yerindeyse her zaman her şeyin kendi istediği gibi olmasını ister ve ikincil bilinç 

tarafından kolayca manipüle edilir.   

 

Dolayısıyla, nasıl çarpıtırsanız çarpıtın, büyük bir iblisimiz, daha küçük bir iblisimiz 

ve bir de insan olarak biz varız. Psikoloji, psikiyatri ve benzerleri açısından buna ne 

dersek diyelim, örneğin "birinci benlik", "ikinci benlik", ama her insanda yapı aynıdır. 

Dolayısıyla iki bilinç çarpıştığında, diyelim ki bunlar iki iblistir ve bir oyun başlar 

dostlarım. Her iblis diğerinin üzerinde güç sahibi olmaya çalışır. Bir iblis tarafından 

kontrol edilerek yaşadığımız sürece, asla düzene sahip olamayacağız. Evet, iblisler bir 

anlaşmaya varabilir, bir yerde sessiz kalabilirler, ama bu eğer ilgilenirlerse, Şahsiyetler 

olarak onları yeterince beslersek olur. O zaman az ya da çok hoşgörülü bir evli çift 

elde edersiniz, deyim yerindeyse. Diyelim ki iki egoist bir araya gelir gelmez ayrılırlar. 

Neden ayrılırlar? İki iblis vardır ve kimse kimseye boyun eğmez. Hayvanlar 

dünyasında ve gölgeler dünyasında hiyerarşinin ana şey olduğunu anlamak gerekir. 

 

Herhangi bir evli çifte bakın. İnsanlar 50 ya da 70 yıl yaşamışlardır, fark etmez, çok 

mutlu bir hayat yaşamış gibi görünürler, tüm hayatları boyunca yürümüşlerdir, el ele 

tutuşmuşlardır, balığa ve tiyatroya birlikte gitmişlerdir; harika her şeye sahip 

olmuşlardır, çocuklar yetiştirmişlerdir ve son nefeslerine kadar, deyim yerindeyse, 

birbirlerine yapışmışlardır, etle tırnak gibidirler, herkesin hayali. Yine de, nasıl 

yaşadıklarına bakarsanız, hayatları boyunca birbirlerinin yanında acı ve ıstırap 



çekmişlerdir. Neden mi? Çünkü aralarında anlayış yoktu. Çünkü iblisleri bir 

anlaşmaya vardı. Ama aynı zamanda, her hayvan bir hayvan olarak kalır, bilinç ise bir 

hayvandır. Her zaman hükmetmeye çalışır. Bu yüzden küçük kavgalar, yanlış 

anlamalar, kızgınlıklar ve geri kalan her şey vardı. Öyle değil mi? Mükemmel bir evli 

çiftin birbirlerine karşı nasıl kırgınlıkları olabilir? Böyle bir şey olamaz. Kesinlikle 

olamaz. Neden? Çünkü kavgalara kim sebep olur? Bunu yapan bilinçtir, başka hiç 

kimse değil. 

 

Tatiana: Bölmek ister. 

       

İgor Mihayloviç: Bu kesin. Tüm insanlar için ortak olan normal koşullarda 

birbirimize karşı gerçekten dürüst olabilir miyiz? Hayır, olamayız. Neden? Çünkü 

bilinç, özellikle de uzun süre aynı odadaysak ve birbirimizle, deyim yerindeyse ikinci 

yarımızla etkileşim halindeysek, gün boyunca sürekli olarak birbirimizle tartışmamız 

için bir fırsat yaratır. Örneğin, "yanlış yöne gittin", "yanlış bir şey yaptın", "kaşıkla 

tıkırdıyorsun", "içerken höpürdetiyorsun" ve bir sürü, diyelim ki, şikâyette bulunuyor. 

Gabriel'in dediği gibi, "Ben onun bu şekilde yapmasını istiyorum, bilinç istiyor (doğru 

söyledi - "ben" değil, "bilinç istiyor")... ama bunu isteyenin bilinç olduğunu 

anlıyorum" - ve işte bu kadar, çatışma bitti. Neden? O bunu anlıyor ve gelişmesine izin 

vermiyor. Ancak, insanlar bir insanın nasıl düzenlendiğini ve tüm bunların nasıl 

işlediğini bilmediğinde, aklına bir kez, iki kez, üç kez "yanlış bir şey yapıyor" 

düşüncesi geldiğinde, o zaman bu kaynamaya başlar - ve hepsini dile getirir. Eğer o 

tarafta anlayış varsa bu iyi bir şeydir. Ama ya gurur varsa? O zaman elmasın elması 

kesme vakasıdır. Öyle değil mi? Sürekli didişmeler ve kavgalar oluyor, görünüşte 

birbirleri olmadan yaşayamıyorlar, ama aynı zamanda hayatları cehenneme dönüyor.   

 

Peki onların yerine kim yaşıyor? Kesinlikle iblisler onların yerine yaşıyor. Şu anda 

insan olarak, Şahsiyet olarak mı yaşıyorlar? Hayır, yaşamıyorlar. Onlar iki iblisin, her 

bir ortağın kölesi durumundadırlar. Mesele de bu. Eğer gerçek yoksa... oysa gerçek 

sadece evli bir çift ruhsal yolda birlikte ilerlediğinde var olabilir. Ve gerçek bir katarsis 

olduğunda, yapay değil gerçek bir katarsis olduğunda, manipülasyon amacıyla değil, 

bilincin nasıl çalıştığını, iblisin ne istediğini ve ona nasıl karşı konulacağını keşfetmek 

amacıyla. Öyle değil mi? İşte o zaman her şey yerli yerine oturur.    

 

Tatiana: Şimdi, bu ilginç, İgor Mihayloviç. İnsanlar arasındaki ilişkiler, diyelim ki 

bilincin konumundan inşa edildiğinde, her zaman bir hiyerarşi olduğu ve her insanın 

içinde olduğu gibi negatif olan bilincin her zaman bir GPS navigatörü gibi iki insanı 

ayırmaya çalıştığı ortaya çıkıyor. Sadece bu gerçek, katarsis olarak, bu manipülasyonu 

ortaya çıkarmaya ve ortadan kaldırmaya yardımcı olur, yani her zaman.    

 

İgor Mihayloviç: Bunu açığa çıkarma anında aslında ne oluyor? İşte basit bir örnek. 

Bu eylem fonksiyon yapmayı durdurur. Başka bir deyişle, eğer iblis bir sonuç elde 

edemediyse, bu aracı birkaç kez daha deneyebilir. Ama bu araç her seferinde işe 

yaramazsa, onu ıskartaya atar. Bu arada, alet çantası o kadar da büyük değil aslında. 

Evet, hile yapacaktır, bir araç arayacaktır. Ama eğer biz ona izin vermezsek... "İzin 

vermeyiz" ne demek? Bu eylemi finanse etmiyoruz.   



Basit bir örnek. Karınız yapmasını istediğiniz şeyi yapmıyor. Tamam mı? Bu arada, 

onun ne yaptığını gerçekten umursamadığınızı fark ediyorsunuz. Ama bilinç 

söylenmeye başlar, "Benim istediğim gibi yapmıyor" (Tatiana: Tırmandırmak). 

Şahsiyet olarak siz daha az umursayamazsınız, ama bilinç gururdan dolayı dayatır, 

eğer onu bir kez dinlediyseniz, bu demektir ki ikinci kez bunun hakkında konuşmaya 

ve sitem etmeye başlayacaksınız. Aynı inatçı bilinçle, gururla karşı karşıya gelirsiniz, 

peki karşılığında ne alacaksınız? Size yönelik bir sürü hakaret ve ani suçlamalar 

olacaktır. Suçlamalar üzerinize yağar yağmaz, ne yapmaya başlarsınız? Kendinizi 

savunmak için. "Kendin böyleyken beni suçlamaya nasıl cüret edersin?" dersiniz. Bu 

evli çift mutlu mu? Basit bir soru. İnsanlar bunun sıradan bir çift olduğunu 

söyleyecektir, sonuçta herkes böyle yaşar. İblisleri yaşarken onlar yaşıyor mu, yoksa 

var mı oluyorlar? Mesele bu. Öyle değil mi? 

 

Gabriel: Evet, öyle. 

 

Sarah: Evet. 

 

Tatiana: Çoğu insan gerçeği hafife alıyor. 

 

İgor Mihayloviç: Basit bir örnek. Günde kaç kez (eğer bir günü birlikte geçirirseniz), 

yani bilinciniz günde kaç kez birbirinizde kusur bulmak için size düşünceler fırlatıyor? 

 

Gabriel: Çok fazla, çok fazla. Düşünceler bir seferinde sağ taraftan gelir, diğer 

seferinde sol taraftan gelir. Bildiğiniz zaman, o siz olmadığında, gözlemlemek çok 

ilginç, o siz değilsiniz. Bilinç farklı durumlarda çok, çok agresiftir. Değil mi Sarah? 

 

Sarah: Evet. 

 

Gabriel: Doğru. 

 

İgor Mihayloviç: İçinizde sakin ve bu duruma kayıtsız kaldığınız sırada, düşüncelerin 

ortaya atıldığını ve çatışmaların yalnızca bilinçten kaynaklandığını bilmeniz iyi bir 

şeydir. İşte bu fenomen aslında kitleler halinde boşanmalara neden olan şeydir. 

Neden? Bir anlayış eksikliği söz konusudur. 

 

Bununla birlikte, çoğu zaman, insanlar ruhsal yola girdiklerinde bile, evli bir çift 

olarak yolu takip ederler, iblislerin oyunu da başlar, iblisler "El ele tutuşarak cennete 

birlikte gireceksiniz" vb. demeye başladığında. Ve birlikte pratikler yapmaya 

başlıyorlar, birlikte bir şeyler arıyorlar, ta ki birbirlerinden bıkıp bu "ruhsal" zemine 

dayanarak ayrılana kadar. Peki, öyle değil mi? 

 

Ruhsal yolda, iblisin manipülasyonu da çok büyüktür. Neden? İnsanlara "Siz bir ruhun 

iki yarısısınız ve cennete birlikte gireceksiniz" gibi şeyler söylemeye başlar. Aslında 

her insan kendisinin bireysel olduğunun çok iyi farkındadır ve bunu bilir. Herkes kendi 

yolunda ilerler. Diğer yarınızla ya da bir grup insanla yürüyor olmanız fark etmez, 



herkes kendi yolunda yürür ve bu bireysel bir yoldur. Ama birlikte yürümek daha 

eğlencelidir. Mesele bu. 

 

Tatiana: Bilincin çalışmasını incelemek. 

 

Gabriel: Doğru. 

 

Sarah: Evet. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Bilincin çalışmasını incelemeden, iblisin hilelerini 

incelemeden... Peki bilincin çalışmasını incelemek ne demektir? Bu tam olarak iblisin 

sizi nasıl manipüle ettiğini incelemektir. Tüm azizlerin, gerçek azizlerin her zaman 

anlattığı şey buydu; iblislere karşı nasıl savaştıkları vs. Ama daha sonra tüm bunlar 

değiştirildi. Ve ne hakkında konuştuklarını bile anlamayan pek çok hayalperest, 

kendilerine gelen ve onları ateşle yakan bazı iblislerle gerçekte savaştıklarını 

söylemeye başladılar. Bilirsiniz, aptallar için bu tür dini fanteziler, bunu ifade etmenin 

başka bir yolu yok. Değil mi? Aslında, buna ulaşan azizler kendi kafalarında kendi 

Armageddon'larıyla yüzleştiler. Gerçi dürüst olmak gerekirse, kafalarının içinde bile 

değil, ötesinde. 

 

Tatiana: Kendi üzerinde çalışmaktan, evli bir çiftte her iki eş de ruhsal yolu 

izlediğinde meydana gelen katarsis hakkında konuşursak, aslında ne tartışılmalıdır? 

Bazı sıradan şeyler mi, yoksa ne? Tam olarak ne dile getirilmelidir 

 

İgor Mihayloviç: Bu aslında bir ailenin gerçekten tam ve uyumlu olabilmesi için en 

önemli veçhedir. Anlamanız gereken ilk şey, her birinizin bir birey olduğu, ruhsal 

gelişim için çabaladığınız ve birbirinizden memnun olduğunuzdur. Ve diyelim ki 

bilinç tarafından yapılan herhangi bir manipülasyonu ortadan kaldırmak ve nasıl 

çalıştığını öğrenmek için, özellikle katarsis aşamasında anlamanız gereken ilk şey, 

hem sizin hem de eşinizin kafasına bir arzu veya yanlış anlama atanın Şahsiyet olarak 

siz değil, tam olarak iblis olduğudur. 

 

Bu noktada, her şey dile getirildiğinde, şeytanın nasıl çalıştığını, sizi nasıl bölmeye 

çalıştığını anlatırsınız, dostlarım, aslında kişinin ne istediğini değil. Burada çok önemli 

bir nokta var: eğer partnerlerden biri bu süreci anlamazsa, o zaman... Düşünün ki 

ayrılığı hedefleyen bir düşünce geliyor, örneğin bir yorum yapmak önemli değil ve kişi 

bunu dile getiriyor. Bu arada katarsis, iblis tarafından dayatılan gerçekten başka bir şey 

değildir. Ve burada kişi... 

 

Tatiana: "Böyle bir düşünceye nasıl izin verirsin?" 

 

İgor Mihayloviç: Kişi şöyle der: "Evet, bilinç, benim küçük şeytanım, bana ayakkabı 

bağcıkların hakkında sana bir açıklama yapmam gerektiğine dair bir düşünce atıyor." 

Eğer bunu, ayırmak için yapanın bilinç olduğunu anlarsa, o zaman bu açıktır, 

dolayısıyla "bir nedenden ötürü ayakkabı bağcıklarıma takılıyor" (bunlar teknik 

konular, şimdi bunları tartışmayacağız), ama tüm bunları düşmanca algılamaz. 



Bunun bir katarsis olduğunu ve bu küçük şeylerin ne kadar önemli olduğunu 

anlamazsa, ardından gelecek ilk şey "Kendi ayakkabı bağcıklarına dikkat et" olacaktır. 

Bu doğru değil mi? Yani inatlaşma ve yüzleşme. Ya da bir manipülasyon başlar. Bu da 

çok sık ve korkutucu bir durumdur, çok fazla açıklama yapıldığında, partnerlerden biri, 

ruhsallığı ve iblisin ona söylediklerini bir örtü olarak kullanarak, diğer ortaktan 

kendine bir köle yaratmaya çalışır. Bu zaten kişinin Ruhsal Dünyaya gitmediğini, 

baskın bir altşahsiyet haline geleceğini ve kendisi için bir köle hazırladığını gösterir. 

Farkında olmanız gereken gerçek budur. Oysa katarsis dürüstlüktür, mutlak dürüstlük, 

ama karşılıklı anlayışla. 

 

Tanrı korusun, bir yanlış anlaşılma ortaya çıkarsa, aile dağılır. Neden? Çünkü gün 

içinde herkesin aklına gelen şey, birbirine en sıkı sıkıya bağlı aileyi bile yıkabilir. Bu 

doğru. Ama biz bunu saklarız, dile getirmeyiz, böylece bu manipülasyon parçasını 

elimizde tutarız. Pek çok kişi "Peki ruhsal yolda nasıl hareket etmeli?" diye soracaktır. 

Sadece o şeytanı dinlemeyin ve onu uzaklara kovalayın, hepsi bu, o zaman size 

saçmalamaz, neye ihtiyacınız olduğuna gelince, bunu kendiniz görürsünüz. Aslında 

çok basit. Tek başınıza gittiğinizde böyle olur, oysa ikiniz birlikte gittiğinizde gerçek 

burada büyük bir rol oynar. 

 

Yani, katarsis önemlidir ve her şey önemlidir, ama ikiniz de anladığınızda, bir kez 

daha vurgulayacağım, bu bilincin işidir, yani bu kalıpları size empoze eden şeytandır. 

Dolayısıyla bunları dile getirdiğimizde iblisi zayıflatmış oluruz. Ama o daha kurnaz 

olur, daha az aracı kalır, ama onları daha ustaca, daha kesin bir şekilde kullanmaya 

çalışacaktır, bu da böyle bir güç testidir, deyim yerindeyse.   

 

Tatiana: Ama biliyorsunuz, çok önemli bir şey söylediniz, bir insan partneri hakkında 

sadece olumlu düşünceler duymadığında bu normaldir, kafasında kesinlikle sistemden 

gelen düşünceler vardır ve her zaman (İgor Mihayloviç: Her zaman) ayrılığa 

yöneliktir ve öyle bir şekilde çalışır ki, kişi bu düşünceyi duymuşsa, sistem kesinlikle 

(İgor Mihayloviç: Kesinlikle) diğer partnere de ayrılığa yönelik bir şeyler önerecektir. 

Yani onun görevi...   

 

İgor Mihayloviç: Burada ilginç olan, tam bir katarsis yaşandığında, genellikle uzun 

süredir birlikte olan evli çiftlerde, eşlerden biri konuşmaya başlar, diğeri devam eder. 

Neden? Çünkü düşünceler senkronize oluyor. Yine, birlikteler. Şöyle söyleyelim, alan 

yapıları ya da enerji yapıları diyelim, ne dersek diyelim, kimya diliyle konuşalım, 

feromonları birbirine karışıyor. Doğru değil mi? İnsanlar birbirine karışır, zihinsel 

olarak karışırlar ve aslında birbirlerini bize göründüğünden, modern fizik 

perspektifinden bile anlayabileceğimizden çok daha güçlü hissederler. 

 

Partnerlerden birine bir şey gelir gelmez, bu mutlaka diğerine de yansıyacaktır. Bu çok 

geniş bir alanda gerçekleşir. Örneğin, bir insan normal bir şekilde oturmuş, televizyon 

seyrediyor, hiçbir şeyden şüphelenmiyor, ancak kafasına resimler fırlatılıyor; bunlara 

hiçbir tepki vermeyebilir, ama bunlar ona nüfuz etmiştir. Bu sırada diğer partner 

terliklerini almak için eğilmiş, "Terliklerim nerede?" diye düşünürken, olumsuz bir 

önyargıyla "Birisi orada horlayarak yatıyor" ya da "Terliklerimi bir yere taşıdı" 



düşüncesi gelir ve olumsuzluk çoktan başlamıştır. Bu küçük olumsuzluğun geçip 

gitmesine izin vermek yeterlidir, çünkü bir sonraki daha büyük olumsuzluk devreye 

girecek ve her şey bölünmeye ve bastırmaya, yani manipülasyona doğru ilerleyecektir. 

İnsanların birbirlerini manipüle etmesine neden olan ve onlara "Eğer manipüle 

etmezseniz, manipüle edilirsiniz" diyen tam olarak bilinçtir. Neden? Çünkü 

hayvanların başka hiçbir şeyi yoktur. Aynı şey iblisler için de geçerlidir, onların da 

başka bir şeyi yoktur: birileri birilerini yönetir ve manipüle eder. Her şey çok basit.   

 

Tatiana: Dolayısıyla, saldırı her zaman bu ayrılmaz birime yöneliktir, ki aslında aile 

birimi de budur.   

 

İgor Mihayloviç: Bu ayrılmaz bir birim değil. Bunun bir birim olmadığı 

anlaşılmalıdır. Anlıyor musunuz? Evet, bu bir aile birimi, kendilerini iyi hisseden 

insanlar, sakinler, anlaşmışlar, ruhsal yolu takip ediyorlar, her şeyi anlıyorlar... Ama 

bu bir birim değil. Bu iki birim. 

 

Tatiana: Evli bir çift ortaya çıkan tüm sorunları tartışmalı mı? Sonuçta, gün boyunca 

bilinçten o kadar çok düşünce geliyor ki, hem ayrılık için hem de başka şeyler için - 

belki de tüm gün boyunca konuşulacak tek şey bu düşüncelerdir. 

 

İgor Mihayloviç: Görüyorsunuz, eğer tüm düşünceleri dile getirirsek, hepsine dikkat 

etmeye başlarız, bu da bizim yerimize onların yaşayacağı anlamına geliyor. Bununla 

birlikte, aradan sıyrılan ve sabitlenen düşünceler vardır, yani bunlar baskın 

düşüncelerdir, eyleme motive eder veya zihinde bir resim olarak açıkça sabitlenir - işte 

geldi, görüyorsunuz ve ortaya çıktı. Bunlar, diyelim ki bağışıklığınızdan ya da ruhsal 

bariyerinizden geçen düşüncelerdir, size Şahsiyet olarak gelmişlerdir ve size 

sunulmuşlardır. Gelen bu düşünceler, siz dinamik ruhsal uygulamalarda bulunmaya 

çalışsanız bile, yine de geçerler. Bu yüzden geçenler dile getirilmelidir. Anlıyor 

musunuz? 

 

Tatiana: Başka bir deyişle, içlerinde belli bir güç vardır ve hatta muhtemelen bir tür 

müdahalecilik derecesine sahiptirler. 

 

İgor Mihayloviç: Ve burada kilit noktaya dikkat çektin: neden ve ne için. Sistem güç 

harcar. Bu gücü bariyerinizden geçen ve size Şahsiyet olarak gelen bu düşüncelere 

yatırır. Anlıyor musunuz? Dikkatinizi bir yanıta, bilincinizin istediği yanıta verirseniz 

ve homurdanmaya, yorum yapmaya ya da görmezden gelmeye ve direnmeye 

başlarsanız; o gelir, vurur ve siz direnirsiniz - enerji yatırımı yaparsınız. Yani, etkiye 

eşit bir güçle karşı koyduğunuzda, güç yatırımı yaparsınız. Oysa bilinç size tüm 

bunları tam olarak vermiştir ya da bu etkiyi tam olarak güç almak için yönlendirmiştir. 

Başka bir deyişle, sizin dikkatiniz pahasına bununla yaşar. Bununla birlikte, bu 

geldiğinde, onu alır, hemen açar ve gösterirsiniz - tüm gizli eylemler tam o anda durur. 

Anlıyoe musunuz? Gücü sistemden alırsınız, o sivrisineği sıkıp çıkarırsınız. 

 

Tatiana: Harika. 

 



İgor Mihayloviç: Evet.   

 

Tatiana: Size belli bir güçle gelir. 

 

İgor Mihayloviç: Oysa onu alıp götürürsünüz. 

Tatiana: Bu şekilde alıp götürürsünüz. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. Sizin olanı vermezsiniz dostlarım, gücünüzü vermesiniz ama 

gücü şeytandan alırsınız. Ve bu önemli. 

 

Sarah: İgor Mihayloviç, ruhsal yolu izlerken ruhsal uygulamaları birlikte yapmak 

uygun mudur? Uygulamaları birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı yapmalıyız? 

 

Gabriel: Sarah'nın bir sorusu var, ruhani uygulamaları birlikte mi yapmalıyız yoksa 

herkes bağımsız olarak mı? 

 

İgor Mihayloviç: Ya da herkes bağımsız mı? Bunu bir çözüme kavuşturalım. 

Örneğin, siz evdeyken bir uygulama yapabilirsiniz; Gabriel işteyken, örneğin, siz 

kendi başınıza yapabilirsiniz. 

 

Sarah: Tamam, doğru. 

 

İgor Mihayloviç: Ama birlikte olduğunuzda ve o bir uygulama yapmak için 

oturduğunda, örneğin siz bulaşıkları yıkarken, oturup birlikte bir uygulama yapmak 

daha iyidir. Sizce bu neden böyle? 

 

Tatiana: Birbirimizi güçlendirmek için. 

 

İgor Mihayloviç: Birbirinizi engellememek için. 

 

Gabriel: Engellememek için... Neden daha iyi, pratik yaptığımız zaman...? Uygulama 

yaptığımızda (Sarah: Evet, kesinlikle), oturduğunuzda ve birlikte uygulama 

yaptığımızda, neden... neden bunun daha iyi olduğunu düşünüyorsunuz? 

 

Sarah: Çünkü bu şekilde daha güçlü olduğu için mi? 

 

Gabriel: Daha güçlü derken neyi kastediyorsun? 

 

Stüdyodan gelen yanıt: Daha güçlü. 

 

Gabriel: Daha kuvvetli — uygulama daha güçlü olduğu zaman. 

 

İgor Mihayloviç: Birlikte daha güçlüdür; ayrıca birlikte daha huzurludur. Neden? 

Açıklayayım. Diyelim ki, Gabriel antrenmanda otururken siz yerleri yıkamaya karar 

verdiniz; kovayı tıkırdatarak etrafta dolaşıp onun dikkatini dağıtıyorsunuz ve aklına 

yanlış bir şey yaptığınıza dair düşünceler geliyor. Bu arada, o sözde antrenmanda 



oturup uyuklarken siz yerleri yıkamak zorunda kaldığınızı düşünüyorsunuz. Gördünüz 

mü? Bu konuda konuşacak olan bilinçtir. Siz isteseniz de istemeseniz de iblisler 

manipüle etmeye başlar. Ve bu önemli bir nokta. Ama belirli bir programınız 

olduğunda ve diyelim ki akşam saat 8'de sadece birlikte bir uygulama yapmak için 

yarım saat ayırdığınızı biliyorsunuz. Ve uygulamadan sonra, her biriniz için sonucun 

ne olduğunu, her birinizin bunu nasıl yaptığını, düşüncelerin sizi engelleyip 

engellemediğini ve dikkatinizi dağıtıp dağıtmadığını tartışırsınız ya da birisi bu 

düşüncelerden bir şekilde uzaklaşmayı başarmıştır, bu yüzden bunu nasıl yaptığını 

paylaşır ve birbirinizi güçlendirirsiniz. 

 

Gabriel: İgor Mihayloviç, uygulama yaptıktan sonra uygulamanın nasıl olduğunu 

paylaşmak gerçekten gerekli mi, değil mi? 

 

İgor Mihayloviç: Gerekli. Bu gerekli. Birlikte pratik yaptığınızda, bu da önemli bir 

nokta, sadece her birinizin ne gibi sonuçlar elde ettiğini, ne tür zorluklarla 

karşılaştığınızı, hangi aşamada nelerle karşılaştığınızı ve dikkatinizi dağıtan şeyleri 

söylüyorum. Neden? Her zaman... Bir kez daha tekrar edeceğim. Birisi bir şeyde daha 

hızlı ilerler, diğeri başka bir şeyde daha hızlı ilerler, bu normaldir. Yani ilerlediğinizde 

ve ileriye doğru bir adım attığınızda, kaygan bir taşın nerede olduğunu, üzerine 

basılmaması gerektiğini zaten bilirsiniz; kaymamak için daha sert bir yüzeye basmak 

daha iyidir. 

 

Bu anlar çok önemlidir. Neden önemlidir? Çünkü ruhsal yol pek çok incelik içerir, 

üzerinde önemsiz şeyler yoktur. Ve burada sadece düşüncelerden, şeytanın gücünden 

değil, en ufak tereddütlerden bile uzaklaşmak son derece önemlidir, aksi takdirde 

hiçbir şey işe yaramayacaktır. Ve bu ruhsal yanıtı ilk alan kişinin diğer kişiye de bu 

konuda yardımcı olması çok önemlidir. Neden? Bunu hissetmemek imkansızdır, ruhsal 

bir dalgalanma gerçekten meydana geldiğinde, sizi doldurur. Ve bu önemlidir. Diğer 

kişi için bu çok önemli olsa da, ruhsal pratikte aniden bilincin aktif hale geldiğini ve 

iblisin öfkelenmeye başladığını hissettiğinde, her şeyden önce, özellikle de ruhsal 

gelişimin ilk adımlarında, şunu anlamanız gerekir: eğer iblis aniden içinizde 

öfkelenirse, bu, diyelim ki yanınızda oturan kişinin Ruhsal Dünya ile temasa geçtiği 

anlamına gelir, çünkü sizin iblisiniz yaygara koparmaya başlamıştır. Bu iyi bir şeydir. 

Ve burada korkmamalı, bunu açmamalı ve dikkatinizi iblise vermemelisiniz, aksine, 

tam olarak ruhsal etkileşime daha derin odaklanmalısınız, o zaman harika olur. 

 

Gabriel: Teşekkür ederim. 

 

İgor Mihayloviç: Rica ederim. Bir başka önemli nokta daha var. Biriniz ilerlemeye 

başladığında, kimin olduğu önemli değil... Örneğin, yola birlikte çıktınız, fark etmez, 

biriniz ilerleyebilir ve uygulamalara daha derin ve net bir şekilde dalabilirken, diğeri 

onu yakalayabilir ve geçebilir. Tekrar soruyorum, bu tür bir rekabet neye bağlıdır? 

Kişinin gün boyunca ne yaptığına. Eğer kişinin dikkati çok dağınıksa, uygulaması 

daha zayıf olacaktır. Kişi hisler seviyesine gerçekten dalma konusunda daha az 

deneyime sahipse, pratiği daha zayıf olabilirken, başka bir kişi için daha güçlü olabilir. 



Ama biri ilerlediğinde, yanındaki kişinin de ilerlemesi için koşullar yaratır. Grup 

derslerinde bu çok önemlidir. 

 

Oysa iki kişi olduğunuzda, bilirsiniz, Hıristiyanlıkta İsa'nın dediği gibi: İki kişi 

olduğunuzda, orada sizinle beraberim. Yani gerçekte sevgi ne kadar fazlaysa etki de o 

kadar büyük olur. Sevgi her şeyi kuşattığında, gerçekten de uygulama daha iyi ve daha 

saf hale gelir. Dolayısıyla, birbirinizi güçlendirerek ve birbirinize yardım ederek, daha 

fazlasını ve daha hızlısını başaracaksınız. Ama herkesin kendi yolunu izlediğini ve 

hiçbir şekilde kimseyi suçlamamanız, manipüle etmemeniz veya zorlamamanız 

gerektiğini anlamalısınız. Demek istediğim, ruhsal yola girerseniz şeytanın hizmetinde 

olmamalısınız. O zaman her şey yoluna girecektir. Her şey olacak. Öyle değil mi? Peki 

her şey aslında neyle başlar? Birbirimizi sevmekle. Öyleyse dostlar, birbirimizi 

sevelim. Bizimle olduğunuz için teşekkürler. 

 

Tatiana: Çok teşekkür ederim. 

 

İgor Mihayloviç: Teşekkür ederim. 

 

Gabriel: Teşekkür ederim. 

 

Sarah: Teşekkür ederim. 

 

İgor Mihayloviç: Teşekkür ederim dostlar. 

 

 

 


