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Tatiana: Merhaba sevgili dostlar. Sizleri tekrar ağırlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün de Sayın İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, videolarımızda, videolarımızdan birinde, kafamızdaki 

görüntüleri tam olarak birincil bilinç sayesinde gördüğümüzü, birincil bilincin Benlik 

olarak bizimle doğrudan bağlantılı olan birincil izleyici olduğunu ve gördüğü her şeyi 

Benliğe yeniden anlatanın tam olarak o olduğunu tartıştık. Ve Benlik de birincil 

bilincin kendisine anlattıklarını algılar ve hepsini finanse eder. Dolayısıyla, değerli 

izleyicilerimizin bize sorduğu bir dizi sorunun özeti şudur: "Eğer Benlik bu üç 

boyutluluğu umursamıyorsa, neden sürekli olarak birincil bilincin kendisine 

anlattıklarını finanse ediyor? Benlik bu imajları hiç finanse edemez mi, kafamızdaki 

sahnede oynanan bu performansları finanse edemez mi? Benlik üç boyutluluğu 

önemsemiyor mu? İmgeleri finanse etmekten kaçınabilir mi?" 

 

İgor Mihayloviç: Genel olarak bunu yapabilir, ama böyle bir durumda başka bir şeyi 

finanse edecektir. Burada Benliğin ne olduğunun anlaşılması gerekir. Yine böylesine 

ciddi bir konuya değiniyoruz. Çok derinlere inmemek için kısaca açıklamaya 

çalışalım, ama elimizden geldiğince anlaşılır kılmaya çalışalım ki değerli dostlarımız 

neden bahsettiğimizi anlasınlar. 

 

Benliğin ne olduğunu hayal edelim. Hayal etmesi zor: görüntüsü ve formu yok. Peki, 

karşılaştırma için bir nesne alalım. Bu nesneye bağlı olan ve sürekli olarak enerji ya da 

başka bir şey veren bir kaynak var, bu açık. Basitçe ifade edelim: bir su kaynağına 

bağlı olan ve bu nesneyi sürekli olarak yenileyen. Ve yenilenen bu nesne taşar, sürekli 

olarak taşar. 

 

Ya da basitçe ifade edelim: elinizde bir hortum tutuyorsunuz, içinden su akıyor. Onu 

kapatamazsınız, her durumda akacaktır. İşte bu noktada bu akışı nereye 



yönlendirdiğiniz son derece önemlidir. Eğer birincil bilincimizin faaliyeti varsa, 

dolayısıyla onu oraya yönlendiririz ve suyumuz oraya akar. Diyelim ki bazı 

görüntülere ya da vizyonlara saplanıp kalmışsak - bu ikincil bilinçtir, dolayısıyla akışı 

oraya yönlendiririz. Ve yaşam suyumuz, deyim yerindeyse, o boşluklara akar. Bunlar 

sınırsızdır ve bilirsiniz, burası tüm yaşam suyumuzun gidebileceği dipsiz bir kuyu 

gibidir ve elimizde hiçbir şey kalmaz. 

 

Peki yapılması gereken doğru şey nedir? (Tatiana: Dikkat nasıl yönlendirilir...?) Bir 

kez daha tekrarlayacağız. Bu gücün sürekli bir stoğuna sahibiz. Biz istesek de 

istemesek de akıp gidecektir. Başka bir deyişle, bize gelen bu gücü tutamayız ve 

elimizde tutamayız. Ben bunu ışık ile karşılaştırırdım. Üzerimize düşen ışık, biz onu 

yansıtırken ve bizden yansırken, deyim yerindeyse güneş ışığı yansıması gibi, onu 

yönlendirdiğimiz yere yeniden dağıtılır. Su gibi değil, ama örneğin güneş ışığının 

yansıması gibi. O halde yapılması gereken doğru şey onu geri yönlendirmektir, yani bu 

dikkatin, bu gücün en azından yüzde 80'ini ya da daha iyisi yüzde 90'ını 

yönlendirmektir; bu durumda dikkat ya elimizde güneş ışığını yansıtan bir ayna gibidir 

ya da sürekli yenilenen bir su hortumu gibidir, deyim yerindeyse kabımızı doldurur ve 

biz de bu suyu dışarı akıtmakla yükümlüyüzdür. Değil mi? 

 

Dolayısıyla, en azından yüzde 80'ini geri yönlendirirsek, o zaman farklı kalitede bir su 

gelecektir ve sadece değişmekle kalmayacak ya da güneş ışığı daha yoğun ve daha 

parlak olacaktır, diyelim ki temas kurulduğunda gelecek olan ışık, ışığı öncelikle 

geldiği yere yönlendirdiğimizde, o zaman gelen şeyin kalitesi yavaş yavaş farklı bir 

kaliteye, yani kısmen içimizde kalacak olana dönüşecektir. Demek istediğim, burada... 

sen ve ben bir keresinde enerjinin fraksiyonlarından bahsetmiştik (Tatiana: Evet, 

aynen...) ve bu yüzden daha düşük bir fraksiyondan daha yüksek bir fraksiyona 

geçiyoruz. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Fraksiyonun bu saflığı (İgor Mihayloviç: Kesinlikle) Benliğin bu gelişimine 

bağlıdır, öyle değil mi? 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru, Benlikler olarak gelişiriz. Ve Benlikler olarak 

geliştiğimizde, nereye, ne kadar ve ne vereceğimizi kontrol edebileceğiz. Değil mi? Ve 

bu noktada, eğer ruhsal yoldaysak ve gücümüzün daha büyük bir kısmını Ruhsal 

Dünyaya geri veriyorsak, Ondan almaya başladığımızda, işte o zaman Hayat başlar. 

Görüyorsunuz, her şey basit. 

 

Ama bu gücü nereye harcayacağız? Diyelim ki bu hortumla ya da bu aynayla ya bir 

başkasının çiçek tarhlarını suluyoruz ya da bu Yaşam enerjisini, bu Yaşam suyunu 

dipsiz bir kuyuya akıtıyoruz ya da bu aynayla ya da güneş ışığı yansımasıyla 

birilerinin kafamızdaki tiyatro gösterilerini aydınlatıyoruz. İşte bu şekilde boşa 

harcıyoruz. Peki Benlik bunu tamamen durdurabilir mi? Durdurabilir, ama sadece bir 

bütün haline geldiğinde, yani ruh ile birleştiği zaman. İnsan anlaşılmaz bir varlık (bir 

tarafta bir canavar, diğer tarafta bir Melek) olarak var olmayı bıraktığında, bir karar 

verdiğinde ve bir Melek olduğunda, o zaman tedariği tamamen durdurabilecektir. 



Tatiana: İgor Mihayloviç, ama bu dünyayı bizim için, bizim için kafalarımızda 

mecazi anlamda kim somutlaştırıyor? Benlik aslında üç boyutlulukta ne olduğunu 

umursamıyor. Bu üç boyutluluğa kim önem veriyor? 

 

İgor Mihayloviç: Görüyorsunuz, basit bir şeyle başlayalım. Gördüğümüz ve 

algıladığımız her şeyin aslında var olduğu bir gerçek değildir. Neden? Evet, bu konuda 

tartışabiliriz dostlar, ama bu felsefi tartışmanın derinlerine inersek, birbirimize bunun 

sadece bir matris, yani hayal gücünün bir yanılsaması olduğunu, aslında bizim var 

olmadığımızı kolayca kanıtlayabiliriz. Peki bu maddi parçamız gerçekten var mı? Bu 

noktada ne kadar çok soru ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Çok fazla. Neden ? Çünkü 

gördüğümüz her şey kafamızda şekillenen şeylerdir ve var oldukları bir gerçek 

değildir. Ve en komiği de, kafamızın içinde olduğu da bir gerçek değil. Bu dünyayı 

görsel organlarımız aracılığıyla algıladığımız için kafamızın içinde merkezlenmiş 

durumdayız ama... hatta o birincil bilinç bile kafamızın içinde değil.  

 

Tatiana: Ve bu dünya kimin için bu kadar ciddi? Kim tam olarak bu üç boyutlulukta 

olup biten her şeyi bu kadar ciddiye alıyor? 

 

İgor Mihayloviç: Birincil bilinç. Onun için tam olarak bu dünya önemlidir. Ve bu 

bilgiyi ilk algılayan, işleyen ve aktaran birincil bilinçtir. Bu dünyayı algılamak istediği 

şekilde algılar, altını çiziyorum arkadaşlar, her zaman bu dünyanın olduğu gibi değil. 

Ama, bilirsiniz, diyelim ki yapboz parçalarından bir araya getirilmiş bir resim var ve 

biz bu resimden birkaç parça çıkarırsak, bilincimiz resmi tamamlar mı? 

 

Tatiana: Elbette tamamlar. Resmi tamamlayacaktır. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle. Bu hileler birincil bilinç tarafından gerçekleştirilir. 

Başka bir deyişle, bilmediği şeyleri kesinlikle dolduracaktır. Ama soru farklı: bu 

resimden sadece birkaç yapboz parçasını alıp koyarsak, bilincimiz örneğin on yapboz 

parçasını alıp bir araya getirebilir mi veya bin parçadan oluşan bir resim çizebilir mi? 

 

Tatiana: Yeniden inşa etmeyecek. Yoksa onu icat mı edecek? Yani, gerçekte olanı 

kesinlikle yeniden inşa etmeyecek... 

 

İgor Mihayloviç: Bu dünyadaki en komik şey, birincil bilincimizin esas olarak bunu 

yapıyor olmasıdır. Sadece birkaç yapboz parçasına sahip olarak, binlerce parçadan 

oluşması gereken bütün resimleri oluşturuyor. 

 

Tatiana: Bu doğru. Özellikle de insanlar arasındaki ilişkilerde (İgor Mihayloviç: Her 

yerde). Açıklığın ne kadar önemli olduğunu çok iyi anlıyorsunuz çünkü açıklığın 

olmadığı yerde, bilinç kesinlikle tamamlar... 

 

İgor Mihayloviç: Biliyorsunuz, ilişkileri bile ele almazdım çünkü bu anlaşılabilir bir 

durum. Günlük hayatta bilincin bize her türlü şeyi söylediği açıktır (Tatiana: Cevabın 

olmadığı yerde). Elbette. Ama en korkunç şey, bir insan için en önemli aşamada 

değiştirmelere girişmesidir: kişi diyelim ki ruhsal yolu takip etmeyi ya da etmemeyi 



seçtiğinde ya da ruhsal yola girdiğinde ve bu noktada birincil bilinçten değiştirmeler 

başlar. İşte bu nokta kişiyi yoldan çıkmaya, sapmaya zorlar. Bu ikincil bilinç bile 

değildir, birincil bilinçtir. Neden? Çünkü kendi çıkarlarını korur. Ayrıca ikincil bilinç 

ile sürekli bir çatışma halindedir. Oysa ikincil bilinç temelde şeytanın bir deposudur, 

deyim yerindeyse, her türlü hile, dünya ve diğer her şeyle. 

 

Tatiana: Dolayısıyla bu kaynak için aralarında sürekli bir mücadele (İgor 

Mihayloviç: Rekabet) var. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle. Kaynak için, doğru. Her biri dikkatleri kendi üzerine 

çekmeye çalışır. Basit bir örnek verelim. Tamam mı? Örneğin, konuşuyoruz, ilginç bir 

sohbet yapıyoruz, kaç kişi olduğumuz önemli değil, hepimiz hevesliyiz, hepimiz 

yüksek bir şey hakkında konuşuyoruz, ilginç bir şey, ya da, örneğin, siyaset ya da 

müzik hakkında, fark etmez. Ve burada, diyelim ki ilginç bir şey hakkında 

konuşuyorsunuz, herkesin dikkatini çekiyorsunuz ve örneğin bir aktörü hatırlamanız 

gerekiyor. Onu kafanızda net bir şekilde görüyorsunuz ve tüm bunlar, birincil 

bilinciniz size onun görüntüsünü gösteriyor, ama size adını vermiyor ve sonra her şey 

duruyor. Birkaç dakikadır herkesin dikkatini çektiğiniz güzel, hoş konuşmanız o 

noktada durur. O kişiyi görüyorsunuz, adını çok iyi biliyorsunuz, ama 

hatırlayamıyorsunuz, dilinizin ucunda gibi görünüyor, ama hayır. Bunu kim yapıyor? 

 

Tatiana: Birincil bilinç mi? 

 

İgor Mihayloviç: Neden? 

 

Tatiana: Dikkati kendine çekiyor. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. Siz bundan bahsederken, birincil bilinç fazladan enerjisiz, 

gıdasız kalırken, ikincil bilincin tüm dikkati, bu yaşam suyunu hortumunuzdan çeken 

ya da diyelim ki bu güneş ışığı yansımasını kendisine yönlendiren bir faaliyeti vardı. 

Dolayısıyla işlevi ortaya çıktığında... çünkü ikincil bilinç biraz daha farklı bir rol 

oynar, deyim yerindeyse daha geniş, daha küresel karşılaştırmalar yapar. Bu bizim 

aklımızdır (sadece açıklığa kavuşturmak için). Hafıza, duygular, her şey (Tatiana: 

Arka Veçhe), evet, altı yaşındaki bir çocuğun sahip olduğu, diyelim ki, bu tam olarak 

birincil bilinçtir. Yani, bencillik, tembellik, tüm insani niteliklerimiz, deyim 

yerindeyse, bunların hepsi birincil bilincin doğasında vardır. Ve en önemlisi, birincil 

bilinç duygulardan sorumludur. Buna ek olarak, dediğimiz gibi, çok yönlüdür, çok 

katmanlıdır ve çok karmaşıktır. Bırakın ikincil bilinci, birincil bilinci anlamak bile 

arzu edildiği kadar kolay değildir. 

 

Tatiana: Verdiğiniz bu örnekte, bilincin imgeler ve Arka Veçhe aracılığıyla dikkati 

kendine yönelttiği anlamına mı geliyor? 

 

İgor Mihayloviç: Aslında o hafızadır; hafıza birincil bilincin elindedir. Bununla 

birlikte, ikincil bilincin de hafızası vardır, ancak bu deyim yerindeyse daha üst düzey 

bir bileşendir. Pek çok farklı formülü hatırlayabilir, bunları kolayca kullanabilir ve 



diğer her şeyi yapabilirsiniz, ama gerekli bir anda bu formülün yazarının adını 

unutabilirsiniz, bu arada zekanızı göstermek için bununla övünmeniz gerekir. Değil 

mi? Bir yandan, bir tür birleşiyorlar: burada birincil bilincin alanı var, deyim 

yerindeyse, ama baskın olan ikincil bilinç, bu yüzden birincil olan dikkati kolayca 

kendine çekiyor. Aslında her şeyin ne kadar basit olduğunu görüyorsunuz.   

 

Ama aynı şekilde ikincil olan da diyelim ki o peyniri kolayca kapar, hatırlarsanız 

tilkinin kargadan kaptığı gibi. Aynı şekilde birincil bilinçten de kolayca alır. Örneğin 

insanlar birincil bilinç seviyesinde basit ve sıradan bir şey hakkında konuştuklarında, 

birincil bilinç duygularını ifade etmeye ya da başka bir şey yapmaya başlar... kavga 

etmek, her neyse, sadece dikkatleri üzerine çekmek için. Ve bu anda, ikincil bilinç 

aniden bir tartışmaya girer ve alevlenen tüm harareti yatıştırmak için felsefi örnekler 

vermeye başlar. Demek istediğim, bu her yerde olur. 

 

Tatiana: Evet, aynen. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru.  

 

Tatiana: İlginç. 

 

İgor Mihayloviç: İlginç, evet. Tek soru şu: şu anda neredesin, dostum? Bu 

yanılsamalara Hayat veriyorsun. Ve bu en korkunç şey. 

 

Tatiana: Bu süreci kontrol ediyor musunuz, yoksa (İgor Mihayloviç: Kesinlikle) 

sizin için kendiliğinden, onların istediği gibi mi başlıyor? 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. Bu arada, bilinç aslında icracı olmalı, biz ona değil, o bize 

kölelik etmeli. Birincil ya da ikincil olmasına bakılmaksızın. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, insan bir bilim adamının veya bir şovmenin adını 

hatırladığında, gerçekten zihnindeki görüntüleri araştırır ve bir ipucu arar (İgor 

Mihayloviç: Elbette), hatırlamaya, bazı çağrışımlar yapmaya çalışır, onları araştırır. 

 

İgor Mihayloviç: Bazı insanlar "Bilincimiz böyle çalışıyor" diyebilir. Anlıyor 

musunuz? Yani, hakkında konuştuğumuz bir insanın görüntüsünü aldık, boş verin, ya 

da bir filmden bir sahne, bir aktör; söylemek istedik, onu hatırladık ve sahneyi 

anlatıyoruz ve aniden adını unutuyoruz. Değil mi? Belli ki onun etrafındaki her şeyi 

taramaya başlıyoruz... Ama aslında onunla bağlantılı ve onun etrafındaki her şeyi 

taramaya başlayan biz miyiz? Sonuçta zihnimizde bir sürü resim dolaşıyor, bunlar 

arasında film afişleri, film isimleri, hatta soyadının yazılışı, bu aktörün kim olduğu ve 

ne olduğu bile olabilir. Öyle değil mi? Ama film jeneriğinde soyadını gördüğümüzde 

bile hala hatırlayamıyorsak buna neden ihtiyacımız olsun ki? Basit bir soru, değil mi? 

Dikkat, dikkat, dikkat ve yine dikkat. Dediğimiz gibi, Vril'in gücü çok değerli ve 

önemli bir güçtür ve Evrendeki her şey bunun için savaşır. 

 



Tatiana: İgor Mihayloviç, sizinle insanın dönüşümü, insanın ruhsal dönüşümü gibi bir 

konuyu da tartışmak istiyorum. Videolardan birinde, insanın güç yapısını, holografik 

yapımızı etkileyemeyeceğini, ama Tanrı'nın bunun için iradesi olduğunda diğer 

taraftan bunu yapmanın mümkün olduğunu söylediniz. Yani sizin sayenizde holografik 

yapının, güç yapısının, tepesi tabanından ayrılmış bir piramit şeklinde olduğunu çok 

iyi biliyoruz. Böylece şu soru ortaya çıkıyor: "Bir insanın bu güç yapısını 

etkileyemeyeceğini, ancak diğer taraftan, yani Tanrı'nın iradesiyle etkilemenin 

mümkün olduğunu nasıl anlayabiliriz?" 

 

İgor Mihayloviç: Tam olarak bu şekilde anlaşılmalı. 

 

Tatiana: Bunda insanın rolü nedir? 

 

İgor Mihayloviç: Ve bakın, burada bir paradoks var. Bir yandan, insan kendisinde 

radikal değişikliklerin meydana gelmesini etkileyemez, diyebilirim ki, radikal değil, 

ama bunlar küresel değişikliklerdir. Yani insan ölümlü iken ölümsüz hale gelir, sıradan 

bir insandan bir Meleğe dönüşür - bu çok ciddi bir durumdur. Bir yandan, insan, 

Benlik olarak bile, bunu etkileyemez çünkü bu süreç Ruhsal Dünyanın iradesiyle 

gerçekleşir, ama öte yandan, bu insan olmadan gerçekleşmez, bu sadece onun seçimine 

ve arzusuna göredir. Bunu hak ettiğinde, hazır olduğunda, işte o zaman gerçekleşir. Ve 

işte mesele burada: rol nedir? Kimin rolü? Değil mi? Bu güzel bir soru. Anladığım 

kadarıyla arkadaşlarımızın kafası karışmış, o yüzden soruyorlar. Peki, bunu basit bir 

şekilde açıklamaya çalışalım. 

 

Tekrar, hatırlayalım arkadaşlar, diyelim ki yüksek boyutlar perspektifinden 

bakıldığında, insan belirgin bir geometrik yapı içinde bulanık hatlara sahiptir. Değil 

mi? İnsanın enerji yapısı ya da daha doğru bir ifadeyle insanın güç yapısı dediğimiz 

şeye holografik bile denebilir. Neden? Çünkü form değişmiyor, yapı boyuttan 

bağımsız olarak hacmini ve şeklini koruyor ama diyelim ki görsel olarak ya da modern 

cihazlarla üç boyutlu olarak algılanmıyor. Gerçi belirli koşullar altında, tüm bunlar 

aslında açıkça ortaya çıkıyor. 

 

Deyim yerindeyse insanın bu geometrik şekilleri de ilginçtir. Neden? Çünkü iki şekil 

var: biri piramit şeklinde, diğeri ise, kübik. Kübik şekil, insanın Ruhsal Dünya ile 

birleşmiş olduğu, yani Ebedi Hayatı kazandığı ve bir Melek haline geldiği zamandır. 

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, bu çok eski zamanlardan beri, önceki uygarlıklardan 

bize ulaşan pek çok mirasta da tanımlanmıştır. Hatta çok yakın bir zamanda, diyelim 

ki bu ikon resminde bile kullanıldı, çünkü Mesih'in ilk havarileri bunu biliyordu, 

rahipleri ve kurumlarını atlayarak kendi çevrelerinde gizli bir bilgi olarak korudular ve 

aktardılar. Bunun ne kadar ilginç olduğunu görüyorsunuz. Bu konuda pek çok ilginç 

bilgi var. 

 

Peki neler oluyor? Soruya geri dönecek olursak. Bir insan tam olarak Benlik olarak 

çabaladığında ve bu güneşle birlikte bu hortumu, bu aynayı, bu güneş ışığı yansımasını 

Ruhsal Dünyaya yönlendirdiğinde ve bunun için yüzde 80 ya da daha iyisi yüzde 90 

harcadığında, o zaman ters tepki gerçekleşir. Ve kişi bu Sevgi içinde ne kadar çok 



olursa, o kadar çok biriktirir ve Ruhsal Dünyaya geri gönderir, o kadar çok alır. Ve her 

seferinde, yavaş yavaş, bu enerji yapısında Benlik olarak... bu arada, Benlik bildiğimiz 

gibi piramidin tepesindedir. Eğer insan piramidin içine yerleştirilirse, piramidin tepesi 

ile piramidin kendisi arasında bir ayrılık vardır ve bu yüzden bu en tepede, bilincimiz, 

yani muhafızlar aslında Benliği bedenden ayırarak bulunurlar. Ve burada, nasıl 

bakarsanız bakın, gümüş kordon denen şey bu muhafızların arasından geçer, öyle değil 

mi? 

 

Bir kez daha, bunu tartışmıştık, ama tekrar edeceğim arkadaşlar, çünkü bunun 

hakkında konuşuyoruz. Neden böyle bir içsel ıstırap var, sanki içeride bir sıkışma 

varmış gibi ve ruhsal olan her şey yok oluyor ve dünya böyle sert ve karanlık bir şeye 

dönüşüyor ya da tam tersine, dünya berrak ve basit hale geliyor ama içeride hiçbir şey 

yok, sadece boşluk var? Çünkü bilinç aktif olduğunda, ona çok fazla dikkat 

verdiğimizde, bu gümüş kordonu sıkıştırabilir. 

 

Anlamak için, diyelim ki, bu ışığın veya suyun Ruhsal Dünyadan aktığı bir hortum 

gibidir. Bunu şu şekilde ifade edelim: piramidal yapının merkezinde bulunan 

ruhumuzdan, Benlik olarak bulunduğumuz bu piramidin tepesine, hortum aracılığıyla 

Yaşam enerjisi veya Yaşam suyu akar, buna böyle diyelim. Öyle değil mi? Böylece 

gelir ve bizi bir nesne gibi, her neyse, bir kap gibi doldurur. Böylece taşarız... Ve 

taştığımızda, hepsini nereye yönlendiririz? Kesinlikle bilincimize, onu yönlendirecek 

başka bir yer yok. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Eğer Bilgi yoksa. 

 

İgor Mihayloviç: Eğer Bilgi yoksa, evet. Ve burada bir nokta daha var: başlangıçta 

kişinin Sevgisini Ruhsal Dünyaya, ruha yönlendirmesi neden zordur? İnsanlar çok 

çalışırlar, bunu yapmaya çalışırlar ama başarısız olurlar çünkü akış oradan gelir, biz 

onu oradan alırız. Ve onun oradan nasıl geldiğini hissetmeyi öğrendiğinizde, ona nasıl 

karşılık vereceğinizi de anlamaya ve hissetmeye başlarsınız, yani bir karşı akış vardır. 

Sonunda, birbirine doğru akan iki nehir birbirine karışmaz, ama yavaş yavaş birbirine 

akar ve sonunda tek bir bütün haline gelir, birleşir. Bu nasıl gerçekleşir? Ruhsal 

Dünyadan aldığımız bu Sevgiyi, bu Yaşam enerjisini ne kadar çok geri gönderirsek, o 

kadar çok farklı ve daha iyi kalitede geri alırız. 

 

Ancak, eğer onu bilince harcarsak, bu farklı nitelik ve nicelik keskin bir şekilde azalır. 

Deyim yerindeyse aynı sonuca ulaşmak için geri adım atmak ve en baştan başlamak 

zorunda kalırız. Oysa onu kaybetmeyip sürekli olarak bunu yaparsak, diyelim ki akış 

yoğunlaşır ve Sevgi gücünün bu alışverişi daha büyük ve daha parlak hale gelir. 

Neden? Çünkü Benlik bu gümüş kordonun içinden geçerek yavaş yavaş inmeye başlar. 

Başka bir deyişle, bu tam olarak Benliğin ruha ulaşabileceği o küçük ada ya da o 

yoldur. Ve piramidin tepesinden ayrılırken, dostlar, Benlik ruha ne kadar yaklaşırsa, 

gümüş kordon o kadar kısalır ve kesinlikle kalınlaşır. Bu tıpkı bir yolun genişlemesi, 

yani genişleyerek kısalması gibidir. Her şey çok basittir. 

 



Ve böylece, güzel anlardan birinde, çoğunlukla bu, kişi uykudayken olur, bir füzyon 

meydana gelir, diyebilirim ki, Benlik ruhla birleştiğinde ve bir Melek doğduğunda. 

Doğal olarak, bu anda kişi piramidin tepesinden ayrıldığı için, kelimenin tam 

anlamıyla onu terk eder, o zaman tüm yapısı dönüşür, yani bir piramitten, merkezinde 

tek bir varlığın bulunduğu bir küpe dönüşür. Bu arada, bilinç artık Benlik ile ruh 

arasında değildir, yapının kendisinin kenarlarındadır. 

 

Tatiana: Yeri değişti. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, basitçe yerinden edildi. Ve burada, yine arkadaşlarımızdan 

gelen soruları tahmin ederek, bunu birçok kez konuşmamıza rağmen, "Bu bizi engeller 

mi?" Engeller, dostlarım. Siz burada olduğunuz sürece, bedende olduğunuz sürece, son 

gününüze kadar, son saniyenize kadar, siz buradayken, yine de sizi ezmeye ve 

manipüle etmeye çalışacaktır. Bilirsiniz, bir şekilde bilinç sizin kim olduğunuzu 

gerçekten umursamaz: sadece ona Yaşam vermesi gereken şeyi veren, mutluluğunu, 

Yaşamını paylaşan sıradan bir Benlik; ya da siz bir Meleksiniz: yine de bilinci 

destekleyen enerji yaymaya devam edersiniz ve aksine dikkatiniz çok daha güçlü hale 

gelir. 

 

Dolayısıyla, başlangıçta küçük bir ayırt edici özellik birincil ve ikincil bilinç arasında 

daha belirgin bir mücadeledir. Kişi bu anı da bu şekilde tanımlayabilir; başka bir 

deyişle, daha belirgin ve daha güçlü hale gelir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, kişi 

sabah uyandığında hiçbir şey değişmemiştir, her şey eskisi gibidir. Birincil bilinç yine 

eskisi gibi çalışır, aynı bilgiyi verir, yani her şey alışkanlık halindedir. İkincil bilinç 

yine egemen olmaya çalışır, ama artık Benlik üzerinde değil, birincil bilinç üzerinde. 

Bu arada birincil bilinç de ikincil bilinç üzerinde hakimiyet kurmaya çalışır. Kişinin, 

diyelim ki, ikincil bilince daha fazla dikkat etmesi yeterlidir ve birincil bilinç hemen 

hücuma geçer ve entrikalarını göstermeye başlar. Tekrar soruyorum, neden? Burada 

ilginç olan şudur: kişi bir Melektir, zaten özgürdür, zaten Ruhsal Dünyanın bir 

parçasıdır. İblisler onunla nasıl alay edebilir? Basit bir soru. Sadece cevap verin, ne 

düşünüyorsunuz? 

 

Tatiana: Alay ediyor. 

 

İgor Mihayloviç: Her şey çok basit, dostlar. Çünkü bu dünyanın hafızası hala birincil 

bilinçle birlikte kalır. Benliğin de hafızası, belirli becerileri, yani pek çok şeyi vardır. 

Esasen, geçen tüm yaşamımız, aldığımız her şey, Benlikte de kalır ama hiçbir değeri 

yoktur ve Benlik için o kadar da ilginç değildir. 

 

Tatiana: Arka Veçhe birincil bilincin bölgesidir. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Bunu sizinle daha önce tartışmıştık, sadece 

netleştirmek için bir kez daha tekrarlayacağım. Biz Benlik olarak cinsiyetimizi bile 

algılamıyoruz, bu gerçekten böyle, yani kim ya da ne olduğumuz umurumuzda değil. 

Bu durumda, değiştirmeler bu birincil bilinçten kolayca gerçekleşebilir. Modaya 

düşkündür, kendini ifade etmeye düşkündür, bilirsiniz, başkalarının dikkatini çekmek 



için saçını kazıtmak ya da boyamak. Herkes istediği gibi etrafta dolaşır, asıl mesele 

birilerinin dikkatini çekmektir. Değil mi? Yani... Ve Benliğimiz, yani Benlik olarak 

bizler, üç boyutlu dünyayı hiç algılamadığımızdan ve genellikle birincil bilincin bize 

gösterdiği her şeyi bir gerçek olarak algıladığımızdan, bu nedenle çok fazla değiştirme 

vardır. 

 

Tatiana: Pek çok insan, bir yandan birincil bilincin duygusallaştığını anlarken, diğer 

yandan da içlerinden birinin meydana gelen görünüşte ciddi olayları gerçekten 

umursamadığını (İgor Mihayloviç: Doğru) fark ettiklerinde, bilirsiniz, bu tür bir 

bölünme hissediyor. 

 

İgor Mihayloviç: Şimdi "umursamıyor, ciddi olayları" konusuna değindin. Şu anları 

hatırlayalım arkadaşlar, kimler yaşamıştır (Allah korusun, kötü anlardır ama hayatta 

her şey olabilir), diyelim ki çok sevilen ya da yakın bir insan ya da iyi bir tanıdık vefat 

ettiğinde, bir yandan bilinç "Nasıl olur...?" diyor. - İkincil bilinç alarm verir (Tatiana: 

Keder var). Hemen kayıpları, başka şeyleri, bu tür şeyleri sayar... Oysa birincil bilinç 

bir duyguyu kışkırtır. Keder birincil bilinçte ortaya çıkar. 

 

Tatiana: Geçmişten gelen tüm anılar. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Hemen özlem duymaya başlar, "İşte bu, hayatın sonu" ya da 

başka bir şey. Ya da "Nasıl olur, o gitti ve ben de gidebilirim." Ve eğer kendi içinize 

dikkatle bakarsanız, derinlerde bir yerde tüm bunlara bakan ve hiçbir şeyin ona 

dokunmadığı biri vardır, bu tam olarak Benliktir. Bu hayatın gerçeğidir. Neden mi? 

Çünkü Benlik üç boyutluluğu algılamaz. Kayıpları algılamaz çünkü, bilirsiniz, şöyle 

söyleyebilirim: bu üçlü arasında en aklı başında olan tam olarak Benliktir çünkü tüm 

bu dünyanın hızla geçen bir illüzyon olduğunu çok iyi anlar; oysa Hayat, insan Ebedi 

Hayatı kazandığında başlar ve işte o zaman Hayat gerçekten gelir. Tüm bu olaylar 

geçici rahatsızlıklar olsa da, kendinizi tanımadığınızda ve "Görünüşe göre aklı başında 

bir insanım, ama neden buna ya da şuna böyle tepki veriyorum?" diye merak 

ettiğinizde, bu bilinçten gelen her türlü anlaşılmaz ve açıklanamaz fenomen. Doğru 

mu? Bilinç genellikle istediği şekilde manipüle eder. 

 

Yani bir yandan insanın Benlik olarak duyarsız olduğu ortaya çıkar, ama bunu da 

söyleyemezsiniz. Diyelim ki kişi, örneğin maddi dünyayla çok meşgul olan veya 

maneviyattan uzak bir tanıdığıyla karşılaştığında empati kurar. Onunla tanışan kişi, 

örneğin sen, dostum: eski tanıdığınla tanışıyorsun, ruhsal yoldasın, bunun önemli 

olduğunu anlıyorsun, bu değeri ve her şeyi anlıyorsun, ama tamamen farklı bir şeyle 

meşgul olan biriyle tanışıyorsun; ya alkol içiyor ya da, affedersiniz, maddi dünyaya 

dalmış ya da bu dünyada hiyerarşik merdivenin bir yerinde tırmanıyor ve içsel bir 

ıstırap ortaya çıkıyor. Bu ilginç bir fenomen: nereden geliyor? Benlikten. Benlik kayıp 

Melek hakkında çok fazla endişe duyar. Ama burada da bir hile var: neden kendisi için 

endişelenmiyor? 

 

Ve bakın, çok iyi gelişmiş bir algısı, sezgisi vardır ve diyelim ki paranormal 

temaslarımız, birini hissettiğimizde veya algıladığımızda - tüm bunlar Benlik 



seviyesinde gerçekleşir. Ve eğer bir yerde insan birisinde kaybedilmiş fırsatlar görürse, 

ıstırap duyar. Ancak insan ruhsal yolda bile değilse ya da ruhsal yolda olsa bile, 

şeytanın onu nasıl ayarttığını, şeytanın onu potansiyel bir Melek olarak neredeyse 

kapıya yakın bir yerde yoldan çıkardığını fark etmez. Ve kişi bunu fark etmez. Bunlar 

da paradokstur. Değil mi? Olması gereken de budur. 

 

Tatiana: Evet, eğer hemen bunun Benlik için "ben" ya da "sen" olması fark 

etmeksizin aynı olduğunu düşünüyorsanız, bu bir çeşit bütündür, oysa burada... 

 

İgor Mihayloviç: Bu durumda haklısın. Biraz zor ifade ettik tabii ama ben seni 

anladım. Benlik bütün değildir, insan da bütün değildir ama diyebilirim ki tüm 

insanlığı tek bir bütün olarak algılar. Yani her birimizin içinde tek bir bütünün parçası 

olan bir şeyler var. Ve yine de Benlikte birlik için, diyelim ki tüm dünya ve her kayıp 

Melek için ıstırap vardır. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bilincin nasıl manipüle ettiği de ilginç, Benlik olarak başka 

bir insanın içindeki Meleğin ezildiğini gördüğünüzde, deyim yerindeyse o Benlik 

ezilir, çıkmaza sürüklenir, o zaman bilinç insanları değiştirir. Bu ıstırap duygusunu 

Benlikten başka bir şeye yönlendirir, ama farklı bir şekilde yorumlar. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette, onları değiştiriyor. Ama yine de, eğer Benlik olarak 

gelişmemişseniz, bunu içsel ıstırap olarak algılarsınız, Benlik olduğunuzu ve ne için 

ıstırap çektiğinizi bile anlamazsınız. 

 

Tatiana: Aynen. 

 

İgor Mihayloviç: İşte bu noktada birincil bilinç her şeyi kolayca çarpıtıyor ve şöyle 

diyor: "Bak, o kişi maddi alanda bir şeyler başarıyor. O bir şey inşa etmeyi başardı, her 

neyse, o küçük bir dükkan açtı, sen ise açmadın." Anlıyor musunuz? Ve işte bu kadar. 

Tüm bunlar kıskançlığa dönüşür. Bilinç hemen kişiyi küçümser ve şöyle der: "Bak, o 

senden çok daha aptal, ne de olsa sen zekisin; çok şey yapabilirsin, bu arada o bunu 

çoktan yaptı ama sen yapmadın." Peki, bu noktada ne devreye giriyor? Çoğu zaman, 

bu durumda, birincil bilinç Benliğin önüne bu tür bir görev koyar koymaz, ikincil 

bilinç genellikle devreye girer ve o zaman birlikte çalışırlar. Bakın, az önce size 

birbirlerine karşı nasıl savaştıklarını anlattık, ama genellikle böyle durumlarda, 

Benliğin uyanması tehlikesi olduğunda, birlikte saldırırlar. 

 

Tatiana: İttifak oluşturuyorlar. 

 

İgor Mihayloviç: Çok doğru. Neden? Çünkü yaşam için savaşırlar. Hem birincil 

bilinç egemenlik için, daha iyi bir yaşam için ve tüm bunlar için savaşır hem de ikincil 

bilinç Benlik dışında herkes için savaşır. Ne büyük bir paradoks, değil mi? Ve burada, 

bir ittifak kurduktan sonra, birleşmeye, konuşmaya, haklı çıkarmaya ve benzeri şeylere 

başlarlar. Başka bir deyişle, insanın kafasını tamamen karıştırıyorlar ve bu ıstırabın, bu 

üzüntünün nereden geldiğini bile anlayamıyor ama aslında o Meleğin kaybettiği 



fırsatlar için ıstırap duyuyordu. Bilirsiniz, aileden biri bir daha dönmemek üzere 

gitmek üzere gibi bir şey, böyle bir durum. Bu yüzden her şey ilginç. 

 

Tatiana: Eğer ruhsal olarak gelişmezseniz, o zaman insan olarak sadece siz cehalet 

içinde kalırsınız, bir nevi herkes her şeyi bilir, bilinç her şeyi bilir ve Benlik her şeyi 

anlar ve bilir. 

 

İgor Mihayloviç: Sır yok. Tüm peygamberler gelip insanlara bunu anlattılar, hem de 

birden fazla kez. "Hiçbir sır yoktur" dediler. Ama biz sadece birbirimizin önünde bir 

sır yaratabiliriz. Neden? Çünkü dünya bu şekilde düzenlenmiştir ve iblisler de bundan 

faydalanırlar. Sırlar yaratırlar. 

 

Tatiana: Biliyorsunuz, bu temiz ayna olmak çok önemli. Çünkü İncil'de bu dünyaya 

loş bir camdan ya da aynadan bakar gibi, belirsiz bir şekilde baktığımızın söylendiğini 

hatırlıyorum. Ve şimdi neden belirsiz gördüğümüzü anlıyorum. Sadece bu temiz ayna 

haline geldiğimizde, dünyayı gerçekten açabilir ve idrak edebilir ve Hakikati gerçekten 

idrak edebiliriz. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Ama aynalar burada büyük bir rol oynuyor. Bu gerçekten 

de böyledir. Yani, algıladığımız şey - hepsi bilincimiz tarafından yönlendirilen 

yansıtılmış bir gerçekliktir, bunu da anlamak gerekir. Sadece özgürleştikten ve bu üç 

boyutluluğu terk ettikten sonra, altını çiziyorum, bu üç boyutluluğu terk ettikten sonra, 

sadece o zaman kişi gerçekliği görmeye başlar. İşte bu noktada pek çok kişinin aklına 

"Bir Melek dünyayı hemen bu şekilde mi algılar?" sorusu geliyor. Hayır, arkadaşlar. 

Bunu zaten yanıtladık, tekrar söyleyeceğim, böyle bir sorunun ortaya çıkması 

mantıklıdır. İnsan için hiçbir şey değişmez. Bilincin hem birincil hem de ikincil olarak 

farklı çalışması dışında, ama bu fark edilemez. Sonraki aşamalarda, gelişimin sonraki 

adımlarında, evet, her şey netleşir ve kişi bunu açıkça anlar. Ama bugünkü konumuz 

bu değil. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Ve tanımladığın gibi, ruhsal uygulamalar seviyesinde büyük değişiklikler 

meydana gelir. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle. Evet, ruhsal uygulamalarda her şey açıkça değişir. 

Bilirsiniz, yine, kişi uygulamadan çıktıktan sonra, bilinç ona "Görüyorsun..." der ve 

sonra günlük yaşamda hemen her şeyi yerli yerine koyar. "Çok çalışıyordun, bu 

yüzden işe yarıyor" der. Sorun yok. 

 

Tatiana: Bugün anladığımız en değerli şey, gümüş kordonu genişletmek ve bu akışı 

böylesine dolu, muazzam ve sürekli bir salınımda çalıştırmak için kişinin bunun 

üzerinde çalışması gerektiğidir. 

 

İgor Mihayloviç: En azından çaba göstermek, kesinlikle doğru. 

 

Tatiana: Evet, sürprizler veya mucizeler olamaz. 

 



Igor Mihailovich: Hiç olamaz. 

 

Tatiana: Mucize, dikkatinizi gerçekten her zaman oraya yönelttiğinizde gerçekleşir. 

 

İgor Mihayloviç: Mucize...  

 

Tatiana: Bu yakınlaşma gerçekleştiği zaman. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, dostlarım, mucize birinin sıkı çalışmasıdır ve bunu anlamak 

zorundasınız. Dolayısıyla, olabilecek en temel ve en büyük mucizeyi gerçekleştirmek 

istiyorsanız, kollarınızı sıvayın, tembel olmayın, bu ruhsal konuda bilincinizi 

dinlemeyin - bu her şeyden önce gelir. Ve en önemlisi, birbirimizi sevelim, o zaman 

her şey olacaktır. Değil mi? Bu nedenle, teşekkür ederim. 

 

Tatiana: Çok teşekkür ederim, İgor Mihayloviç. 

 

İgor Mihayloviç: Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Umarım 

dostlarımızın kafasını çok fazla karıştırmamışızdır, ne düşünüyorsunuz? Eğer kafanızı 

karıştırdıysak lütfen bize yazın. Teşekkür ederiz. Huzur sizinle olsun. 

 

 

 


