
Bilincin Hiyerarşisi 
 

Bilincin hiyerarşisi. Görünmez dünya: Kişi insanlara neden farklı şekillerde tepki 

verir? İnsanlarda onu gerçekten ilgilendiren şey nedir? Bilinç neden herhangi bir 

kişinin dikkati ile ilgilenmez? Neden bazı insanlarla özel olmayan bir şey hakkında 

konuştuktan sonra kendimizi çok kötü hissederiz? İnsanları birbirlerine hükmetmeye 

iten şey nedir? İnsanda bir yeteneğin gelişmesinden kim sorumludur? İnsanlar arasında 

bilinçsiz manipülasyon nasıl gerçekleşir? Ünlü bir kişinin bilinci kalabalığı nasıl 

etkiler ve bu tür bir etkinin gizli mekanizması nedir? Madalyonun diğer yüzü: Popüler 

blog yazarlarının davranışları neye dayanıyor? Sosyal medya bağımlılığı nereden 

kaynaklanıyor? İnsanlar birbirlerinin dikkatini nasıl çalıyor? 

 

İnsanda birincil ya da ikincil bilincin baskın olması bu dünyanın hiyerarşisinde nasıl 

bir rol oynar? Bilinç nasıl bir yanılsamalar dünyası yaratır ve insanı hayatını buna 

harcamaya zorlar? Gurur ve yücelme yanılsaması nasıl ortaya çıkar? İnsan hayatını, 

zamanını ve dikkatini ne için harcar? Bilinç neden insanın dikkatini geçmişinde tutar? 
 

 

 

 

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar. Sizleri tekrar ağırlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün değerli İgor Mihayloviç Danilov ile bir söyleşi gerçekleştireceğiz. 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar. 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bir önceki videoda herkesi ilgilendiren ilginç bir paradoksa 

değindiniz. Çünkü bir yandan her insan özgürlük ve bağımsızlık için çabalar ve Benlik 

olarak insan dünyada hiyerarşi olmaması gerektiğini anlar. Ama diğer yandan, kişi 

gerçekten bilinç konumunda olduğunda, onda sürekli bir hakimiyet mücadelesi 

görülebilir. Bunun birincil veya ikincil bilincimizin güç için, Evrendeki en değerli para 

birimi olan Vril'in gücü için savaşmasından kaynaklandığını söylemiştiniz. Ve 

bilinçlerimiz, hem birincil hem de ikincil olan, sadece Benlik üzerinde değil, diğer 

insanlar üzerinde de otorite sahibi olmakla ilgilenir. Tam olarak bu nedenle, bu kaba 

maddi dünyadaki çoğu insanın yaşamı aslında kendilerini birbirleri üzerinde 

yüceltmeye ve enerji açısından birbirlerini yemeye yöneliktir, eğer asıl şeyi 

anlamıyorlarsa: bu yaşamın bir insana gerçekten ne için verildiğini. 

Bu bağlamda, sohbetimize bir izleyicimizden aldığımız bir soruyla başlamak 

istiyorum. Soru, insanların bu üç boyutlu, kaba maddi dünyadaki etkileşimiyle ilgili. 

Soru şu şekildedir: "Bir insanla konuşurken her zaman onun dikkatini çalıyor muyuz, 

çalmıyor muyuz?" 

İgor Mihayloviç: Eğer muhatabınızdan her zaman çalıyorsanız, çok şanslısınız 

demektir. Çoğu zaman biz de çalınırız. Bu normaldir, enerji alışverişinin doğal bir 

sürecidir, bu şekilde ifade edeyim. Ama burada da bazı nüanslar vardır. 

 



Basit bir örnek verelim: iki kişi tanışıyor ve konuşuyor. Her şeyden önce ne 

harcıyorlar? Zaman, hayat. Doğal olarak, önemli, anlamlı, önemsiz, duygu uyandıran 

ya da uyandırmayan, her ne olursa olsun, belirli bilgileri değiş tokuş ederler. Bir araya 

gelip özel bir şey hakkında konuşmaya çalışmasalar bile, yine de bir enerji alışverişi 

olur. Dolayısıyla, metafizik perspektifinden bakarsak, insanlar son derece kibar 

davransalar bile, aralarında hala bir rekabet ve o Vril için bir mücadele vardır. Deyim 

yerindeyse bu doğal bir süreç değil midir? Metafizik perspektifinden bakıldığında 

doğaldır. 
 

Tamam, bunu şüpheci bir şekilde ele alalım. Çünkü pek çok kişi şöyle diyecektir: 

"Nasıl olur? Aslında onu kontrol edebiliriz, hiçbir şey vermeyebilir ve Vril'i almaya 

çalışabiliriz." Bunu tam bir şüphecilikle ele alalım. İnsanlarla bir araya geldiğimizde, 

onlarla bir konuşma yaparız. Kişi ister önemli, gerekli veya gereksiz olsun, ister basit 

bir toplantı olsun, belirli bir zaman harcarız. Öyle değil mi? Doğru. Bu zaman geri 

gelmeyecek, değil mi?  Her durumda Vril, yani enerji kullanıyoruz (bu konuda çok 

konuştuk), en değerli para birimi bu. Her neyse, bunun için rekabet etmeye çalışırız. 

  

Kişiyle tanışsak bile ilgilenmiyoruz ama ayrılamıyoruz ve ayrıldıktan sonra (ve bu 

kadar ciddi bir şüphecilik açısından: "Burada hangi enerjiden bahsedebiliriz?"), soru 

şu: Neden bazı insanlarla özel olmayan bir şey hakkında konuştuktan sonra aslında çok 

kötü hissediyoruz? Ya da başka bir örnek daha var. İyi ve neşeli bir ruh hali içindeyiz, 

enerji doluyuz. Sonra biriyle tanışıyoruz, sadece merhaba diyoruz, 2 dakika 

konuşuyoruz ve kendimizi sıkılmış limon gibi hissediyoruz. Değil mi? Yani sanki 

depomuz tamamen boşalmış gibi. Bununla kim karşılaşmadı ki arkadaşlar? 

 

İnsanlar vardır ve çoğunlukla (eğer bir aile, akrabalar, yakın ve sevgili insanlar ve 

benzerleri varsa), her zaman çoğunluğun tanıştıktan sonra kendini çok kötü hissettiği 

insanlar vardır. Neden? Basit bir örnek. Tatillerde, çoğunlukla, aile, akrabalar, 

arkadaşlar ve benzerleri bir araya gelir. Her zaman ya da çoğu zaman, eğer belli bir 

sayı varsa, diyelim ki 7'den fazla kişi varsa (ve dikkat edin, bunlar kesin yasalardır), 7 

ya da daha fazla kişi bir araya gelirse, her zaman çok iyi bir ruh halinde olmayan biri 

olacaktır. Çoğunlukla, bu kişi her zaman böyledir; oldukça sosyal ve normal olabilir, 

deyim yerindeyse, neşeli bir ruh hali içinde ayrılır, her zaman iyidir, ama genellikle 

sürekli olarak ne kadar kötü hissettiğinden bahseder. Oysa o kişi gittikten sonra çoğu 

insan kendini gerçekten bitkin hisseder. Böyle durumlarla kim karşılaşmamıştır ki? 

Yine sayıların büyüsüne geri dönüyoruz. Değil mi? 

 

Tatiana: 7. 
 

İgor Mihayloviç: Evet. 5, 7 ve daha fazlası ve sonra 9, 12 ya da daha doğru bir 

ifadeyle 9, 11, 12 ve bu şekilde devam ediyor. Böylece belli bir insan sayısına 

ulaşıyoruz. Bu yüzden 6 kişi iyi vakit geçirebilir, temelde hepsi iyi hisseder ve eğlenir, 

birbirleriyle enerji alışverişinde bulunurlar. 7 kişi bir araya gelir gelmez, resim 

tamamen farklıdır. Neden? Bu ilginç bir soru mu? 

 

Tatiana: İlginç, çok ilginç. 



İgor Mihayloviç: İlginç. Genel olarak konuşmak gerekirse, tüm bunların Vril'in 

gücünün yeniden dağılımından kaynaklandığını söyleyebilirim. Bazı temel kalıplar 

var, pratikte yasalar diyebiliriz. Elbette, bir insanla tanıştığımızda hiçbir şey 

hissetmediğimiz durumlar ortaya çıkabilir, sadece ilgimizi çekmez. Onunla 

tanıştığımız andaki halimizle oradan ayrılırız ve ilginç bir konu açsa bile onunla 

konuşmakla ilgilenmeyiz bile. Sizce bunun nedeni nedir? 

Tatiana: Muhtemelen güç olarak eşitiz. 

İgor Mihayloviç: Ya eşittir ya da diyelim ki kişi daha güçsüzdür, ondan alınacak bir 

şey yoktur.  

Tatiana: Yine de, bazen bazı insanlarla tanışıyorsunuz ve öyle görünüyor ki, 

söylendiği gibi, "çok iyi hissetmeye başlıyorsunuz", "ruhunuzun yükünü boşalttınız", 

yaygın olarak söylendiği gibi (İgor Mihayloviç: Yüzde yüz), yani "doluyorsunuz", 

"kelimenin tam anlamıyla bir tür becerikli bir durum kazanıyorsunuz" (İgor 

Mihayloviç: İlham alıyorsunuz, değil mi), evet, bir insanla konuştuktan sonra. Yani 

temelde onun dikkatini çaldığınız ortaya çıkıyor. 

 

İgor Mihayloviç: Ortaya çıkıyor... Yüzde yüz. Sizin iblisinizin onunkinden daha 

güçlü olduğu ortaya çıkıyor. Daha zayıf bir iblisle karşılaştığında deyim yerindeyse 

sen doluyorsun ama sen değil, senin iblisin doluyor. Yine de bu sizi duygusal olarak da 

etkileyebilir. 

 

Tatiana: Neden tüm insanların dikkati bizi ilgilendirmiyor? Demek istediğim, eğer 

bilinç dikkat çekmek için avlanıyorsa, o zaman yolumuzda karşılaştığımız her 

insandan dikkat çekebiliriz gibi görünüyor. Neden bazı insanların dikkati bizi 

ilgilendirirken, diğerlerinin dikkati ilgilendirmiyor? 

 

İgor Mihayloviç: Dolu olan insanlar var... basitçe söyleyelim ve tüm bunları para 

eşdeğerine dönüştürelim. Zengin insanlar vardır ve onlardan daha fazlasını 

alabilirsiniz; ortalama gelirli insanlar vardır ve fakir olanlar vardır. Dolayısıyla, fakir 

bir insanla karşılaştığınızda, ona bir şeyler vermek istersiniz ve bu daha önce 

vermediğiniz bir gerçek değildir. Anlıyor musunuz? Bu da manipülasyon 

biçimlerinden biridir. 

 

Genel olarak bu ilginç bir konudur. Eğer derinlemesine incelersek, belirgin bir 

hiyerarşi görebiliriz, gerçekten de çok belirgin bir hiyerarşi. Dünyamızda her şey 

fraktal olarak yapılandırılmıştır. Metafizikten uzaklaşıp görünür dünyaya geçersek, 

sonuçta burada da insanların birbirlerine hükmetme arzusu var. Neden? İnsanları buna 

iten nedir? Bazıları şöyle diyecektir: "Sosyal merdivende ne kadar yükselirsek, ne 

kadar çok otoriteye sahip olursak, fırsatlarımız ve önemimiz o kadar artar, o kadar çok 

kıskanılırız (Tatiana: Özgürlük, bir tür bağımsızlık, evet); doğru, özgürlük, elbette, 

artı maddi refah, söylemeye gerek yok ve başkaları üzerinde otorite kurma arzumuz 

sıradan bir açgözlülükten ve daha iyi bir yaşam arzusundan kaynaklanıyor." Hayır, 

arkadaşlar. Sadece bir insan hiyerarşik merdivenin ne kadar yukarısına tırmanırsa, 

diğer insanların Vril'ine o kadar fazla erişebilir. Yani, bu yine Vril'in peşinde 



koşmaktır. Başka bir açıdan bakalım. Diyelim ki, hayatınız boyunca tanıdığınız bir kişi 

var, iyi ve harika biri. Kaderinde belli bir otorite elde etmek var. O değişir mi? 
 

Tatiana: Değişir. 
 

İgor Mihayloviç: Değişir. Hiyerarşik merdivende ne kadar yukarı tırmanırsa, diğer 

insanlar üzerinde ne kadar fazla otoriteye sahip olursa ve iletişim kurduğu insan sayısı 

ne kadar artarsa, o kadar derin ve hızlı değişir. Diyelim ki kişi eskiden partinin neşesi 

olsa, basit ve ilginç bir insan olsa ve aniden gücün zirvesine çıksa: ona ne olur? 

 

Tatiana: Ciddi ve titiz biri haline gelir, zamanına ve dikkatine değer vermeye başlar. 

Genellikle insanlar daha önce sahip oldukları çevreleriyle ilişkilerini sonlandırırlar... 
 

İgor Mihayloviç: Diyelim ki... Kişinin bazı insanlarla ilişkilerini sonlandırabileceği 

açıktır, büyük bir sorumluluğu vardır, pek çok kişiyle iletişim kuramaz, ama tüm 

bunlar görünen kısımdır. Gerçekte ise ne oluyor? Kişi çok hızlı bir şekilde değişir ve 

daha iyisi için değil (Tatiana: Pragmatiktir). Diyelim ki eskiden insanları seven ve 

saygı duyan, neredeyse tüm insanlıkla ilgilenen, gönüllü olan ve insanlığa hizmet eden 

biri bile, eğer başkan olursa, bir tiran haline gelecektir. Bir hırsız, bir zorba, bir 

rüşvetçi ve benzeri - belki de hayatı boyunca mücadele ettiği şey. Neden? Vril ve 

iblisin gücü yüzünden. Bir iblis otoriteyle donatılır donatılmaz, onun için en önemli 

şey Vril'dir. Peki asıl önemli olan nedir? İnsanlarda mümkün olduğunca çok duygu 

uyandırmak. Başka hiçbir şeyle ilgilenmez. 
 

Tatiana: Doğru. Ve bu tür insanların birçoğunun, hiyerarşide biraz daha yüksek, bir 

adım daha yüksek olur olmaz, temelde hayatlarını, bir tür gösterişlerini gösterdikleri 

ve sergiledikleri ortaya çıkıyor (İgor Mihayloviç: Tabii ki yapıyorlar). 
 

İgor Mihayloviç: Tamam, bir bakalım, sadece blogcuları alalım. Tamam mı? Birçoğu 

başarıları, zenginlikleri, ne kadar bağış aldıkları, insanların onlara ne kadar para 

aktardıkları hakkında övünmeye başlıyor; bazıları kendilerine Rolls-Royce'lar ve 

bunun gibi şeyler alıyor. Sizce bunu ne için yapıyorlar? 

 

Tatiana: Bu bir Vril avı, dikkat çekmek için. 

 

İgor Mihayloviç: Bir insan kendine Rolls-Royce almışsa, para kazanmışsa anlarım - 

bu onun hakkı. Alabilir... eğer iyi bir araba kullanma fırsatı varsa, neden kullanmasın? 

Hayat çok kısa. Değil mi? Mantıklı. Neden her şeyi ifşa edelim? Neden bunun 

hakkında konuşalım? Neden kaç bağış aldığınızı, birilerinin size ne kadar para 

gönderdiğini, hangi hediyeleri gönderdiğini anlatıp övünesiniz ki, değil mi? Yani, ne 

için? İnsanları kışkırtmak, kıskançlığa neden olmak ve onları teşvik etmek için. 

Paradoks ne biliyor musunuz? Bu blog yazarı (kimi alırsak alalım arkadaşlar) geliriyle 

ne kadar çok övünürse, ne kadar çok kazandığını gösterirse, o kadar çok insan ona para 

gönderecek. Not edin. Neden? 

 

Tatiana: Bu, onlardan daha güçlü olduğu anlamına geliyor. Onlardan daha iyi, daha 

fazla enerjisi var ve insanlar ona daha fazla ilgi gösteriyo 



İgor Mihayloviç: Öncelikle, onun iblisi daha güçlüdür ve daha zayıf olanlara emirler 

verir. Ve daha zayıf bir iblis, daha güçlü olanın birini nasıl övdüğünü gördüğünde, 

küçük iblis daha büyük iblis tarafından övülmek ister (Tatiana: Vay canına). Bu 

gerçekten böyledir. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bir insanda birincil ya da ikincil bilincin baskın olması bu 

dünyanın hiyerarşisinde nasıl bir rol oynar? 

 

İgor Mihayloviç: Çok büyük bir rol oynar. Birincil bilinç, şöyle söyleyelim, iblisin 

zayıflığını gösterir. Baskın bir birincil bilince sahip güçlü bir iblis olamaz. Çoğunlukla 

ikincil bilinç... yani "ikincil bilinç iblisi", böyle söyleyelim. Arkadaşlar, dilimi 

bağışlayın, size bilim-kurgusal ya da metafiziksel gelebilir, ama eğer kendiniz 

üzerinde çalışmaya başlar ve bu tür önemsiz şeylere biraz dikkat ederseniz, bu 

gerçektir. Dolayısıyla, ikincil bilinç iblisi sonsuza kadar gelişebilir. Ama eğer kişi 

birincil bilinç tarafından sıkı bir şekilde yönetiliyorsa ve birincil olan ikincil olanı 

kontrol ediyorsa, o zaman bu kişi daima toplumsal hiyerarşinin en altında yer alacaktır. 

Başka bir deyişle, yükselmesi son derece zor olacaktır. Ama kıskanç, öfkeli, kaba ya 

da bazen tam tersine dalkavuk olacaktır, fark etmez, bu bir uçtan diğerine gider. Ama 

ne olursa olsun, asla yükselemeyecektir. 
 

Tatiana: Peki ya şu soru, İgor Mihayloviç, biraz önce blog yazarları hakkında 

konuşuyorduk. Öyle oluyor ki blog yazarları (ve bu artık blog yazarlarının çağı), 

aslında kendi hayatlarını gösteriyorlar, "hayattan her şeyi al" diyorlar, "günü yakala" 

diyorlar ve öyle görünüyor ki kişi böyle bir narsist, kendine aşık bir egoist ve benzeri. 

Ve bir kenardan da (İgor Mihayloviç: Salt birincil bilinç) salt birincil bilinç gibi 

görünüyor. Bunu gerçekten nasıl başarıyor...? 
 

İgor Mihayloviç: Milyonlarca izleyici toplamayı, öyle söyleyeyim. Değil mi? 

 

Tatiana: Evet, aynen. 
 

İgor Mihayloviç: Çok basit. Bu, ikincil bilincinin oldukça güçlü bir şekilde geliştiğini, 

baskın olduğunu göstermektedir. Ama izleyicilerinin birincil bilincine onun da 

kendileriyle aynı olduğunu gösterir ve dayatır. Ama yine de, diyelim ki bilinçsiz algı 

düzeyinde, onun tam olarak ikincil bilinç iblisinin gücünü hissederler. Bu kişi sadece 

oynuyor, onlarla aynı olduğuna dair bir imaj yaratıyor. Ve bakın, milyonlarca insan bu 

tür insanlara bağlanıyor, onları ağızları açık dinliyorlar, onları akıllı ve neredeyse çok 

yakın arkadaş olarak görüyorlar. 

 

Oysa aslında bu tür blog yazarlarının ne yarattıklarına bakarsak? Boş verin, geçmişte 

bunlar krallardı, bilmem kimlerdi, savaş ağalarıydı, ünlü popüler insanlardı, 

konuşmacılar ve benzerleriydi. Ayrıca modern terimlerle konuşacak olursak, bir tür 

sadık hayran çevreleri de vardı. Yine de ne oluyor? Sonuçta, bu kişi zaten 

bilinçaltında, iblis seviyesinde, kendisi için bir köleler ordusu oluşturur. Daha sonra, 

bir alt-benlik haline geldiğinde, onlar da alt-benlikler haline gelecektir. Örneğin, 

arkadaşlar, gerçeklik budur, bilinciniz ne kadar şüphe duysa ve bu konudan kaçınmaya 

çalışsa da, bir kez daha tekrarlayacağım: bu mutlak gerçekliktir ve üzerinde 



düşünmeye değerdir. Neden koca bir ordu kuruluyor? Ölümden sonra daha iyi 

yaşamak için. 
 

Ve sadece bakın: insanların izlediği modern bir blog yazarı, birkaç gün ortadan 

kaybolursa, insanlar onun için yakın ve sevgili bir insan gibi endişelenmeye başlar 

(Tatiana: Panik var, değil mi). Belli blog yazarlarına bağımlı hale gelenler, siz 

kendinizde böyle bir olgu gözlemlemediniz mi arkadaşlar? Eğer gözlemlediyseniz, bu 

sizin sorununuz. Neden? Çünkü o blogcuya bağışçı olmak için üye oluyorsunuz. Bu 

arada iletişimin şekli önemli değil, günümüz dijital teknolojisi doğrudan bir bağlantı 

sağlıyor ve video kaydı ya da başka bir şey gibi bir kavram bile deyim yerindeyse 

belirli bir iblisle olan bağlantıyı koparmıyor. 
 

Tatiana: Dolayısıyla bir insanla doğrudan iletişime ihtiyaç yok, öyle mi? 
 

İgor Mihayloviç: Yok, buna gerek yok. Üstelik insanlar sempati duyuyorlar, 

endişeleniyorlar ve gün içinde onu hatırlıyorlar. Zaten Vril'lerini direkt o kişiye 

veriyorlar. Yine onun iblisi, ikincil bilinç olarak, eğer oldukça gelişmişse, deyim 

yerindeyse belli bir gelişim yeteneğine sahipse ve bilinçdışı düzeyde o Vril'in yeniden 

dağıtım yasalarını en azından birazcık biliyorsa, o zaman başarısını daha da 

geliştirecektir. Yine de bazen bir iblisin geliştiği, manipülasyon için bir alan yarattığı 

ama sonunda birilerinin ondan çaldığı da olur. Her Vijay için bir Raja vardır, özellikle 

de hiyerarşi dünyasında veya rekabetin oldukça şiddetli olduğu gölgeler dünyasında. 
 

Tatiana: İnsanlar birbirlerine karşı iyi bir tutum sergilemeyi beklememelidir. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru, bu gerçekçi değil. Bilirsiniz, sadece hilekarlar vardır. Bu 

nedenle, diyelim ki, blog yazarlarına ve diğerlerine karşı bile dikkatli olmalısınız. 

Onları izlemeyin demiyorum, yine de izleyeceksiniz ama ne verdiğinizin farkında 

olmalısınız. Aslına bakarsanız, blog yazarlarının düzenli olarak yayınladıkları kısa 

videoları ele alsak bile, insanlar onları bekliyor, endişeleniyor, sadece merak ediyorlar. 

Ve işte gerekçe. Neden başkasının hayatını izliyorsunuz? Sizin kendi hayatınız var. 

Kendi hayatınızı kurun ve onunla ilgilenin. Değil mi? Bazı ustalık sınıfları, deneyim 

alışverişleri olduğunda, kişi entelektüel olarak geliştiğinde ya da örneğin... 
 

Tatiana: İnsanın hayatını iyileştirecek bir şey. 
 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Bir başkasının deneyimini alıp kendi hayatınıza 

uygulayabildiğiniz zaman. Ama baktığınızda, boş bir bardaktan diğerine boş bir 

şekilde dökülüyor, hiçbir şey dolmuyor, kişi sadece etrafta dolaşıyor ve yaşam tarzı 

hakkında konuşuyor, yine de insanların zihnine çok yapışıyor, insanlar çok bağımlı 

hale geliyor, uyuşturucu bağımlıları gibi. Ama neden? 

 

Tatiana: Evet. Pek çok kişi "Onu beşinci kez izliyorum, ne ikincil ne de birincil bilinç 

neden sürekli bir kişiye, sahneye veya videoya takılıp kaldığımı açıklayamıyor" diyor. 

Kişi orada güçlü bir iblis olduğunu anlıyor ve farklı bir seviyede (İgor Mihayloviç: 

Elbette, elbette), bilinci atlayarak ve kişinin anlayışının ve mantıksal kavrayışının bir 

kısmını atlayarak... 



İgor Mihayloviç: Kişi, izleyici çoktan sadece onun kölesi oluyor, onun iblislerine 

bağımlı hale geliyor. Karizmasına ya da sunum ustalığına değil, hayır. Bazen 

bakıyorsunuz, gerçekten de birincil bilinç var; bir blogcu biraz aptal, ciddiyetsiz ve 

hatta biraz deli ama insanlar kelimenin tam anlamıyla ona bağımlı. 
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, kişinin ne tür içeriklerden hoşlandığına bakarak, onda ne 

tür bir bilincin baskın olduğunu tespit etmek mümkün mü? 
 

İgor Mihayloviç: Kolaylıkla. Örneğin, yine az önce konuştuğumuz gibi. Bir insanın 

sıradan, basit bir hayatı vardır, kim olursa olsun, ister işe gitsin, ister avukat olsun, 

ister başka biri olsun, ya da... Eğer avukatsa, hemen anlarız ki ikincil bilinç hakimdir. 

Basitçe ifade edelim: sıradan bir insan var ve işi blog yazmak: alışverişe gidiyor, bir 

şeyler satın alıyor, evde bir şeyler pişiriyor, en sevdiği köpeğiyle oynuyor, televizyon 

izliyor ve yorum yapıyor ve insanlar da onu televizyon izlerken ve yorum yaparken 

izliyor. Gördünüz mü? Bu hangi bilinç düzeyi? Birincil olanın. Değil mi? Sıradaki: 

etrafta koşuşturan kediler, biraz kıkırdama, düşünmek zorunda olmadığınız ve 

kendinizi zorlamak zorunda olmadığınız yer - bu birincil olan mı? 
 

Tatiana: Birincil bilinç.  
 

İgor Mihayloviç: Elbette. Ama diyelim ki uzayı ya da bazı tarihi şeyleri anlatan, yani 

birincil bilincin sevmediği, sıkıcı olan başka videolar da var. Ama ikincil bilinci 

bağlar, düşünecek bir şey vardır, analiz edilecek ve öğrenilecek bir şey vardır - bu,  

ikincil bilinçtir. Değil mi? 

 

Tatiana: Evet. İgor Mihayloviç, peki ya ruhsal konularla ilgili videolar, örneğin neden 

bazı videolar internette popüler olurken diğerleri olmuyor? 
 

İgor Mihayloviç: Burada da durum değişiyor. Diyelim ki bir insan gerçekten saf bir 

kalpten, ruhsal bir mesajla hareket ediyorsa, o zaman, bu Vril değil. Eğer kişi 

gerçekten, diyelim ki, doğrudan bir mesaj veriyorsa, kendisi gerçekten ruhsal yoldaysa 

ve her şey ruhtan geliyorsa, o zaman dedikleri gibi ruhtan gelen şey çok daha saf bir 

fraksiyondur. Bu nereye gidecek? 

 

Tatiana: Ruha. Ruhtan ruha. 
 

İgor Mihayloviç: Benliğe. Ruha... Bir ruhtan bir ruha, evet. Benliğe. Ve Benlik 

bununla güçlenecektir. Birçok insan bunu hissediyor. Ruhsal güçlerin Benlik olarak 

üzerlerinde doğrudan bir etkisi olduğunu hissedenler, diyelim ki ekran aracılığıyla ve 

bu onları güçlendirir. Bu ne yapar? İnsanların Benlikleri ile ilgili olarak hem birincil 

hem de ikincil olan bilinci zayıflatır. Dolayısıyla, bilinç bununla ilgilenmez, hepsini 

bir kenara iter ve tıpkı bir alev gibi reddeder (Tatiana: Bu onun için bir kayıptır), 

elbette ki. Anlıyor musunuz? 

 

Oysa insanlar saçma sapan konuşuyorlarsa, yine o ruhsal açıdan anlatabilirler... 

diyelim ki, modern dini dünya görüşlerinin klasiklerini, konuşmacının kendisinin 

manevi içeriği olmadan, işte orada insanlar topluca bir araya gelebilir. Neden? Çünkü 



bu iblislerin bir oyunu, yani boş bir konuşma. Bu tür videolar çok popüler hale 

gelebilir. 
 

Tatiana: Anlıyorum. İgor Mihayloviç, işte bir soru daha: Eğer kendinizi bir insan 

çemberinde ya da bir grupta bulursanız, bir insann dikkatinizi çaldığını kesinlikle 

görürseniz, ruhsal yolu gerçekten takip eden insanlar için herhangi bir güvenlik önlemi 

var mı? Doğru davranış şekli nedir? Yapılması gereken nedir? 
 

İgor Mihayloviç: Size şunu söyleyeyim: Eğer insanlar ruhsal yola yeni girmişlerse, 

henüz hisler vastasıyla algılamaları yoksa ama geliştirmeye çalışıyorlarsa, kendilerini 

korumanın en iyi yolu iç huzurdur. Ruhsal olana, Lotus uygulamasına odaklanın. Eğer 

kişi bir dine mensupsa - bir duaya, Tanrı'ya samimi bir duaya odaklanmak yeterlidir ve 

muhatapları ilgisizleşir. 
 

Tatiana: Yani konuşmaya devam ediyorsunuz, değil mi? Yani, bilinç... 
 

İgor Mihayloviç: Konuşmaya devam edersiniz, bunu dışarıdan kimse göremez ama 

dikkatinizin tüm gücünü, Vril'inizin tüm gücünü tam olarak ruha yönlendirirsiniz. Ne 

olur? Vril'in iletimi muhatabın iblislerine gitmez ve onlar çok sıkılırlar. Böylece 

kıpırdanmaya başlarlar ve konuşmayı keserler 
 

Tatiana: Konuşma sona erer. Değil mi? 
 

İgor Mihayloviç: Çoğunlukla,  
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, esasen, insan hayatının burada, bu maddi dünyada, bir 

şeyler öğrenmenin aslında Vril çalanlardan en iyi durumları bulmak ve bunları kendine 

aşılamakla doğrudan ilişkili olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü pek çok kişi "Peki, ben 

kimim?" diye soruyor. Aslında bilmiyorsanız - siz bir dizi vakasınız, bir zamanlar 

sevdiğiniz insanların davranışlarını kopyalıyorsunuz (İgor Mihayloviç: Tabii), yani 

bazı alışkanlıklarını, davranış kalıplarını, yaşam biçimlerini, çünkü bilinç size onların 

daha fazla güce sahip olduğunu söylüyor? 
 

İgor Mihayloviç: Yine ayna nöronlar çalışıyor. Diyelim ki belli blogcuları izleyenler 

neden farkına bile varmadan onları taklit etmeye başlıyorlar? Çünkü daha zayıf bir 

iblis, idolünü, yani daha güçlü bir iblisi taklit etmek için her şeyi, özellikle de dış 

görünüşü - sesi, sunum tarzını ve diğer şeyleri - tekrarlamaya çalışıyor. Böylece 

öğrenmeye, bir nevi büyümeye, daha güçlü olmaya ve diğer insanlara hükmetmeye 

çalışır. Bu çok basittir. 

 

Yine insanlardan şöyle bir soru gelebilir: "Tamam, Vril gücü var, yani sürekli 

salınıyor, deyim yerindeyse bu üç boyutlulukta yaşamak için ödediğimiz bedel bu. 

Peki ya kimseyle görüşmezseniz, örneğin insanların bir hafta boyunca kimseyle 

görüşmemeye karar verdikleri olur..." 
 

Tatiana: Vril'i kurtarmak için kimseyle görüşmemeye karar verirler. 

 



Igor Mihyloviç: Evet, bunun için bile, onu kurtarmak için. 

 

Tatiana: Evet.  
 

Igor Mihayloviç: Onu kurtarır mısınız, kurtarmaz mısınız? Dostlarım, ne 

düşünüyorsunuz? Düşünün, Vril'inizi boşa harcamamak için, (Tatiana: İletişim) 

zamanınızı azaltıyorsunuz, evet, iletişimi, arkadaşlarınızla konuşma zamanınızı 

azaltıyorsunuz, telefonla bile, ve bunun gibi, ve onu Ruhsal Dünyaya yönlendirmeye 

çalışıyorsunuz. Bu iyi bir şeydir. Değil mi? Yani, ruhsal gelişiminiz için; bu harika. 

Ama o zaman Vril'inizi sisteme, bilince, her neyse, hatta kendinizinkine bile harcar 

mısınız? Elbette harcarsınız. Neden? Çünkü bilinç sizi resimlerle dolduracaktır. 

 

Buradaki en ilginç şey, bilincin her şeyi üretebilmesidir... yine, önde gelen ünlü 

kişilerle yapılan konuşmalar. Eğer konuştuğunuz bir blogcu yoksa, bilinç sizin için bir 

şeyler uyduracak ve sizi yüceltecektir. Yani, buradaki tehlike nedir? Eğer bilincinize 

ciddi bir şey yüklemezseniz, o zaman bir oyun başlar ve burada avantaj birincil bilince 

geçer. Sistem kişinin gururuna baskı yapmaya başlar. Ve birincil bilinç Benliğe daha 

yakın olduğu için, fanteziler yoluyla dikkat çekmeye başlar. Bu noktada, hem birincil 

hem de ikincil bilincin çalışmalarının bir kombinasyonu gerçekleşir. 

  

İkincil bilinç birincil bilinci bir diyalog başlatmaya çağırır. Biz Benlikler olarak bazen 

bizimle konuşan gerçek bir kişi mi yoksa ikincil bilincin bir fantezisi mi olduğunu 

ayırt bile etmeyiz, Benlikler olarak umursamayız. Yine de, birincil bilinç ne 

oluşturmaya başlar? Basit şeyler: sıradan bir insan nasıl birdenbire idolüyle 

konuşmaya başlar; sonra başkanla konuşabilir, üstelik arkadaşı olarak, yani kişiyi 

yüceltir. Birincil bilinç her zaman kendisini insanların üzerine çıkarmaya çalışır. 

Neden? Yine, başkanlarla konuştuğunuz noktaya kadar bile, onlara bir şey söylersiniz, 

sizi dinlerler, yani size Vril'lerini verirler. Peki, ne ölçüde olduğunu hayal edin.. 
 

Tatiana: Hayali bir şekilde de olsa, yine de böyle planlar kurar. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. 
 

Tatiana: Gerçekliği değiştirir. 
 

İgor Mihayloviç: Elbette, aslında olan şey, Vril'inizi Ruhsal Dünyaya göndermek, 

kendiniz için gelecekteki Ebedi Yaşamı yaratmak, güvence altına almak yerine, 

hayatınızı bu yanılsamalara harcamanız ve deyim yerindeyse, anlık gururunuz 

yüzünden bazı yanılsamalardan zevk almanızdır. Bu arada (bu sık sık olur, dostlarım), 

kişinin dikkati dağılmış olsa bile, ne bileyim, idolüyle konuşmak gibi tatlı bir illüzyona 

kapılır, kim olduğu önemli değildir, bir boksör, bir politikacı, bir şovmen, ama asıl 

önemli olan onunla konuşması, ona hükmetmesi ve Vril'ini almasıdır. Ve benlik için 

aslında bir yükselme, bir büyüme yanılsaması gibi olan bu Vril alma yanılsaması 

aldatmacadan başka bir şey değildir. 

 

Genel olarak, bu birincil ve ikincil bilinç bölünmesinin çok ilginç olduğunu 

söyleyebilirim. Ve daha önce de söylediğimiz gibi, sorun şu ki, her insanın gerçek 



yetenekleri ve becerileri bazen birincil bilinç tarafından gizlenir ve ikincil bilinç az 

gelişmiştir. Neden gelişmiyor? Basit bir soru. Siz ne düşünüyorsunuz? 

 

Tatiana: Belki de kişinin kendisi bunu geliştirmiyordur; benzer şekilde, bu tür 

blogculara bakarak, temelde kendi içindeki birincil bilinci harekete geçirir. 

 

İgor Mihayloviç: Birincil olan onun gelişmesine izin vermiyor. Çok doğru. 
 

Tatiana: Kişi geçmişi hatırlıyor. Birincil bilincin de hafıza bloğu ile bağlantılı olduğu 

ortaya çıkıyor. 
 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle. 100 %.  
 

Tatiana: Evet. Yani insan geçmişte yaşıyor. 
 

İgor Mihayloviç: Görünüşe göre geçmiş... edindiğiniz geçmiş deneyimler olmalı ve 

yolunuza devam etmelisiniz, geçmişe tutunmamalısınız. Ama insanlar genellikle 

geçmişe atılırlar, genellikle başkasının hayatını yaşamaya, birileri için endişelenmeye, 

yine kendi bilinçlerinin bir yanılsaması içinde yaşamaya zorlanırlar, ama kendi 

başlarına gelişip yaşamaya değil. 

 

Ancak, örneğin bir insanda ikincil bilinç baskınsa, çoğunlukla kendini bulur, kendini 

gerçekleştirir, gelişir, burada yetenek alanını kastediyorum, hiyerarşiyi kastetmiyorum. 

Yine de kişiyi hiyerarşide gelişmeye iten daha çok birincil bilinçtir. Ama diyelim ki 

birincil ve ikincil bilinçler arasında en azından bir uyum olması iyidir, o zaman kişi 

zeki, yetkin olabilir ve buna uygun bir konumda bulunabilir. Yine de çoğu zaman, 

diyelim ki, gerçekten açgözlü, hırsız, dalkavuk ve aptal olan, uzmanlık alanlarında 

gerçekten hiçbir beceriye sahip olmayan ama yine de yüksek bir mevkiyi işgal 

edebilen insanlar vardır. Neden? Bunun nedeni birincil bilinçtir. İblis o kadar güçlenir 

ki ikincil bilinçlere bile hükmetmeye başlar. 
 

Yine de, birbirimizle karşılaştığımızda, harekete geçen ilk şey nedir? Her iki 

muhatapta da birincil bilinçtir. Sonrasında, evet, ikincil bilinç devreye girer, analiz ve 

diğer her şey vardır. Ama ilk izlenim birincil bilinç tarafından verilir. Ve eğer birincil 

bilincin iblisi yeterince güçlüyse, muhatabındaki ikincil bilinci bastırabilir ve onu 

birincil bilincin çıkarlarına bırakabilir. Böylece, şöyle söyleyeyim, büyük bir patronun 

yanına sokaktan giren biri, kelimenin tam anlamıyla 2 dakika içinde patronun onu 

hatırlayacağı noktaya kadar onun iyi bir arkadaşı olabilir ve buluşurlar, arkadaş 

olurlar, kariyer yaparlar vb. Ya da önemsiz yolsuzluklar, diyelim ki yine hayatlarını 

iyileştiren sıradan bencil meseleler olacaktır. İşte bu yüzden ikincil bilincin gelişimi 

zarar görür. Oysa teoride ikincil bilinç iblisinin çok daha güçlü olması ve baskın 

olması gerekir. Neden? Çünkü sistemin kendisine doğrudan bağlıdır, birincil bilinç ise 

sadece kısmen. 
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bir insanın ikincil bilinci gelişmişse, onda bazı yeteneklerin 

ve yaratıcılığın daha fazla olduğu doğru mu? 
 



İgor Mihayloviç: Elbette daha fazla var. Birincil bilinç çok şeyi kısıtlar. Aslında o 

daha çok... ihtişamı sever. Diyelim ki birincil bilinç ikincil bilince çok fazla 

hükmetmezse ikincil bilinçte bu yeteneklerin gelişmesine katkı sağlayabilir. 

Çoğunlukla, eğer bir çocuk egoist olarak büyürse, bencilliğin yanı sıra tembellik ve 

sorumluluğu başkasının üzerine atma yeteneği de ortaya çıkar. Böylece kişinin 

yetenekleri bastırılmış olur. Yine biliyoruz ki hümanistler var, teknisyenler var, bunu 

herkes duymuştur. 
 

Tatiana: Evet. 
 

İgor Mihayloviç: Pek çok insan şöyle der: "Ben hümanistim, teknolojide iyi değilim, 

matematiğinizi ve fiziğinizi anlamıyorum..." Ya da tam tersine, "Ben bir teknisyenim, 

fizikle ilgileniyorum ama şiirinizi anlamıyorum, bunda iyi değilim" der. Ama bunun 

aslında bir yalan olduğunu biliyor musunuz? Ve şimdi arkadaşlar, bir bilgiyi 

açıklayacağım, ilginç bir deney vardı. 

 

Arkadaşım ve ben, gönüllü olanlar üzerinde hipnoz tekniğini kullanarak onun 

çalışmasıyla ilgili bazı deneyler yaptık. Tamamen hümanist olan belli bir grup insanı 

aldık. Ve diyelim ki, belirli bir hipnoz tekniği altında, birincil bilinç bastırıldı ve bir 

hipnozcu tarafından değiştirildi. Doğrudan Benliğe bir komut gönderildi ve kişi o 

kadar teknisyen oldu ki, yani matematiği ve diğer her şeyi seviyor. En ilginç şey ne 

biliyor musunuz? O hümanistler ikincil bilinci o kadar aktive ettiler ki... Örneğin şimdi 

size mecazi olarak söyleyeceğim, başka isimler de kullanıldı. Örneğin, bir kişiye 

Tsiolkovsky olduğu, bir bilim adamı olduğu söylendi ve en ilginç şey, kişinin 

neredeyse o Tsiolkovsky gibi konuşmaya başlamasıydı. 
 

Tatiana: Herhangi bir deneyime sahip olmadan. 
 

İgor Mihayloviç: Hiç deneyimi yok. Ve bu çok ilginç. Başka bir deyişle, ikincil 

bilincimiz gerçekten de büyük bir bilgi veri tabanına sahiptir. Ve bir insanın hümanist 

ya da teknisyen olması onun için kesinlikle aynıdır. Bu da "Ben bir hümanistim" diyen 

bu egoistin yerini almanın yeterli olduğunu gösteriyor. 
 

Tatiana: Kendini tanımlamış, kendi sınırlarını oluşturmuş. 
 

İgor Mihayloviç: Evet, kesinlikle doğru, tamamen doğru. Kişiliği tamamen farklı 

özelliklere sahip başka bir Kişilik olarak sunarsınız ve bu özellikler kendilerini 

göstermeye başlar. Modern açıklama perspektifinden, bilmiyorum, nörobiyoloji ya da 

başka bir şey perspektifinden, bu imkansız. Pratikte gerçekçi değildir. Yani, eğer bir 

kişi hümanist ise, o Tsiolkovsky hakkında çok az şey bilir, deyim yerindeyse ya da 

kimi alırsak alalım, yine de bu durumda aniden konuşmaya başlıyor. Anladığım 

kadarıyla psikologlar hepimizin, özellikle de hümanistlerin çok okuduğunu, bir 

yerlerde bir şeylere rastladığını veya okuduğunu, bazı cümlelerin zihnimizde 

depolandığını ve daha sonra hafızamızın belirli bir durumda, özellikle de hipnotik 

dalma durumunda, deyim yerindeyse harekete geçtiğini ve bir insanda her şeyin 

harekete geçtiğini ve o Tsiolkovsky ile ilişkili olan her şeyin akla gelmeye başladığını 

söyleyebilirler. 



Tatiana: Yapılandırılmak, evet. 
 

İgor Mihayloviç: Elbette. 
 

Tatiana: İncelenmek. 
 

İgor Mihayloviç: Evet, eğer kendisini zaten Tsiolkovsky olarak algılıyorsa daha da 

fazla. Değil mi? Ve onun için her şey yerli yerine oturuyor. Katılıyorum, psikoloji 

açısından böyle şeyler olabilir. Ama bunu gerçekte tekrarlamaya çalışın, işte basit bir 

örnek. Eğer kişi bir şeyi bilmiyorsa ve aşina değilse, modern psikologların ve 

psikiyatristlerin dediği gibi bir matematikçinin zihnine sahip değilse, o zaman ciddi 

derin hesaplamalara meyilli değildir, bunu yapamaz. Bu durumda ise, bir kişiliğe 

büründürüldükten ve değiştirildikten 2 dakika sonra (yani "kişilik" bir insanın kişiliği 

anlamında değil, egosu anlamında, bu durumda bu birincil bilinçtir), o kişi, hem 

matematiği hem de daha önce hakkında hiçbir fikri olmadığı tamamen farklı bilimleri 

çok iyi anlamaya başlar. Ve gerçekten de, onunla konuştuğunuzda, en azından bir 

matematik doktoruyla konuştuğunuz izlenimini edinirsiniz. Anlıyor musunuz? Ama o 

bir hümanist. Ve diğerleri de tamamen farklı beceriler edindi. 
 

Tatiana: Matematikçi mi? 
 

İgor Mihayloviç: Elbette. Matematikçileri, fizikçileri aldık, bunu ciddi olarak seven, 

okuyan falan ama beşeri bilimlerde iyi değillerdi. Puşkin'in şiirini bile bilmiyorlardı. 

Ama deyim yerindeyse ruhlarıyla oynadığımızda ve içlerindeki bu egoisti 

değiştirdiğimizde, şiirleri ezbere okumaya başladılar; dahası, kolayca besteleyip 

yazabiliyorlardı. Bir başka basit örnek: atlet olan bir kişi, diyelim ki iyi yetenekli bir 

atlet, ama bilimlerde iyi olmadığı açıktı: ne beşeri bilimlerde ne de müspet 

bilimlerde... 

 

Tatiana: Buna zaman ayırmadı, evet. 

İgor Mihayloviç: Mutlak bir sıfır, dahası, kesinlikle şiirle ilgilenmiyordu. Ama en 

ilginç şey ne biliyor musunuz? Kişiliği değiştirildiği zaman, şiir yazmaya başladı, 

Anna Akhmatova'nın kişiliğiyle yer değiştirme oldu. Kesinlikle aynı şiirleri 

bestelemeye ve yaratmaya başladı. 

Tatiana: Tarz aynıydı. 

İgor Mihayloviç: Her şey aynıydı. Ama, özür dilerim, iyi okumayan bir sporcu, iyi bir 

sporcu, öyle diyelim. Hiçbir şey okumamış, hiçbir eserini. İşin en ilginç yanı, trans 

halinden çıkarılıp normal boks durumuna döndükten sonra onunla bu şiirler hakkında 

konuşmaya çalıştık, yazarı bile tanımıyordu, hiçbir eserini okumamıştı, hiç 

duymamıştı, duymuş olabilir ama hatırlamıyordu ve hiçbir şeyi tekrarlayamıyordu. 

Ama ona kendi el yazısıyla yazılmış şiirler verdiğimizde bize inanmadı. Eğer şahitler 

olmasaydı, bize kesinlikle inanmazdı. 

 



Tatiana: Başka bir deyişle, bilinç Mutlak ya da Evrensel Zihin denen o kütüphaneden 

Vril karşılığında ne alacağını biliyor. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Evrensel Zihin var, bu şekilde söyleyelim.   

 

Tatiana: Sadece, biliyorsunuz, pek çok insan da şöyle düşünüyor, "Ben stratejist 

değilim, daha çok taktikçiyim, yaratıcı değilim, daha çok uygulayıcıyım." Aslına 

bakarsanız, istediğiniz her şey olabilirsiniz. 

 

İgor Mihayloviç: Ve burada, elbette, ama kilit noktayı az önce söyledin: "Ben, ben, 

ben." Kişi kim olduğu sorusuna cevap verene kadar, hiç kimse değildir, sadece 

önemsiz bir "ben-ben kişisi "dir. Anlıyor musunuz? 
 

Tatiana: Evet. 
 

İgor Mihayloviç: En büyük bilgiye aldırmayan, Hayata aldırmayan, Tanrının 

Sevgisine aldırmayan, sadece birincil bilinçten "ben-ben insanı" olduğu içindir. Başka 

bir deyişle, kendi hayatını mahveden ve kendini kötü bir öbür dünyaya mahkum eden 

küçük bir iblistir. Oysa sadece temel şeyleri bilerek ve anlayarak, herhangi biri 

olabilirdi, yolunuzda duran tek şeyin gururunuz, aşırı şişirilmiş egonuzdur, bu,  dostlar, 

birincil bilincinizdir. İnsan iyi ruhsal başarılar ve ruhsal özgürlükler de dahil olmak 

üzere her şeyi başarabilir ve herhangi biri olabilir, eğer kesinlikle bir arzusu ve isteği 

varsa. 
 

Tatiana: Bu en önemli nokta. 
 

İgor Mihayloviç: Elbette. 
 

Tatiana: Olgun bir Benlik olmak. 
 

İgor Mihayloviç: Bu arada, ruhsal yolda her şey sadece Sevgi ile başlar. O yüzden 

dostlar, birbirimizi sevelim. Teşekkür ederim. 
 

Tatiana: Çok teşekkür ederim, İgor Mihayloviç. 
 

İgor Mihayloviç: Teşekkür ederim arkadaşlar. Huzur sizinle olsun.  
 

 

 

 

 


