
Bilincin Oyunları 
 

Kişi kendi içindeki bilincin oyunlarının üstesinden nasıl gelir ve ruhsal yolda nasıl 

zafere ulaşır? Bu video, kişinin ruhsal gelişiminin farklı aşamalarında bilincini 

gözlemlemenin pratik deneyimlerini, becerilerini ve yollarını ortaya koymaktadır. 

Bilincin çalışmasının bileşenlerinin özellikleri: birincil ve ikincil bilinç (üzüntü, 

kendine eziyet, depresyon, müdahaleci düşünceler, halsizlik, benmerkezcilik, 

megalomani, kurbanlık, duygusal tükenmişlik, vb.) Birincil ve ikincil bilinçler insanın 

ruhsal gelişiminin çeşitli aşamalarında nasıl etkileşime girer ve rekabet eder? Onları 

kontrol etmeyi nasıl öğrenebiliriz? Bu ve diğer birçok soru İgor Mihayloviç 

Danilov'un katılımıyla "Bilincin Oyunları" videosunda tartışılmaktadır. 

 

 
 

  

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar. Sizleri tekrar selamlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün değerli İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 
 

İgor Mihayloviç: Merhaba. 
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bı̇r kez daha öncekı̇ söyleşı̇ ı̇çı̇n çok teşekkür ederı̇m, çünkü 

ruhsal yolda insanı bekleyen sayısız değı̇şı̇klı̇klere gerçekten ışık tuttu ve ayrıca 

bı̇lı̇nçten yabanı̇ otları ayıklamayı ve sahte ruhsallık maskelerı̇nı̇ atmayı mümkün kıldı. 

 

İgor Mihayloviç: Biliyorsunuz, bir önceki konuşmaya geri dönersek ve bunun köküne 

ve özüne bakarsak, temel olarak sadece insanın ruhsal gelişiminin yönlerine 

değinmedik, aynı zamanda insanın kapıya yaklaştığı durumu, nasıl algıladığını ve nasıl 

açıldığını tartıştık. Ama ilk adımlarda durum aslında biraz daha farklıdır. Birincil 

bilinci ve Benliği ele alsak bile, sonuçta insan ruhsal yola girer girmez, yalnızca 

birincil bilinç konumundan gözlemleyebilir. 

 

Ve burada, kişinin aslında, diyelim ki, bilincine, özellikle de ikincil bilincine 

direnmesi gereken son derece önemli bir nokta vardır. Çünkü günlük yaşamımızdaki 

durumları en çok abartan ikincil bilinçtir. Her şeyi ağırlaştırır ve ya çok parlak ve 

doğal olmayan renklere dönüştürür ve sonra da her şeyi, yaşamımızın tüm renklerini, 

deyim yerindeyse çamurla sıvar. Ya da bizi yaşamadığımız ama var olduğumuz bu gri 

bataklığa sürükler. Sürekli bir monotonluk ve rutin vardır ve bilinç hemen başımızın 

etini yer ve "her şeyi bir şekilde çeşitlendirmemiz, basmakalıp kalıplardan 

uzaklaşmamız gerektiğini" söyler ve sonra bizi daha da aynı kalıplara sokar, 

rahatsızlık yaratır, insanlarda depresyona kadar gider. Bunlar tam olarak ikincil 

bilincin hileleri diyelim. 

 

Bununla birlikte, insan ruhsal yola girdiğinde ve bilincini gözlemlemeye başladığında 

ne yapmalıdır? Kötü düşünceleri kabul etmemeyi öğrenmelidir. Burada küçük bir 

pürüz var: kişi zaten ruhsal olarak geliştiğinde, her şeyi gerçekçi bir şekilde algılar. 

Tıpkı söylediğimiz gibi, bir gül bile bir ceset gibi kokar. Neden mi? Çünkü hala bir 

kökü olsa bile zaten kaçınılmaz olarak ölüdür. Ve kokulardan, güzellikten alınan tüm 



bu hazlar, diyelim ki, dikkatlice söylemek gerekirse, ciddiyetsiz hale gelirler. Neden? 

Çünkü dünyayı bir bütün olarak görürsünüz, özü görürsünüz. İnsanlarla konuşurken 

bile bazen oyun oynamak zorunda kalırsınız, çünkü kişinin sizin hakkınızda kötü 

şeyler düşündüğünü ya da pek de iyi olmayan bazı düşüncelerini gizlediğini bilirsiniz. 

Ama duygularınızı saklamak zorundasınız. Yine de, kişi ruhsal yolda yeterince 

geliştiğinde, duyguları bile tamamen farklı ve kontrol edilebilir hale gelir. Mesele 

budur. 

 

Oysa kişi henüz yeni başladığında, bu aşamada, ikincil bilincin üstesinden gelmek için, 

eğer bu bilinç oldukça gelişmişse ve diyelim ki yaşamından renkleri çalıyorsa, o 

zaman kişi tam tersine bu renkleri geri getirmelidir. Yani kişi tam tersine ne hakkında 

düşünmelidir? Bilincine doğru düşünmeyi öğretmeli ve kendisi de doğru algılamayı 

öğrenmelidir. İşte bu noktada birincil bilince ihtiyacı vardır. Ve çoğunlukla, ilk başta... 

bu herkes için farklıdır elbette ama uzun bir süre boyunca pek çok kişi aslında birincil 

bilinçle birleşir ve ikincil bilincin kontrolü, düşüncelerin ve olumsuzluğun kontrolü 

gerçekleşir. 
 

Kişi ne yapmayı öğrenir? Burada önemli olan, arkadaşlar, öncelikle, durum iyi olmasa 

bile, kötü düşüncelerin içeri girmesine izin vermemektir. Evet, durum iyi değil, evet, 

sorunlar var ama yine de ikincil bilincin sizi bir mavna gibi çeşitli kötü düşüncelerle 

veya zihinsel formlarla yüklemesine izin vermemelisiniz. Neden? Çünkü kişi ikincil 

bilinçten en azından bir miktar özgürlük kazanır kazanmaz (birincil olandan 

bahsetmiyorum bile, şimdilik sadece ikincil olan olsun), yaşam daha güzel hale gelir. 

Bu aşamada kişi tam olarak bu renklere hayranlık duymayı, onların güzelliğini 

görmeyi, yaşamda aslında yaşamı daha güzel, daha hafif ve daha parlak kılan küçük 

şeyleri fark etmeyi öğrenir. Burada kişi mavi gökyüzüne ve bunun gibi şeylere 

hayranlık duyabilir. 
 

Yine de, fark nedir? İnsan Benlik olarak yeterince özgür olduğunda, diyelim ki sadece 

ruhsal yolda sağlam bir şekilde durmakla kalmayıp, zaten bir şeyler başardığında (bu 

hisler vasıtasıyla algıdır), o zaman mavi gökyüzüne baktığında, bunların sadece 

moleküller olduğunu çok iyi anlar. Evet, güneşten belli bir miktar ışık geldiğinde 

(Tatiana: Bir gölge oyunu, evet), doğru, mavi rengi görür, yani artık ilk adımlarını 

attığı zamanki kadar zevk almaz. Bu bir paradoks değil, gerçekte böyle. 
 

Ya da diyelim ki başka bir paradoks var. Öyle değil mi? Sonuçta ikincil bilinç 

bedenimizi hiç algılamaz, onu hissetmez, ne acı ne de başka bir şey hisseder. Ruhsal 

yolda başlangıçta o acıyı deneyimleyen tam olarak Benliktir. Onu hissetmez ama 

deneyimler. Acıyı hisseden aslında birincil bilinçtir. Ama Benliğimiz bunu 

deneyimler. 
 

Yine de aradaki fark nedir? Aradaki fark çok büyük, arkadaşlar. Bedenimiz, basitçe 

söylersek, bir biyomakinedir. Tamam mı? Dolayısıyla, birincil bilincimiz doğrudan 

bağlantılıdır ve aslında bedenimizle ilgili bilgiler de dahil olmak üzere tüm bilgileri 

Benlik olarak bize iletir. Ve Benlik olarak algılarız, deneyimleriz. Yani, Benlik olarak 

acıyı doğrudan hissetmeyiz, ama birincil bilinçle eşleştiğimizde her şeyi hissederiz. 

Yani, aslında biz birincil bilinciz. 



Elbette daha sonra kişi daha ciddi bir seviyeye gelmek ve birincil bilinci de kontrol 

etmek zorundadır. Yine de tartışmamız gereken bazı hususlar var: eğer birincil bilinç 

güçlü bir şekilde gelişmiş ve hipertrofiye uğramışsa, kişi ikincil bilince karşı birincil 

bilinçle değil, birincil bilince karşı ikincil bilinçle bir tür kümelenme kurmak 

zorundadır. Yine de bu durumda mantık biraz farklıdır. Ama bu da ilginç bir nokta ve 

bence bunu incelemeliyiz. Bir insan hipertrofik bir birincil bilince sahipse, büyür 

(birçok insan hayatında bununla karşılaştı ve birçoğu bunu kendinde deneyimledi)... o 

kadar benmerkezcidir ki, "her şey onun", "her şey onun için", tıpkı küçük bir çocuk 

gibi. 
 

Tatiana: Genellikle çocuksu, küskün ve kaprislidir. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, kesinlikle çok fazla. Kişi öğrenmekte güçlük çeker, bu onun 

ilgisini çekmez. Para kazanmakla değil, para harcamakla ilgilenir. Bu tür insanlar 

kendilerine odaklanırlar (Tatiana: Almak üzerine). Almak üzerine. Herkesin ona 

borçlu olduğuna, tüm dünyanın ona borçlu olduğuna kesin olarak inanır. Birilerinin 

çalışması ya da başka bir şey yapması gerektiğini bile anlamıyor. Hayatta böyle 

durumlar oluyor arkadaşlar. O zaman, o kişi için işlerin ortalama bir insandan çok 

daha zor olduğunu söyleyebilirim. Neden? Çünkü o gelişmiş bir birincil bilince 

sahiptir. 

 

Dolayısıyla, Benlik olarak ikincil bilinçle bu tür bir birliktelik kurmak zorundadır, 

diyelim ki birincil bilinci Benlik olarak kendinden uzaklaştırmak için. Burada gözlem 

duygular, basit düşünceler ve inançları üzerinde olmalıdır: bunlar nereden 

kaynaklanıyor? Neden duygusal olarak bu kadar güçlüler? Ona dünyanın kendi 

etrafında döndüğünü düşündüren nedir? Onun avantajı ya da diğer insanlardan farkı 

nedir? Bu tam olarak, diyelim ki, kişinin içsel değerlerinin, inançlarının ve 

benzerlerinin gözlemlenmesidir. Ve Benlik olarak birincil bilinci daha genişlemiş algı 

konumundan (yani ikincil bilinç konumundan) gözlemlemeye başladığında, egoizm ve 

diyelim ki birincil bilincin tüm tezahürleri konusunda kendini yakalamaya başlar, işte 

o zaman gelişimin başka bir aşaması başlar. 
 

Ama ilginçtir ki, eğer kişi ikincil bilinçle bu koalisyonu kurarsa, o zaman birincil 

bilinç artık o kadar aktif değildir ve kişiyi yönetmez. Olan ilk şey, ona daha az Vril 

gelmesidir. Başka bir deyişle, zaten ihlal edilmiştir ve pozisyonlarını teslim etmeye, 

benmerkezci zihniyetlerinden vazgeçmeye zorlanır, yani artık hepsi çalışmaz. Diyelim 

ki, birincil bilincin bir insanı Benlik olarak çocukluğundan beri, doğumundan beri 

manipüle ettiği şey artık işe yaramıyor. Ve kişi daha geniş görüşlere sahiptir, diğer 

insanlara daha özgürce bakar. Artık sağlık ile ona o kadar da eziyet etmez. 
 

Bilirsiniz, sürekli hasta olan insanlar vardır. Doktorlar artık hiçbir şey bulamazlar, 

bulabildikleri her şeyi iyileştirmişlerdir, komşularını bile, tüm ailesini saymıyorum 

bile, ama kişi hala hastadır. Neden? Çünkü bu bir kurban pozisyonudur, bu bir hastalık 

pozisyonudur. Bu, yine, herkese ve her şeye "ne kadar hasta olduğumu" dayatmaktır - 

bu manipülasyondur. Yine, fazladan Vril elde etmenin bir yolu olarak, en iyi 

pozisyonun seçimi olarak, çeşitli şeyler olur. Bilinç insanlar üzerinde acımasız oyunlar 

oynar, bu nedenle buna da doğru yaklaşmalıyız. 



Dolayısıyla, diyelim ki kişi birincil ya da ikincil bilinci (hangisi kendisinde baskınsa) 

frenlemeyi başardığı anda, bu noktada kişinin kendisinin Benlikten gözlemci 

konumuna geçme zamanı çoktan gelmiştir. Ve işte o zaman ciddi bir kopuş 

gerçekleşir. Diyelim ki kişi ikincil bilince karşı birincil bilinçle bir koalisyon 

içindeyse, burada bedeni daha az hissediyor, artık (Tatiana: O endişeler) umurunda 

değil... yani gerçek anlamda değil arkadaşlar, aslında yanlış bir şekilde 

öksürdüğünüzde veya bir yeriniz karıncalandığında o önemsiz şeyler. Karıncalanırsa, 

ciddi bir tıkırtı çıkmadığı sürece sorun değil, bilirsiniz. Ciddi bir tıkırtı çıkana kadar 

kimse harekete geçmez. 
 

Burada da nüanslar var, çünkü bedene de dikkat edilmesi gerekiyor; sonuçta içinde var 

olduğumuz şey o. Bedenimizi bir taşıyıcı olarak bile kullanıyorsak, kusura bakmayın 

ama onunla çok ciddi bir ilişki içindeyiz demektir. Bedenimiz aracılığıyla 

etrafımızdaki tüm dünyayı üç boyutlu olarak algılarız. Bu son derece önemlidir ve 

bedene de dikkat edilmeli ve izlenmelidir, ama Benlik olarak bir insan için bu artık 

pek de ilginç değildir. Ve yine, bu Vril kontrol edilebilir hale gelir, Benlik üzerindeki 

güç azalmaya başlar ve ruhsal gelişim gerçekten burada başlar. Kişi ancak o zaman, 

diyelim ki ruhsal uygulamaları bırakmama fırsatını elde eder; ancak o zaman bu 

dünyanın tüm hiyerarşisini anlar, oysa bu dünyanın hiyerarşisi karmaşıktır. Ve işte bir 

paradoks: Benlik olarak insan hiyerarşi olamayacağını anlar, ama bilinç olarak 

hiyerarşi için durmadan savaşır. Dahası, hiyerarşi için en çok savaşan birincil bilinçtir. 
 

İkincil bilinç manipülatördür, hiyerarşik bir planda diyelim ki herhangi bir hakimiyet 

veya başka bir şey için çabalamaz: herkesin üstüne çıkmak için... Neden? Çünkü 

ikincil bilinç birincil bilinçten çok daha güçlüdür. Demek istediğim, başlangıçta 

geliştiğinde, genellikle çok daha güçlü, daha kuvvetli ve entelektüel olarak daha 

gelişmiş hale gelir. Ve... Yine, ikincil bilinç "evrensel aklın" ya da "şeytanın" 

doğrudan ve dolaysız bir temsilcisidir, buna böyle diyelim, anlamak için hangisi 

uygunsa, arkadaşlar. O dünyanın bir parçasıdır. Oysa birincil bilinç daha çok bedene 

bağlıdır, daha çok sinir grubuna bağlıdır, hem oradadır hem buradadır. Bir tür haindir; 

diyelim ki, onu nasıl belirgin bir şekilde etiketleyeceğimiz, daha çok neyle ilişkili 

olduğu belirsizdir: Benlik, beden ya da diyelim ki evrensel zihin ve burada onu 

etiketlemek son derece zordur: nasıl evrimleştiğine ve hangi koşullar altında 

bulunduğuna bağlı olarak. 
 

Tatiana: Bir başka soru daha var İgor Mihayloviç: Birincil ve ikincil bilincin nasıl 

çalıştığı açısından bir noktayı ele almak istiyoruz. Biri bize şu yorumu yazdı: "İgor 

Mihayloviç'in videolarını izliyorum, artı bazı doğuya ait uygulamaları birleştiriyorum 

ve bu çok iyi çalışıyor." Söyler misiniz lütfen, içimizde kim Hakikati sürekli 

karmaşıklaştırıyor? 

 

İgor Mihayloviç: İkincil bilinç. Birincil olan bunu yapamaz. Birincil bilincin kendi 

manipülatif araçları vardır, deyim yerindeyse, bu araçlar vasıtasıyla dikkatimizi 

dağıtmaya, aldatmaya ve ona daha fazla Vril vermemiz için bizi Benlik olarak dahil 

etmeye çalışır. Ruhsal gelişim söz konusu olduğunda ise, bununla daha çok ilgilenen 

ikincil bilinçtir. Bazen bunun tam tersi de olabilir. 
 



Tatiana: Basit Gerçeği karmaşıklaştırmak ister. 
 

İgor Mihayloviç: Elbette bunu ister. Yine, ne birincil ne de ikincil bilinç Ruhsal 

Dünyayı hiç algılayamaz. Ona en azından birazcık yaklaştığında, bu, bilirsiniz, onun 

için ısı gibidir diyebilirim. Bu tıpkı bir insanı alıp kızgın bir fırına yaklaştırdığımızda, 

bilirsiniz, oraya gerçekten gitmek istemez, tatsız, korkutucu ve acı vericidir ve 

cehennemi andırır - bilinç için de aynı şey geçerlidir. Ama bilinç orada meydana gelen 

tüm süreçleri açıklayamaz. Bu nedenle, mümkün olan her şekilde kendini çitle çevirir 

ve basitçe söylemek gerekirse, hakimiyetini ve gücünü korumak, hayatta kalmak için 

her şeyi yapar. 

 

İşte burada birincil bilinç her zaman ikincil bilincin tarafındadır. Başka bir deyişle, bir 

insana karşı her zaman iki oyuncu oynar; dahası, bunlar çoğalabilir ve kişinin zihninde 

düzinelerce olabilir. Bu doğru. Buna bazı aktif alt benlikler veya diğer üçüncü güçler 

de eklenebilir. Bunlar bile deyim yerindeyse bütün bir tiyatro grubunu oluşturabilir. 

Anlıyor musunuz? Ve onlar sizin yerinize tartışabilir ve sizi savunabilirler, bu 

normaldir. 
 

Neden? Çünkü kişi ruhsal olarak olgunlaşmaya başlar başlamaz, bu bir işarettir; daha 

başlamak üzereyken bile, bilinç zaten "üzgünüm, bu kişi bir alt benlik olmayabilir" 

diye bir işaret alır (Tatiana: Bu sistem için bir tehdittir). Gelecekteki varoluş için bir 

tehdit. Bu arada, alt benlik nedir? Bunu çok tartıştık. Sadece şunu söyleyelim, 

tekrarlayacağız: alt benlik, bilinç için uzun ve mutlu bir yaşam, Benlik için ise 

ıstıraptır. Alt benlik durumundaki bir kişinin zaten net bir kimliği vardır, kim olduğunu 

ve ne olduğunu çok iyi anlar. Ve deyim yerindeyse, geçmişte tek bir bütün olan o iki 

bileşeninin, birincil ve ikincil bilincin artık kendisi olmadığını çok iyi anlar. Onları 

sadece kendisini yiyip bitiren, varlığını daha da kötüleştiren ve sürekli sorun yaratan, 

geçmişteki hatalarına burnunu sokan ve onun yüzünden kendisiyle birlikte acı 

çektikleri için onu suçlayan yabancılar, muhataplar olarak duyar. Bu onlar için 

faydalıdır. Yine onlar... (Tatiana: İnsanı her zaman çok fazla suçlarlar.) Elbette. Ama 

bu doğru değil mi? Peki nasıl?.. (Tatiana: Burada da böyle bir zorbalık var.) Bakın, 

kesinlikle, kişi ruhsal yola girer girmez, diyelim ki ona bir uygulama verildi, çok ileri 

gitmeyelim ve Lotus uygulamasını alalım. Ve bilinç ne der? (Tatiana: Çok basit.) 

"Hepsi bu mu? Lotus ve hepsi bu mu?" 

 

Tatiana: "Denedim, iyi görünüyor, işe yarıyor, bu yüzden daha fazlasına ihtiyacım 

var..." 

 

İgor Mihayloviç: Elbette, hayır. Nasıl yani? Nasıl mı? "Kailash Dağı'na dizlerinizin 

üzerinde sürünerek gitmelisiniz, tercihen bir yerden, bilmiyorum, başka bir ülkeden 

veya başka bir kıtadan" (Tatiana: Evet, aynen). "Sürünerek oraya vardığında, ne kadar 

çok çalıştığına bak, sen buna layıksın, yükseldin" ve bu noktada ne başlıyor? Orada 

birincil bilincin çalışması da başlar. 

 

İki bilinç bir çift olarak çalışır; bunun izini sürmek çok kolaydır. Birincil bilinç her 

zaman ikincil bilincin fikirlerini alır, ikincil olan ise pek çok sorun yaratır. Eğer ruhsal 



olarak çabalıyorsanız, bu demek oluyor ki... örneğin, siz Hıristiyansınız (Tatiana: 

Ruhsallığın nitelikleri), evet, kesinlikle. Bir Hıristiyan olarak kutsal yerlere 

gitmelisiniz, kesinlikle gitmelisiniz. İsa Mesih'in mezarını kesinlikle ziyaret 

etmelisiniz (Tatiana: Evet, Kutsal Kabir, elbette, tüm nitelikleriyle). Tabii ki orada bir 

sürü kilise ve manastırı ziyaret etmeli, kutsal pederlerle konuşmalı ve kendinize bir 

günah çıkartma papazı bulmalısınız, çünkü o olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Yine 

de, eğer düşünürseniz: neden bir günah çıkarma papazına ihtiyacınız var? İki 

muhatabınız var, o zaman size ek olarak yük olacak iki kişiye daha mı ihtiyacınız var? 
 

Tatiana: Bir sürü muhatap. 

  

İgor Mihayloviç: Elbette. Ama çoğunlukla, bu gerekli ve bilincimiz bunda ısrar eder. 

Ve böyle bir itirafçı bulduğumuz ve bütün kutsal yerleri dolaştığımız anda ne başlıyor? 

Ruhsal olarak olgunlaşmaya başlıyorsunuz. Öyle değil mi? Ve birincil bilinç sizi 

ruhsal nazizm durumuna yükseltmeye başlar, zaten "ruhsal" olduğunuzda, zaten "bir 

şeyler yapabildiğinizde ve bir şeyler bildiğinizde, diğerleri sizden daha küçük ve aşağı 

olduğunda". Bu her zaman böyledir. 

 

Oysa bu durumda, sadece biraz pratik yaparsınız ve hepsi bu kadar mı? Hiçbir yere 

gitmek zorunda değilsiniz, hiçbir şey yapmak zorunda değilsiniz, sürekli olarak bu 

Sevgi içinde kalıyorsunuz, onu yoğunlaştırmaya çalışıyorsunuz ve hepsi bu mu? "Eh, 

bu bir şekilde çok mantıksız, her şey çok basit, ruhsal yol zor olmalı" ve benzeri 

şeyler. Ama bilinç, ruhsal yolun tüm noktasının ve diyelim ki tüm sorumluluğunun ve 

zorluğunun aslında bu yolculara karşı, bu... Bunu medeni bir şekilde ifade etmek 

istedim (Tatiana: Yoldaşlar), kısaca, evet, yoldaşlar, bu yoldaşlara karşı (Tatiana: 

Sahte arkadaşlar) içsel mücadele olduğu gerçeğini gizler. Elbette. 
 

Aslına bakarsanız, onlar düşmandır. Size hizmet etmeleri gerekse de, sizin 

yardımcılarınız olmaları gerekir. Olması gereken budur ve ruhen gelişirseniz eninde 

sonunda bu şekilde olacaktır. Onları takip etmeli, düzgün bir şekilde eğitmeli ve 

benzeri şeyleri yapmalısınız. Ama yine de daha güçlü olmayı arzuluyorlar. Demek 

istediğim, Vril ile ilgileniyorlar, sadece Benlik olarak sizin üzerinizde güç sahibi 

olmakla değil, başkaları üzerinde de hakimiyet kurmakla ilgileniyorlar. Bu yüzden 

böyle davranıyorlar ve böyle şeyler yapıyorlar. 
 

Tatiana: Bir zamanlar bu dünya için, maddi dünya için, dinamiklerin, titreşimlerin ve 

hareketlerin çok önemli olduğunu söylediğinizi de hatırlıyorum (İgor Mihayloviç: 

Elbette). Ve anlıyoruz ki, gerçekten de, bilinç kişinin kendi üzerinde içsel ruhsal 

çalışma yapıp yapmadığını nasıl belirleyebilir? (İgor Mihayloviç: Hiçbir şekilde, 

hiçbir şekilde.) İki kişiyi ele alırsak: bunlardan biri bir makine aletinin arkasında 

çalışıyor, örneğin çalışıyor, yani bilinç size gerçekten bu kişinin şu anda (İgor 

Mihayloviç: Ruhsal bir uygulama içinde), evet, ruhsal bir uygulama içinde olduğunu 

söyleyecek mi? 
 

İgor Mihayloviç: Daha da fazlasını söyleyeyim: şu anda bir makine aletinin arkasında 

duran, metalden veya başka bir şeyden bir parça kesen ve o sırada Ruhsal Dünya ile 



temas halinde olan bir insan - bir kenara bırakıldığında, bilinç onu hiçbir şekilde 

tanımlamayacaktır. 

 

Tatiana: Hayır, bir yoga matı (İgor Mihayloviç: Tabii ki), yanan tütsüler (İgor 

Mihayloviç: Kesinlikle) ve mutlaka bir lotus duruşu gerekir. 
 

İgor Mihayloviç: Çevredekiler. Dahası, bu bir tepede bir yerde olmalı, böylece ,nsan 

güzelce oturabilir (Tatiana: Güzel bir manzarayla) veya daha da iyisi, havada asılı 

kalabilir. Öyle değil mi? 
 

Tatiana: Evet, kesinlikle, muhtemelen başının üzerinde durarak. 

 

İgor Mihayloviç: Ya da başının üzerinde durmalı, evet, bunlar zorunlu niteliklerdir, 

eğer Doğu'yu ele alırsak. Ya da ne bileyim, çok duacı olmalı. Dünyada var olan tüm 

rahiplerin ellerini öpmeli ve her biri tarafından kutsanmalı (değil mi?), ayrıca herkesle 

ve herkesten komünyon almalı, o zaman Tanrı'nın lütfu ona gelecektir. Sonuçta 

lütuftan uzaktır. Neden? Çünkü o sadece, afedersiniz, bu dünyanın herhangi bir parçası 

gibi, aldığımız herhangi bir parça, herhangi bir zerre, herhangi bir yük gibi, sürekli 

titreşimler, hareketler ve kimsenin nerede olduğunu bilmediği çabalar içinde var 

olmakla meşguldür. Bu doğru değil mi? 

 

Maneviyat nerede? Ve ne anlamı var? Dünya bölünmüş durumda. Ruhsal Dünya var: 

durağan, sakin, Ebediyen Canlı, her zaman bir yerlerde çabalayan, bir an bile 

duramayan bu anlaşılmaz dünyaları yaratan. Hepimiz bir arada ele alındığında, maddi 

açıdan bakıldığında böyle bir güce sahip değiliz... Sadece bizi, insanları değil, genel 

olarak ele alıyorum... Sonuçta anlıyorum ki, eğer arkadaşlarımız başkalarının bizi 

göstermeye çalıştığı kadar bencil değillerse, galaksimizde bile Dünyamız gibi 

milyarlarca gezegen olduğunu ve doğal olarak onlarda da yaşam olduğunu gayet iyi 

anlıyorlar. Evrenimizde bu gezegenlerden o kadar çok var ki ve o kadar çok farklı ırk, 

tür, yaşam vs. var ki. Dolayısıyla, hepsini bir araya getirsek, burada var olan tüm Vril'i 

toplasak (bu dünyanın en güçlü, en değerli, bir tür enerji para birimidir) ve bir 

tanesinin bile (bilmiyorum, bir atom muhtemelen çok fazla), muhtemelen bir 

elektronun bile hareketini durdurmak için hepsini tek bir noktaya koysak - bunu 

yapamayız. Mesele de bu. Yani, tüm çabalarımız boş ve beyhude olacaktır. 

 

Bu dünya çok hızlandırılmış diyelim. Böyle olmak zorunda. Neden böyle olmak 

zorunda? Çünkü Ruhsal Dünya'nın tam tersidir. Ama Melekler tam olarak bu dünyada 

ortaya çıkarlar. Ve bu kesinlikle doğrudur. Sanırım bir gün bunu da (belki zamanı 

gelir) daha ayrıntılı olarak konuşacağız. 

 

Tatiana: Biliyorsunuz, İgor Mihayloviç, videolara ve özellikle de bu dünyanın, maddi 

dünyanın Allah'ın Sevgisinden değil, daha düşük bir fraksiyondan - Vril'den yaratıldığı 

bilgisini dile getirdiğiniz bir önceki videoya teşekkürler. Ve bu perspektiften bakarsak, 

bilincin hiçbir şekilde Ruhsal Dünyayı tanımlayamayacağını, çünkü aslında Allat'ın alt 

fraksiyonunun sadece işlenmiş versiyonunu işlediğini ve kullandığını anlıyoruz. 
 



İgor Mihayloviç: Elbette. Ve buna dayanarak, bilincin neden hiçbir zaman önünüzde 

duran kişinin, yani bir makine aletinin arkasında duran bir kişinin hangi durumda ve 

kim olduğunu söylemeyeceği açıktır. Bu kişi aslında Allah'ın Kapısı'nın yakınında 

olabilir, Ruhsal Dünya ile doğrudan iletişim kuruyor diyelim, ama bu onu ne 

çalışmaktan ne de başka bir şeyden alıkoyar. Her şeyin ne kadar basit olduğunu 

görüyorsunuz. 
 

Tatiana: Ruhsal bileşen geliştirilmeli, Benlik geliştirilmelidir. 
 

İgor Mihayloviç: Ama bilinç manipüle ediyor, elbette. Ancak bunun bilincimiz için 

ilginç olduğunu kabul etmelisiniz. 
 

Tatiana: Bu süreci anlamak için eylem ve harekete ihtiyaç var. 

 

İgor Mihayloviç: Saraylara ihtiyacı var, bir kitleye ihtiyacı var, bazı insanların 

kafilesine ihtiyacı var, telaşa ihtiyacı var, bazı niteliklere, bazı dışa dönük şeylere... 
 

Tatiana: Ya da mağduriyet. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette ve mağduriyete ihtiyacı var, doğru. 
 

Tatiana: Herkesin bir şey borçlu olduğu, herkesin incittiği bir çocuk gibi. Ve bu arada, 

tam da bu noktada pek çok insan kendini biraz kutsal hissedebileceğini düşünüyor. 

"Herkes suçlu, sen ise azizsin, yanlış bir şey yapmadın" (İgor Mihayloviç: Tabii ki). 

Dolayısıyla, ruhsal yolda kişinin kendi içindeki bu kurban konumunu bir şekilde 

dikkatle gözlemlemesi gerekir (İgor Mihayloviç: Bu birincil bilinçtir), evet, bu 

birincil olanın çalışmasının böyle bir işaretidir. 

 

İgor Mihayloviç: Yine, bakın, ilk aşamada, diyelim ki gelişmiş bir birincil bilince 

sahip, böyle baskın bir bilince sahip bir insan kendi üzerinde çalışmaya başlarsa, 

diyelim ki maneviyatı arzuluyor, bir yerlerde bir şeyler hissetmiş, bu açık, henüz 

ikincil bilinçle bir koalisyon bile oluşturmamış, ama ilk denemeleri yaparsa, bu 

durumda ne olur? Tam olarak bahsettiğimiz şey: değiştirmeler ve Gerçeğin tam tersi 

yönde yorumlanması. Bu durumda, kişi dikkat çekmek ve daha fazla Vril almak için 

kendini kırgın hissedecek veya tam tersine, kendini yüceltecek ve "herkesten daha 

ruhsal ve üstün" olacaktır. Bu doğru değil mi? 

 

Yine bakacak olursak: ister bir uçta ister başka bir uçta olsun, tüm bunların ardında 

sıradan bir manipülasyon ve Vril arzusu vardır, başka bir şey değil. Peki neden birincil 

bilinç bu? Görünüşe göre kişinin gelişmesi ve büyümesi onun için avantajlı, o zaman 

daha fazla güç elde edecek (Tatiana: Doğru). Burada da bir paradoks var. Ruhsal 

olarak, kişi daha fazla güç alır ve pratikte olduğunda (ya da daha doğrusu pratikte 

değil ama pratikten sonra) bilinç hala bu kırıntıları alır. Ama biliyorsunuz, şöyle 

söyleyeyim: bunlar fırından yeni aldığınız ekmek gibidir, elinizde tutarsınız, yanar ve 

şimdi ısırırsanız yanacağınızı anlarsınız. Ama aynı zamanda bu ekmektir. Her 

zamankinden daha büyük miktarlarda, ama yemesi lezzetli değil, korkutucu ve tatsız, 



ayrıca sonuçlarla dolu. Uygulamalarımız hem birincil hem de ikincil bilinçlerimiz 

tarafından bu şekilde algılanır. 
 

Bu nedenle, uygulamadan sonra biraz sakinleşmek ve bilincin içeri girmesine izin 

vermemek aslında daha iyidir. Aksi takdirde, bir yandan, diyelim ki günde 5 kez 

uygulama yaptığımızda, en azından, (gün içinde bir teması sürdüremiyorsak ya da 

sürdürebiliyorsak bile zamanımız var, günde 5 kez yarım saatimizi bu durumları 

güçlendirmeye ayırabiliriz, böyle bir fırsatımız var), o zaman uygulamanın hemen 

ardından bilinci hızlandırmamak daha iyidir, bu şekilde daha iyi olacaktır. 

 

Tatiana: O duyguya, o temasa biraz daha tutunmak için. 

 

İgor Mihayloviç: En azından, evet, ekmeğin soğuması için bilinci 10 ila 15 saniye 

uzak tutmalısınız. O zaman bilinç için de daha kolay olacaktır. Aksi takdirde, daha 

sonra çok aktif olmaya ve bize karşı savaşmaya başlar, yani pratiği biraz geciktirmek, 

daha az sıklıkta, biraz daha kısa yapmak, bu tür şeyler için tüm koşulları yaratmaya ve 

birçok düşünceyi ortaya atmaya başlar, kendisi için fayda arar. Ya da tam tersine, 

acelemiz olduğu ve bir şeye ihtiyacımız olduğu için uygulamayı bile yapamayacağımız 

sorunlar yaratır. 

 

Tatiana: Dışarıdaki olayları simüle eder, evet, kesinlikle sahip olmanız için ... 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle. Kendini savunur. Bu doğaldır, bu bir içgüdüdür, bu bir 

reflekstir, bu nedenle bundan alınmamalısınız, bunu doğru şekilde kullanmak daha 

iyidir. Aslında bunlar, insanların bu aşamaya ulaştıklarında kendilerinin de anladığı 

inceliklerdir. Oysa ilk aşamalarda, başlangıç aşamalarında, çoğu insan genellikle 

birincil veya ikincil bilincin yardımıyla, hatta hepsiyle birlikte, yani üçü oturup 

"Lotus"u karıştırmaya çalışarak uygulama yapar. Bu çok saçma ama normal, herkes 

bunu yaşıyor. Başka türlü nasıl olabilir ki? Ve bu olmalı... 
 

Tatiana: Şaha kalkmış ikincil bilinci, koruyucu birincil bilinçle birlikte durdururlar. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Herhangi bir dini ele alalım. Duaları bilincin diktesi altında 

okumuyorlar mı? Tam olarak aynı şey olur: biri size nasıl düzgün okuyacağınızı 

söyler, diğeri de bunu yaparken ne hissetmeniz gerektiğini. Bu danışmanlar bir tür 

parazittir. Aynı zamanda dikkatinizi dağıtırlar ve sizi "Başka bir şey isteyin" diye 

zorlarlar. Değil mi? Yani bu normal, bu bilinçtir. 
 

Tatiana: Ama her şeyin bir zamanı vardır. Değil mi? (İgor Mihayloviç: Yüzde yüz.) 

Yani mutlaka Benlik olarak ruhen ve yavaş yavaş gelişmeli, yani her şey bir noktada 

düzene giriyor. 
 

İgor Mihayloviç: Asıl mesele, dostlar, ruhsal yolda asıl mesele, din ne olursa olsun, 

en önemli şey hedefinizdir. Eğer amacınız gerçekten de Ruhsal Dünyaya ulaşmaksa, o 

zaman oraya herhangi bir din aracılığıyla gelebilirsiniz, ama sadece o şeytanları 

dizginledikten sonra, onlarla birlikte giremezsiniz. Ve bu durumda, böyle bir grup 



içinde yer alarak Cennete girmektense deveyi iğne deliğinden geçirmek gerçekten 

daha kolaydır. 
 

Tatiana: Ve bildiğimiz gibi, başka hedeflere sahip olarak ruhsal yola girmek bile 

tehlikelidir. 
 

İgor Mihayloviç: Başka hedefleriniz varsa ruhsal yola hiç girmemelisiniz. Bu 

dünyada bir şey elde etmeye çalışırken, hangi hedefi koyarsanız koyun, hangi hedefe 

ulaşmak isterseniz isteyin, arkadaşlar, bilmiyorum: zenginlik, sağlık (Tatiana: Önem), 

güç, önem, fark etmez - ruhsal yola girdiğinizde hiçbir şekilde hiçbir maddi değer 

yolunuza çıkmamalıdır, aksi takdirde kesinlikle kaybedersiniz. Yüzde 100 alt benliğe 

dönüşürsünüz, artı, diyelim ki, bilincinize büyük sert bir sopa verirsiniz, bu şekilde 

davrandığınız için sizi tüm sonsuzluk boyunca dövecektir. Sonrasında sizi 

suçlayacaktır. Çünkü bunu Benlik olarak siz finanse ediyorsunuz ve emir veren kişi 

sorumlu olan kişidir. Finanse eden kişi, yapılan şeyden sorumlu olan ana taraftır 

diyebiliriz. Bilinç ise sadece sizin finanse ettiğiniz şeyi gerçekleştirmiştir. Her ne 

kadar kendisi teşvik etse, zorlasa, tartışsa ve ikna etse de - işlevi budur. 

 

Yine de şunu söyleyeceğim ve en çok hoşuma giden de bu, kişi ruhsal yola girdiğinde 

ve gerçekten kendisi üzerinde çalışmaya başladığında, bilincin çalışmasını gerçekten 

gözlemlediğinde, birincil veya ikincil bilinçle koalisyon içinde olmaya devam ederek 

mücadele etmeye çalıştığında - işte bu en ilginç ve eğlenceli zamandır. Her iki taraftan 

da eğlencelidir: bilinç tarafından ve Benlik tarafından. 
 

Tatiana: Kim olduğunuzu kaybettiğinizde. 

 

İgor Mihayloviç: Yüzde yüz. Kendinizi ne bilinç ne de Benlik olarak 

tanımlayamadığınızda, zaten bir şeyler hissediyor ve bir şeyler anlıyorsunuz. Sipariş 

vermediğinizi anlıyorsunuz (Tatiana: Bilinç sizi kurarken ve bir yerde yatarken), evet, 

bu düşünceyi sipariş etmiyorsunuz ama o size geliyor. Ve burada gizemli bir şekilde 

bu hormonal kokteyl içinize akmaya başlıyor, duygulara boğuluyorsunuz, iyi ya da 

kötü fark etmez, ama onlar sizi boğuyor (Tatiana: Telaşlı bir zaman), oysa bunu siz 

sipariş etmediniz. Bu iyi bir zaman, ilginç bir zaman. 

 

Daha sonra zaten deneyim var, pratik var, düzen var, her şey ciddileşiyor, olgun bir 

şekilde başlıyor. Oysa çocukluk, yani ruhsal çocukluk, gelişmeye başladığınız zaman, 

en eğlenceli zamandır. Bilincinize öğrettiğinizde, diyelim ki, "Bana kötü olanı getirme, 

bana iyi olanı getir. Bırakın bir çiçek parlak olsun, bırakın bir arı düzgün vızıldasın." 

Değil mi? Kötü olanı reddettiğinizde (Tatiana: Bu harika). Bu ilginç, iyi bir zaman. 
 

İnsanların yaşamları boyunca tüm bu güzelliği, ruhsal gelişimin tüm güzelliğini, deyim 

yerindeyse yaşamımızın tüm güzelliğini görmemeleri çok üzücü. Çünkü burada bile, 

pislik, nefret ve kötü olan her şeyle dolu olan bu dünyada... Gerçekten de kötü 

olabilecek her şey, her şey bu maddi dünyada toplanmıştır: yalanlar, ihanet - her şey. 

Şöyle söyleyeyim, itaatimiz, rızamız bile, doğru olmayanı, olması gerektiği gibi 

olmayanı kabul etmeye zorlandığımızda ve buna zorlandığımızda. Ama bunu yapmaya 

zorlanırız ve sonra da eylemlerimizi, neden böyle davrandığımızı haklı çıkarmak için 



bilincimizi kullanmaya çalışırız. Oysa içimizde bunun pislik olduğunu, yanlış 

olduğunu ve aslında kim olduğumuzu anlıyoruz. Elbette bunların hepsi zor, hepsi 

yanlış. Ancak bu bile Hayatın başlangıcıdır. Ve bunun da avantajları vardır. 
 

Genel olarak konuşursak, yaşam çok ilginç ve gizemli bir şeydir. Neden gizemlidir? 

Çünkü çok fazla, nasıl desek, açıklama ve yorum var, ama çok daha fazla da 

anlaşılmazlık var. Dolayısıyla, bu yaşamı keşfetmenin ilk adımları atıldığında, ilk 

deneyim, bu gerçekten harikadır. Ve bir şey hemen işe yaramadığında cesaretiniz 

kırılmamalıdır. Çünkü biz Benlikler olarak yuva için çabalarız, gelişmek için çabalarız 

ve neye ihtiyacımız olduğunu ve nereye gitmemiz gerektiğini gayet iyi biliriz. Bizi 

kışkırtan sadece bilinçtir, "bu yanlış ve bu yanlış, ya Lotus basittir" ya da, affedersiniz, 

"tezgahın başında duran adam kesinlikle ruhsal değildir çünkü bir tepede bir yerde 

Lotus'ta oturmuyor" ve benzeri - tüm bunlar oyunlardır. Ama bu oyunlardan, bilincin 

oyunlarından, diyelim ki bu maddi dünyanın oyunlarından geçmek ve galip gelmek bir 

insana yakışır. Her şey basitçe Sevgi ile başlar, gerçek Sevgi ile. Öyleyse dostlar, 

birbirimizi Sevelim. Teşekkür ederim. 
 

Tatiana: Çok teşekkür ederim. 
 

İgor Mihayloviç: Teşekkür ederim, dostlar. Huzur sizinle olsun.  

 


