
Bilinç Üzerinde Kontrol 

 

Bilinci incelemek. Bilinç nasıl çalışır? Nasıl düşünürüz? Düşünceler nasıl ortaya çıkar 

ve bizi nasıl etkiler? Düşünceler neden ayrıktır? Ruhsal yolda yararlı düşünceleri 

müdahaleci ve zararlı olanlardan nasıl ayırt edebiliriz? Müdahaleci düşüncelerden 

nasıl kurtulunur? Kişinin bilinci nasıl gözlemlenir? Gelen düşünceler nasıl analiz 

edilir? Enerjiden nasıl tasarruf edilir ve ruhsal yolda sayısız ayartmadan, şüpheden ve 

dikkat dağınıklığından nasıl kaçınılır? Yaşamayı nasıl öğrenirsiniz! 

 

 

 

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar, sizleri tekrar selamlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün değerli İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bir önceki videomuzda Allah Sevgisini artırmanın yanı sıra, 

bilinç üzerinde çalışmanın da çok önemli olduğunu vurgulamıştık. Ve bilinci 

çalışmanın çok önemli olduğunu söyledik çünkü bu, kişinin ruhsal yolda iki ayak 

üzerinde sağlam bir şekilde ilerlemesini sağlar; bunlardan biri sırasıyla Allah Sevgisini 

biriktirmek, diğeri ise kendi üzerinde çalışmak ve kendini incelemektir. Kişinin kendi 

üzerinde çalışması, her şeyden önce kendisinin bilinç olmadığını ve şeytanın onu nasıl 

manipüle ettiğini anlamasını sağlar ve en önemlisi, kişi kimin kim olduğunu 

anladığında, ruhsal yolda daha güçlü, daha kendinden emin ve daha sakin olmasına 

yardımcı olur. 

 

Bir önceki videoda da söylediğiniz gibi, ruhsal yolda ilerlemek her insan için kolaydır; 

ruhsal yolda ilerlemeyi zorlaştıran şey tam olarak bilinç ve şeytandan bize gelen 

ayartmalardır. Aslında şeytan ya da sistem bizi yoldan çıkarmak ya da kötülük 

yapmamızı sağlamak için herhangi bir şiddet göstermez. O sadece bizim seçtiğimiz 

düşünceleri bize verir. Kötülük yapan şeytan değil, hem kendilerine hem de 

birbirlerine kötülük yapan insanların kendileridir. Bu nedenle, kim olduğunuzu 

anlamak çok önemli ve hayatidir. Ve en önemlisi, her gün tam olarak neyi seçtiğinizi, 

hangi düşüncelere öncelik verdiğinizi anlamaktır. 

 

Düşüncelerle ilgili olarak bize belki de en sık sorulan soru şudur: "Benlik (Şahsiyet) 

olarak seçtiğiniz, sizin için iyi olan ve ruhsal gelişiminize katkıda bulunan düşünceleri, 

bilinç tarafından size dayatılan ve sonuç olarak şeytanın ya da iblisin sizi tasmalayıp 

istediği yere götürdüğü düşüncelerden nasıl ayırt edebilirsiniz?" İşte soru: Benlik 

tarafından seçilen düşünceler ile şeytan tarafından dayatılan düşünceler arasında nasıl 

ayrım yapılır? 

 

İgor Mihayloviç: Aslında bu çok kolay. Kişi için olumlu olan düşünceler vardır ve 

olumsuz olanlar da vardır. Bunu çözmek için, diyelim ki hiç deneyimi olmayan 

kişilerin yine de kendi üzerlerinde çalışmaları, bir süre oturup düşüncelerini 

gözlemlemeleri gerekir: nasıl geldiklerini, gün içinde nasıl geldiklerini, yani kendi 



düşüncelerini ("kendi" dedikleri) gözlemleyerek, pratik deneyime dayalı olarak 

düşüncelerin nereden geldiğini, nasıl ortaya çıktıklarını, bu düşüncelerde kişiye tam 

olarak ne geldiğini ve kişi bunları kabul ettiğinde sonuçlarının ne olacağını gerçekten 

fark etmeleri gerekir. Başka bir deyişle, kişi gelen düşünceleri, özellikle de müdahaleci 

olanları analiz etmeli, eleştirel bir şekilde analiz etmelidir. Ve diyelim ki, insanlar 

birazcık bile kendi üzerlerinde çalışırlarsa, örneğin günde birkaç kez en az 5 dakika 

harcarlarsa ve gün boyunca düşüncelerin nasıl geldiğini, her şeyin kişinin kendisinde 

nasıl gerçekleştiğini gözlemlemeye çalışırlarsa (en azından denerler, oysa gerçekten 

gözlemlemek daha iyidir), o zaman insanların hangi düşüncelerin olumlu ve 

hangilerinin olumsuz olduğunu çok hızlı bir şekilde kendi başlarına anlayacaklarını 

düşünüyorum. 

 

Buradaki tek fark, kişinin kendisinin hangi hedefe sahip olduğudur. Anlıyor musunuz? 

İşte bu noktada pek çok şey hedefe bağlıdır. Neden? Örneğin, kişi işiyle meşgulse ve 

amacı, basitçe söyleyelim, bu tüketim dünyasında hayatta kalmak, sadece hayatta 

kalmaksa. Kişinin böyle bir durumu var, maneviyatla ilgilenmek istemiyor, deyim 

yerindeyse sadece hayatta kalmak istiyor: ekonomik durum zor, pek çok farklı sorun 

var. Peki, kim böyle koşullarla ya da hayatın böyle anlarıyla karşılaşmamıştır ki? Ve 

kişi umutsuz görünen bu durumdan bir çıkış yolu bulmak için bir dizi sorunu, bazen 

oldukça zor olanları çözmek zorundadır. Ama burada, bu durumda bile, kişinin 

bilincini gözlemlemek çok önemlidir. Neden, arkadaşlar? Çünkü tam olarak bu tür 

durumlar bize dışarıdan gelen şeyleri gözlemlemediğimiz için ortaya çıkar. Yani 

fikirlerimizi ve düşüncelerimizi, ardından da eylemlerimizi ve fiillerimizi 

kastediyorum. Bir adım sola ya da bir adım sağa atmaya karar veririz, oysa aradaki 

fark çok büyüktür. 

 

Basit bir örnek: Bir yolda yürüyoruz. Tamam mı? Hayal edelim: Bir bataklık ve bir 

patika var, sola ya da sağa atılacak bir adım kesinlikle ölüm anlamına gelecektir. Ve 

her zaman düz ve istikrarlı bir şekilde yürümeliyiz. Bu önemli mi? (Tatiana: Önemli.) 

Bu önemli. Ancak ayartıldığımızda, dikkatimiz dağıldığında ve aslında şu anda hayat 

yolunda olduğumuzu unuttuğumuzda ve yana doğru bir adım attığımızda, bu bizim 

için son adım olacaktır. Bu önemli mi? 

 

Tatiana: Elbette, bu önemli. 

 

İgor Mihayloviç: Dikkatimiz dağılabilir mi? Dağılabilir. Beş ya da on dakika 

yürüdüğümüzde hala uyanık kalabiliriz, ama tüm gün yürürsek, o zaman yolun yanı 

sıra, bu yaşam yolu, doğayı gözlemlemeye, dikkatimiz dağılmaya başlar, bu bizim için 

sıradan ve sıkıcı bir manzara haline gelir. Doğal olarak, bir kuşa, bir kamışa ya da 

başka bir şeye uzanabilir, sadece hayallere dalıp rahatlayabiliriz ve hepsi bu kadar. 

Öyle değil mi? 

 

Ama bizim için bu koşulları kim yaratıyor? Yine, bizi bu bataklığa kim ve neden soktu 

ki kendimizi bu kadar zor bir durumda bulduk? Tüm bunları, geçmiş düşüncelerimizi, 

eylemlerimizi, hatalarımızı analiz edersek, evet, ölümcül bir hata yaptığımız ve bir şey 

yapmadığımız ya da tam tersine yanlış bir şey yaptığımız anları göreceğiz ve şimdi 



kendimizi bir çıkış yolu aramamız gereken bu bataklıkta bulduk. Ama asıl mesele şu 

ki, eylemlerimizden önce gelen bu düşünceleri hatırlayamayacağız. Bu doğru. 

 

Dolayısıyla daha sonra bizim için sorun yaratan bu olumsuz düşünceleri gözden 

kaçırırız. Daha sonra, eylemlerimiz için bahaneler ararız ve diyelim ki yanlış bir şey 

yaptığımız o anı bulduğumuzda, bunu aslında nasıl algılarız? Bütünsel olarak. Değil 

mi? Yani ondan önce şeytanın kafamızın içinde bize ne söylediğini görmüyoruz. Bizi 

gerçekten sorunlara sürükleyebilecek olan yalnızca şeytan iken, tüm dikkatimizi 

önemsiz hayatta kalmaya verdiğimizde, o bataklıklardan sağlam zemine çıkmak için 

her adımı düşünmek zorunda kaldığımızda. 

 

Dolayısıyla, eğer kişi maddi dünyaya dalmışsa, böyle bir durum söz konusu olabilir. 

Oysa kişi ruhsal yoldaysa, bu tamamen farklıdır. Bu durumda, düşüncelerin kontrolü 

tamamen farklı bir seviyede olmalıdır. Neden? Çünkü tüketimci formatta kişi, deyim 

yerindeyse herkesin yaptığı gibi, ruhsal olanı düşünmeden, sorunlarla dolu sıradan bir 

dünyevi hayat yaşıyorsa, düşünceler de basittir. Ve tüm karmaşıklık tam olarak hayatta 

kalma veya istifleme sürecindedir, her şey çok basmakalıp, basit ve çok sıradandır. Ve 

eğer kişi ruhsal yola girerse, bu durumda durum tamamen farklıdır: bir yığın ayartma, 

bir yığın şüphe ve dikkat dağıtıcı şey vardır. Ve burada kişi sadece düşünceleri 

gözlemlemekle kalmamalı, diyebilirim ki, bu düşünceleri henüz gelmemişken 

yakalamak için özel uygulamalara ihtiyaç vardır.  

 

Size basit bir örnek vereceğim. Örneğin, bir şeyle meşgulsünüz, her neyse. Diyelim ki, 

(insan konsantre olurken ne ile meşgul olabilir?) kişi nakış işler, bu kadınlar için 

geçerlidir; erkekler içinse, kişi gereksiz bir motoru parçalara ayırır, her neyse. 

Meşgulüz: tornavida çeviriyoruz ya da iğnelerle örgü örüyoruz, işimize odaklanmış 

durumdayız. Ve bu noktada aklımıza bir düşünce gelir: bir zamanlar çatışma 

yaşadığımız birini hatırlarız, hatta çatışma bile yoktur, ama onu aniden olumsuz bir 

şekilde hatırlarız ve içimizde bir duygunun nasıl kaynamaya başladığını hissederiz. 

Artık o motoru görmüyoruz, işlediğimiz şeyi çoktan unuttuk. Öyle değil mi? (Tatiana: 

Evet, kesinlikle, bu bizi yakalıyor.) Zihnimizde tartışmaya başlıyoruz, bir şeyi 

kanıtlamak için, bizim için bazı senaryolar ortaya çıkıyor. Ve burada ilginç bir nokta 

var. O kişiyi hatırladığımızda sadece o düşünceyi yakalamamız ve onu kabul 

etmememiz ya da duygunun içeri girmesine izin vermememiz mi gerekiyordu? Bu 

güzel bir soru. 

 

Tatiana: Evet, hangisi önce gelir, hangisi daha önce gelir: bir resim mi yoksa aslında 

bir duygu mu? 

İgor Mihayloviç: Ve burada... Daha da gergin bir durum yaratayım. Örneğin gergin 

bir durumdasınız, hangisi olduğu önemli değil dostum, durum önemsiz. Size haydutlar 

yaklaşıyor... haydutlar değil, tamam, çok açık. Sokakta insanlar size yaklaşır ve "Saat 

kaç?" diye sorarlar. - Holiganlar gibi görünürler. Sonra size "Neden böyle giyindin?" 

diye sormaya başlıyorlar. - Belli ki size sataşıyorlar. Tamam mı? O anda, bir kavgadan 

kaçınılamayacağına karar veriyorsunuz, bu yüzden önce onlara vuruyorsunuz. Soru: 



Önce ne geldi? Bir düşünce mi? Önce vurmanız gerektiği düşüncesini kabul ettiniz ve 

sonra ya kaçacaktınız ya da dövüşmeye devam edecektiniz - ne kadar gergin bir an.  

Ve en komik şey ne biliyor musunuz? Şimdi vurman gerektiği düşüncesinin aklına 

geldiği andan önce... ya da nakış ve motor onarımımıza geri dönelim - o kişiyi 

hatırladığın ana kadar ve bu düşünce aklına geldiğinde, dostum, kimyasal bir 

reaksiyon, bedenin bu hormonal kokteyli üretmeye başladı, üç saniyeden daha az 

zaman geçti. İşin ilginçleştiği yer burası. Değil mi? Sonra yarım saniye içinde bu bilgi 

birincil bilinçten Benlik (Şahsiyet) size olarak geliyor, sonra da sizin onayınızla, 

harekete geçme gücüyle dolu olarak geri dönüyor. Bu arada hormonal kokteyl çoktan 

oluşmuştur. Ve bu anda ya hayalinizdeki kişiyle diyaloğa girersiniz ya da deyim 

yerindeyse gerçek bir kişiye ilk vuran siz olursunuz, böylece kaçmak ya da kazanmak 

için en azından bir saniyeniz olur, diyelim ki böyle çaresiz bir durum. 

 

İşte bilincimizin çalışmasının tüm özü burada gizlidir. Bir düşünce bize Benlik olarak 

geldiğinde (öncelikle bunun Benlik olarak farkındayızdır ama birincil bilinç tarafından 

algılandıktan sonra), birincil bilincin onu algılaması için üç saniye geçer. Sonra bu 

düşünceyi işlemek ve yanıt vermek için yarım saniyemiz daha olur. Ve bu süre 

zarfında adrenalin ya da başka bir hormonun, bir tür dalgalanmasını hissederiz ya da 

bu hormonların bir eyleme yönelik tüm kombinasyonları vardır: bir diyalog ya da bir 

kavga.  

 

Ve işte bir soru: eğer bu bizim düşüncemiz ise, o zaman neden bedenimiz zaten şarj 

olmuşken, düşünmeye çok daha sonra başladık? Bu apaçık bir manipülasyon değil mi? 

Bazı insanlar "Beynimiz bu şekilde çalışıyor" diyebilir. Durun arkadaşlar, beynimiz 

bize karşı mı çalışıyor? Bu bir taraf. Ve diğer taraf: beynimiz nasıl düşünüyor? Basit 

bir soru. Sonuçta nöronlarımız çok basittir ve işlevsel olarak düşünemezler. Nöronlar 

arasında devam eden değişim süreçleri, yeni bağlantıların oluşumu ve benzeri şeyler, 

deyim yerindeyse boş noktaların doldurulmasıdır. 

 

Size basit bir örnek vereyim. Bir cüce, sadece hayal edin. Bir cüce hayal edelim. 

Hepimiz bir cüceyi böyle bir şapka, böyle ilginç bir şapka, belli bir kıyafet içinde 

hayal ederiz, tıpkı bize dayatılan resimdeki gibi. Ve şimdi, bir cüce hayal edelim, 

diyelim ki bir Viking miğferi içinde. Bir gecikme var arkadaşlar. Neden? Çünkü önce 

Viking miğferini hatırladınız ve sonra, bilirsiniz, (Tatiana: Eşleştirme), bugünlerde 

sinir ağlarında olduğu gibi eşleştirme ve oluşturma vardı. Ve en ilginç şey de 

beynimizin bu modda bir sinir ağından çok daha yavaş çalışması ve kafamızda bu tür 

bir yaratığı oluşturmak için çok daha yavaş çalışması. 

 

Şimdi, başka bir soru daha var. Sonuçta cüceyi kafamızda gördük. Miğferi gördük ve 

cüceyi gördük. İlk başta sadece cüceyi gördük, sonra miğferi gördük ve sonra 

bilincimiz, önemsiz bir sinir ağıyla aynı şekilde, bu cüceyi bizim için şekillendirdi. 

Aradaki farkın ne olduğunu biliyor musunuz? Şekilde, kıyafetlerde, küçük 

farklılıklarda. Eğer bu cüceyi tarif etmeye başlarsak, herkesin kendine ait bir cücesi 

olacaktır. Neden? Kişinin kafasında ne tür bir resim olduğuna bağlı olarak. Böylece, 

şimdi yeni nöronlar arası bağlantılar kurduk. Neden mi? Çünkü o ana kadar kafamızda 



Viking miğferi giymiş bir cüce yoktu, oysa şimdi bir cüce var. Dolayısıyla bir dahaki 

sefere hatırlamamız gerektiğinde, aradan kaç yıl ya da on yıl geçerse geçsin, sinir 

ağımız bu resmi bizim için hemen yeniden üretecektir. 

 

Tatiana: Böyle bir gecikme olmadan. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Beyin nöronlarımızın çalışma noktası budur. 

Soru: bilinç nerede? Orada bilinç yok, sadece o sinir ağının sıradan bir çalışması var. 

Biraz farklı olduğunu söyleyebilirim, modern sinir ağlarından daha zayıf, daha uzun 

süre çalışıyor. Neden? Çünkü birincil ve ikincil bilinç arasında koordinasyon süreci 

gerçekleşir. Bu durumda, bu doğrudur. Ayrıca bir de hafıza birimimiz var. Ve 

hafızamız ne yazık ki beyinde depolanmıyor; bunun için farklı bir taşıyıcımız var. İşte 

burada pek çok ilginç şey başlıyor. 

 

Tatiana: Ayrıca, ruhsal yolu takip eden dostlarımız bize sık sık bir duygunun hemen 

ortaya çıktığı bir durumla karşılaştıklarını ve bir şeylerin olup bittiğini hissettiklerini, 

ama resmin, bu düşüncenin birincil bilinç tarafından geri alınmadığını söylediler. 

 

İgor Mihayloviç: Sana yüzde yüz katılıyorum ve onlara katılıyorum. Bir insan bu 

hormonal kokteyli algılayabilir, bir duyguyu algılayabilir ve sadece ondan sonra bir 

düşünce gelir (Tatiana: Gecikmeli olarak). Dolayısıyla, bu gibi durumlarda, kişi 

kendisine "Neler oluyor, bana neler oluyor?" diye sorarsa - Yani kendine döner, analiz 

etmeye başlar ve dikkatini, diyelim ki tetikleyici olması gereken düşünce gelmeden 

önce (Tatiana: Bir tepki üretmek için) bedenini teşhis etmeye, nedeninin ne olduğunu 

bulmaya harcarsa, evet, duygumuzun tetikleyicisi, çoğunlukla bu bir dakika bile 

sürebilir, yani çok büyük bir gecikme var, dikkatimiz dağıldığı anda bu kombinasyonu 

bozmuş oluruz. Anlıyor musunuz? 

 

Başka bir deyişle, sistemin (ya da bilincimizin, size hangisi uygunsa, dostlar) planına 

göre, o sırada bilincimizi cömertçe beslememiz gerekiyordu. Yani, Vril'imizi, dikkat 

gücümüzü bilincimize büyük miktarda aktarmamız, yani çok fazla duygu vermemiz 

gerekiyordu. Daha resmin bize ulaşması bile beklenmeden içimizde güçlü bir duygusal 

dalgalanma yaratılıyor, diyelim ki bilgi sadece Benlik olarak bize ulaşmak üzere. Ama 

biz bunu çoktan hissetmişizdir, reseptörler aktif hale gelmiştir, özellikle de ikincil 

bilinç bir duyguyu uyandırmak için bize karşı çalıştığında. Bu daha karmaşık bir 

kombinasyon. Ve bunu birincil bilince iletmeden önce, daha sonra duyguyu Benlik 

olarak bize iletmesi için, ikincil bilinç bedenimizde bir kokteyl oluşturur; ancak 

birincil bilinç tüm bunları fark eder ve hemen alarm verir. Neden? Çünkü o da 

müdahale etmek ister. 

 

Bu bilgiye sahip olmadan... Aslında birincil bilinç her zaman ikincil bilincin bizim için 

hazırladığı bilgiye sahip değildir ve bunun tersi de geçerlidir. Yani, yakın olmalarına 

rağmen, aralarında bir fark vardır. Neden? Çünkü birincil bilinç birincildir, ikincil 

bilinç ise - deyim yerindeyse bu oldukça ciddi bir durumdur ve daha sonra oluşur. 

Arada ciddi bir zaman farkı vardır. Anlıyor musunuz? Zaten hissetmişizdir, zaten tepki 

vermişizdir ve sadece bir dakika sonra aklımıza bir düşünce gelebilir. Ama kendimizi 



incelemeye dalmışsak, o zaman düşünce hiç gelmeyebilir. Yani, bunu bir şeyle, 

geçmişteki bir dalgalanmayla veya bedenimizdeki bir sorunla ilişkilendirmeye 

başlarsak, bu düşünce hiç gelmeyebilir. 

 

Yani, bu şekilde çaldık... ya da daha doğrusu, biz değil, yine bakın, (Tatiana: Birincil 

bilinç) - görünüşe göre, bu bir dil sürçmesi, ama bu bizim alışılmış düşünce tarzımız. 

Kendimizi her zaman birincil ya da ikincil bilincin yerine koyarız ve her zaman "Bu 

aslında biziz", "Bu benim" deriz. Ama "ben" kim? Sen aslında bilinç misin dostum? 

Bu noktada, bilincin biz olup olmadığını anlamaya çalışırken (özellikle psikiyatrinin 

bazı modern temsilcileriyle konuşursak) oldukça uzun süre devam edebilecek bir 

tartışmaya da girmeye başlarız, bu uzun ve eğlenceli bir tartışma olabilir. Neden? 

Çünkü "benlik (self)" kavramı günümüzde çok muğlak ve farklı ekoller tarafından, 

hatta psikiyatriden bahsetmiyorum bile, psikolojinin farklı dalları tarafından farklı 

yorumlanıyor. 

 

Oysa aslında her şey çok basit. "Ben" kimdir? Benliktir (Şahsiyet). Dolayısıyla, şunu 

anlamak çok önemlidir, dostum, siz bilinç değilsiniz, ne birincil ne de ikincil 

bilinçsiniz - bunlar yalnızca sizin araçlarınızdır, oysa siz Benliksiniz. Ve burada, ister 

istemez kendiniz üzerinde çalışmak zorundasınız, çalışmak zorundasınız, 

gözlemlemek zorundasınız. Bunu yapmamayı seçebilirsiniz. O zaman herkes gibi, 

diyelim ki zorlanmadan yaşayabilirsiniz. 

 

İnsanlar "Allah'a sevgi yoluyla ulaşmak mümkün mü?" diye soruyorlar. Bu 

mümkündür, bu konuda daha önce birden fazla kez yanıt verdik, elbette mümkündür. 

Aslında her din Allah'a götürür. Neden? Çünkü her din Bilgi taneciklerini içerir. Ve 

Allah'ın Dünyasına gelmeyi arayan ve arzulayan bir insan için, bu Gerçeği almak, onu 

kavramak ve idrak etmek için bir tane yeterlidir. Çünkü her bir tane bedenimizin her 

bir hücresi gibidir, kendi içinde bütünsel bir anlayış taşır. Başka bir deyişle, insan tüm 

samanı atarak ve kendisi için bir adet tane bırakarak, onun sayesinde gerçekten Ruhsal 

Dünyaya gelebilir. 

 

Ancak dostum, yol boyunca mutlaka iblislerin, şeytanların veya cinlerin tezahürleriyle 

karşılaşacaksın, onlara ne dersek diyelim, görüyorsun, bunların hepsi birer sıfat, 

gerçekten sıfatlar. Çeşitli dinlerde farklı şekillerde adlandırılırlar, ama özü birdir: 

bunlar bir insanın en yakın düşmanlarıdır, bir insanın gerçek düşmanlarıdır; bunlar 

bizim bilincimizdir, öylesine ördüğümüz bir şeydir ki neredeyse ilk bilinçli 

adımımızdan itibaren, çocukluğumuzdan beri ve dedikleri gibi son nefesimize, son 

düşüncemize kadar, bazen kim olduğumuzu bile bilmeyiz, kafamızdaki o iki 

dolandırıcının gücü altında köle olarak kalırız. Ve işin en komik yanı, onlar kafamızın 

içinde bile değiller. 

  

Yine de beynimizin aslında dürüst olduğunu söylemek zorundayım, tıpkı bilgisayar 

ekranınız gibi. Evet, piksel hataları olabilir, arızalar olabilir ama (Tatiana: Seçimlere 

karşı tarafsız) kesinlikle tarafsızdır. Bu kesin. Ve işte başladığımız soru: nasıl ayırt 

edebilirsiniz, diyelim ki (Tatiana: Bir seçim nerede BEnlikten gelir ve nerede bilinç 

tarafından empoze edilir), nerede bir seçimdir ve nerede empoze edilir? 



Bunu bu kadar uzun zamandır anlatmamın nedeni, aslında bunu ayırt etmenin çok 

kolay olduğunu netleştirmektir dostlar. Eğer bir düşünce Benlik olarak sizin 

tarafınızdan kontrol ediliyorsa, eğer olumlu bir düşünce ise (yani sizin için, başkası 

için olumsuz olabilir ama sizin için olumludur), o zaman bu düşünce yine bilinç 

tarafından oluşturulabilir ve sistemden gelebilir, ama sizin için çalışacak ve size 

yardımcı olacaktır. Oysa bu yıkıcı bir düşünceyse ve siz bunu kabul ederseniz, bu sizi 

kesinlikle etkileyebilir, ruhsal yolda size engel olabilir, sizi yoldan çıkarabilir ve 

dikkatinizi dağıtabilir. 

 

Anlamanız için söylüyorum, mücadele Vril'in gücü için devam ediyor. Dikkatinizin 

tüm değerini anlarsanız, kendinizi Benlik olarak tanımlayabilirseniz... Önceki 

videolarda, kişinin kendini nasıl anlayacağını, kendini nasıl bulacağını, birincil bilincin 

çalışmasının nerede olduğunu, ikincil bilincin çalışmasının nerede olduğunu ve Benlik 

olarak nerede olduğumuzu nasıl ayırt edeceğimizi birçok kez tartıştık. Tekrar 

etmeyeceğiz, eğer isterseniz - sadece önceki videoları izleyin (değil mi?); bu onları 

görmemiş olanlar için. Yani burada, bu durumda Benlik konumundan, bilincin 

çalışmasını gözlemleyerek, bilincin ne olduğunu ve Benlik olarak bizim için olumlu ve 

olumsuz bir düşüncenin ne olduğunu kolayca öğrenebilir ve anlayabiliriz. Bir nokta 

daha: Tekrar edeceğim, bundan bahsetmiştik, Benliğimiz düşünemez. 

 

Bilincimizin nasıl çalıştığına bakarsak, oturabilir, sakinleşebilir ve bakışlarımızı 

düşüncelerle dolu kafamıza yöneltebiliriz, şu şekilde ifade edeceğim: tüm düşüncelerin 

ayrık olduğunu göreceğiz. Bir şeye çok odaklanmış olsak ve bir şey yapıyor olsak bile 

- ki burada motor tamirine, nakış işlemeye, hatta sokakta pek de dost canlısı olmayan 

bazı insanlarla tanışmaya geri dönüyoruz - yine de pek çok düşüncemiz olacaktır. Bu 

eyleme yüzde yüz odaklanmamız mümkün olmayacaktır. Bu sırada, hala bir yığın 

çeşitliliğe, çeşitli düşüncelere sahip olacağız ve bunların hepsi kıpır kıpır ve ayrık 

olacak. Yani, hiçbir bütünlükleri olmayacaktır. 

 

Oysa, Benliğin nasıl algıladığına bakarsak, bu... diyelim ki, kendini Benlik olarak 

idrak etmenin ilk deneyimi şaşırtıcıdır. Neden biliyor musunuz? Çünkü düşünce 

yoktur. Benlik olarak, bazı eylemleri veya durumları gerçekleştirme sürecimiz için 

yine de bilincimizi kullanırız. Benlik olarak ise herhangi bir durumu bütünsel olarak 

algılarız. Başka bir deyişle, neden-sonuç ilişkilerini hemen kavrarız, başlangıcı ve 

sonu görürüz, şu ya da bu eylemin nereye varacağını görürüz. Bu mutlak bir resimdir. 

Üstelik bunu bir görüntü olarak algılamayız. Onu bir gerçek olarak, Bilgi olarak 

algılarız, bu... düşünce değil, anlayış diyelim. Düşünce bilincimizin ürettiği şeydir. 

 

Burada izini sürebileceğiniz çok ilginç bir gerçek daha var ve bu aslında pek çok kez 

doğrulanmıştır; meditatif uygulamada ustalaşmış ve diyelim ki kendilerini Benlik 

haline, kesinlikle Benlik haline sokabilen insanlar üzerinde pek çok araştırma 

yapılmıştır. Yani, bilincin çalışması durduğunda ve yalnızca Benliğin faaliyeti 

olduğunda. 

 

Örneğin, beynimizdeki nöronların çalışması bu emisyon tomografi tarayıcısında açıkça 

görülebilir. Bir insan böyle özel bir duruma girdiğinde, buna meditatif diyelim, 



nöronların neredeyse tamamen sönümlendiğini görürüz, yani hiçbir düşünce yoktur. 

Bu çok derin bir uykuya benzer. Serebral kortekste engellemenin olduğu ama aynı 

zamanda Benlik olarak insanın aktif kaldığı, ancak beynin çalışmasını etkilemediği 

böyle bir derin dalma aşaması. Beynin çalışması birincil bilincin çalışmasından 

etkilenir. Yani, tüm resimler ve diğer her şey. Belki biraz, altını çiziyorum, çok az da 

olsa ikincil bilincin etkisi vardır. Başka bir deyişle, ikincil bilinç beyni çok nadiren 

doğrudan etkiler. Neden? Çünkü tam olarak nöronlar aracılığıyla, birincil bilinci 

atlayarak, bize Benlik olarak ulaşır. Çoğu zaman, bu nadir görülen bir olgudur; çoğu 

zaman ikincil bilinç bize bilgi aktarmak için hala birincil bilinci kullanır. 

 

Yine de, bu bağlantı kopması ya da yer değiştirme gerçekleştiğinde, örneğin 

hipnoterapi uygulamalarında ya da bir tür hipnotik numaralarda ve benzerlerinde, 

birincil bilinç ortadan kaldırıldığında ve onun yerine bir operatör çalıştığında bunu 

görebiliriz. Bu da deyim yerindeyse çok ilginç bir fenomen, ama biz bunu bir kez 

inceledik. Her durumda, hipnozun etkisi ve tüm bunların nasıl gerçekleştiği bugünkü 

toplantımızın konusu değil. Bunu daha önce tartışmıştık. 

 

Dolayısıyla, birincil ve ikincil bilinçlerin çalışmaları arasındaki fark aslında çok 

büyüktür. Ve bir insan için bunları dengelemek ve kontrol etmek son derece önemlidir. 

Daha da fazlasını söyleyeceğim: birçoğumuz böyle bir monad "yin-yang" gördük. Bir 

tür iki küçük balina vardır: biri siyah biri beyaz, gözleri vardır - siyah göz beyaz 

balinanın, beyaz göz ise siyah balinanın üzerindedir. Bu monad tam olarak iki 

bilincimiz arasındaki dengeyi temsil eder. Daha sonra elbette iyi ve kötüye dair pek 

çok felsefe, açıklama ve yorum ortaya çıktı. Hayır, bu iyilik ve kötülük monadı değil; 

iyilik ve kötülük monadı biraz daha farklı ama konumuz bu değil. 

 

Yine de ilginç bir nokta daha var. Örneğin, aklınıza kötü, yıkıcı bir düşünce 

geldiğinde. Tamam mı? Evet, bu kokteyl bedeninizde çoktan hazırlandı, her şey zaten 

başlangıç çizgisinde, sadece Benlik olarak siz bunu bilmiyorsunuz, şimdi sizi 

kelimenin tam anlamıyla tekrar soyacaklar; ruhsal gelişiminize veya kişisel olarak 

sizin için bazı olumlu konulara harcayabileceğiniz Vril'in büyük bir kısmını elinizden 

alacaklar. Şu anda belli bir gerginlik hissediyorsunuz, bedeninizde bir şeyler oluyor. 

Öyle değil mi? Birincil bilinç size bu konuda bilgi iletti. Ama olumsuz düşünceler yok. 

 

Tatiana: Ve resimler yok.  

 

İgor Mihayloviç: Ve resimler yok. Ve o anda bir düşünce geliyor, yani bir şeyle 

ilişkilendirilmiş bir resim görüyorsunuz. Ve bu çağrışımın ortaya çıkması halinde 

olumsuz sonuçlar doğurabileceğini fark ediyorsunuz. Eğer deneyiminiz varsa, işte bu 

yüzden bilincinizi incelemek ve bu becerileri geliştirmek önemlidir, yani deneyiminiz 

olduğunda ve bu resmin bir şeyle ilişkili olduğunu anladığınızda, içinizde zaten 

fokurdayan bir kokteyl varken, Benlik olarak kendiniz için çok yararlı bir eylem 

yapabilirsiniz, yani çok fazla enerji tasarrufu yapabilirsiniz, ama aynı zamanda 

bilincinizin ya da sistemin harcadığı enerjiyi de ortadan kaldırabilirsiniz. Bu arada, 

bilinciniz yalnızca sistemin bir parçasıdır. Aslında bilinçte çok fazla güç yoktur. Size 

saldırmak için sistemin gücünü kullanır. Ama sizden Vril'in gücünü aldıktan sonra, ne 



kadarını alırsa alsın, kendisine sadece onda birini bırakır. Bundan bahsetmiştik. Bu 

arada yüzde 90'lık bir haracı da sistemin kendisine verir (yani neredeyse modern 

vergiler gibi). 

 

Dolayısıyla bu gücü almak ve kendi gücünüzü korumak ve arttırmak için, deyim 

yerindeyse, ruhsal huzurun derinliklerine inmek yeterlidir. Ve bu iç kargaşayı, bu 

düşünceyi tamamen reddetmek, yani bu resmi kapatmak ve bedeninizin bu heyecanlı 

halini, bu kokteyli, kendi içinizdeki huzur haline yönlendirmek. Şaşıracaksınız ama 

sanki, diyebilirim ki, iyi hissediyorsunuz ve aniden... diyelim ki spor yapıyorsunuz, 

normal bir yük var ve sonra ikinci bir nefes açılıyor, bilirsiniz. Ağır bir şey 

kaldırdığınızda aniden kaldırmanın çok daha kolay hale gelmesi gibi. Neden? Çünkü 

bu lastik bantlar gibi. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Yardım aldınız.  

 

İgor Mihayloviç: Sanki bir şey size yardım etmiş gibi. Bu durumda da aynı şey 

geçerli. Yani bunu birçok şeyle ilişkilendirebiliriz ama deyim yerindeyse bir arkadaşın 

yardımı gibi. Ya da basitçe söylemek gerekirse, paraya ihtiyacınız var ve birdenbire 

paranız oldu. Bir zamanlar bir kenara koymuş ve unutmuştunuz, ama şimdi onu 

buldunuz. Kendinizden gelen böyle bir yardım. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, az önce bir sivrisineği sıkmanın bir yolunu dile 

getirdiğinizi vurgulamak isterim. 

  

İgor Mihayloviç: Yollardan biri. 

  

Tatiana: Yollardan biri. 

 

İgor Mihayloviç: Evet. 

 

Tatiana: Bu izleyicilerimiz için uzun zamandır beklenen bir hediye. Çünkü uzun 

zamandır bunu istiyorlardı. 

 

İgor Mihayloviç: Aslında... Evet. Ama burada sistemin nasıl çalıştığını bilmeniz 

gerekiyor. Eğer bunu bilmiyorsan, dostum, zor zamanlar geçirirsin. Ve tekrar 

söylüyorum, emsal oluşturmamalıyız. Neden? Çünkü yine tüm bu sorular, bilirsiniz, 

ince buz üzerinde yürümek gibi bir şey diyebilirim. Hangi anlamda? Size basit bir 

örnek vereyim. 

 

Size az önce anlaattık, Tatiana bunun bir sivrisineği sıkarak dışarı atma yöntemi 

olabileceğini vurguladı. Yani sen, dostum, bilincini gözlemleme konusunda önemli bir 

deneyime sahip olmadan, bu sivrisineği sıkıp çıkarmak için yakalamaya başlıyorsun. 

Eğitiminiz için ne kadar harcayacağınızı biliyor musunuz? Bu gerçekten de son derece 

pahalıdır. Bilinci incelemek yerine, size "Şimdi, şimdi sen ve ben, sivrisinekleri 

sıkmaya başlayacağız" dediğinde kendi bilincinizin hilelerine kanabilirsiniz ve gelen 

herhangi bir düşünce, şimdi onu aktarıyoruz veya "Hayır, dinle, bedeninde neler 



oluyor. Görüyor musun, sol topuğunda bir kaşıntı var? Bu zaten hazırlanmakta olan 

kokteyl. Şimdi bilinciniz size karşı ya da size tuğlalar fırlatıyor." Yani, bunlar doğal 

süreçler. 

 

Şu anda dile getirdiğim şey, dostlarım, bilincimizin doğal çalışmasıdır. Bu yüzden bu 

numaralara kanmamalıyız. Neden? Sistemi bir bütün olarak bir kenara bırakın, 

bilincimizin açlığını gidermek - bu imkansızdır. Benliklrt olarak bize ne kadar güç 

verilirse verilsin, hepsini sisteme verseniz ve günün sonunda, ne bileyim, masalda 

büyükannenin kırık yalağın yanında hiçbir şeysiz kalması gibi, siz de bedeninizle 

kalsanız bile, yine de sistemi tatmin edemez ve dolduramazsınız çünkü o bir 

uçurumdur, dibi yoktur. Oraya ne kadar Hayat atarsak atalım, hepsi ölüme gider. Bu 

yüzden onu korumalısınız, Vril gücünüz konusunda dikkatli ve uyanık olmalısınız. Bu 

güç Hayat kazanmak için gereklidir. Dolayısıyla bilinç üzerinde çalışmak gerekir, ama 

az önce tanımladığımız gibi yöntemlerle oynamamalısınız. Değil mi? Bu beceri 

kendiliğinden gelecektir, acele etmeyin. 

 

Tatiana: Kimse yağmacılık yapmamalı. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Bilincin alanına girmeyin. Neden? Çünkü eğer 

bilincin alanına girmeye ve onu kendi alanında yenmeye çalışırsanız, bilmelisiniz ki o 

zaman bilinç sizin için bir tiyatro oyunu sahneye koyar. Aslında siz bu gösteri için 

para ödemişsinizdir ve siz sadece bir seyirci olarak, bu durumda Benlik olarak, bu 

tiyatronun en uzak köşesinde oturup sahneyi izliyorsunuzdur. Dolayısıyla dostlarım, 

her şeyi yavaş yavaş, doğru bir şekilde ve tercihen hata yapmadan yapmalısınız, o 

zaman bu daha keyifli olur. 

 

Tatiana: Ve Sevginin bölgesinden ayrılmamalısınız. 

 

İgor Mihayloviç: En önemli şey de bu arkadaşlar. Sevgiden daha güçlü hiçbir şey 

yoktur. Ve Allah'ın Sevgisinden daha arzu edilir bir şey yoktur. Bu nedenle dostlarım, 

ona ulaşmak, onu biriktirmek gerekir. Ve bu dünyada daha fazla Allah'ın Sevgisine 

sahip olmak için, bunun koşullarını kendimiz yaratmalıyız. Bu arada, her şey basit bir 

şeyle başlar: sadece birbirimizi sevelim. Teşekkür ederim. 

 

Tatiana: Çok teşekkür ederim, İgor Mihayloviç.  

 

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

 

 


