
Birincil ve İkincil Bilinç 

 

BİRİNCİL BİLİNÇ VE İKİNCİL BİLİNÇ. İnsanda neden farklı arzular ortaya çıkar 

ve bu onun davranışlarını ve yaşamını nasıl etkiler? "Ben kimim?" Farklı insanlarla 

etkileşime girdiğinizde neden içinizde tamamen farklı bir kişi harekete geçiyor? 

İnsanlar başka insanlarla tanıştıklarında neden kendilerini satarlar? Duygu ve 

motivasyon psikolojisinin temeli neye dayanır? Birincil bilincin veya ikincil bilincin 

baskınlığı insan yaşamının alanlarını nasıl etkiler: aile, ev işleri, iş, kariyer, yaratıcılık 

ve entelektüel gelişim? 

 

İNSAN KENDİ IÇINDE BİRİNCİL VEYA İKİNCİL BİLİNCİN BASKINLIĞINI 

NASIL AYIRT EDEBİLİR? Birincil bilinç ve ikincil bilinç arasındaki mücadele 

insanda nasıl gerçekleşir ve insan davranışlarına nasıl yansır? Bilinçler hangi koşullar 

altında bir etki tandeminde birleşir ve buna nasıl direnilir? Birincil ve ikincil bilinçler 

arasındaki bağlantının özellikleri. 

 

Benlik (Şahsiyet) gelişirken, birincil ve ikincil bilinçleri keşfetme, düzenleme ve 

kontrol etme pratik becerilerinde nasıl ustalaşır? 

 

 

 

 

Tatiana: Selamlar, sevgili dostlar. Sizleri tekrar ağırlamaktan içtenlikle mutluluk 

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

 

İgor Mihayloviç: Merhaba. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bir önceki videoda dikkatin dağıtılması konusunu ele 

almıştık. Ve demiştik ki, eğer insan doğasını anlamazsa, zamanın ve dikkatin önemini 

ve değerini anlamazsa, sadece hayatını boşa harcar ve onun yerine şeytanlar yaşar, 

Benlik olarak insanın kendisi ise hayatın kenarında durur ve bu hayatın nasıl geçip 

gittiğini izler. Bu arada, her birimiz için yaşamın görevi ve anlamı aslında, bu koşullar 

altında, bazen cehennem koşullarında, sistem şiddetli bir şekilde saldırdığında, Meleği 

kuvvetlendirmektir, böylece Sevgi aracılığıyla kişi Ruhsal Dünya ile bağlantı kuracak 

ve daha sonra Tanrı'ya gidecektir. Bunun için insan her gün düşmemeli, kafasının 

içindeki şeytanları dinlememeli, her şeyde ve her zaman gerçek bir insan olarak 

kalmalı (İgor Mihayloviç: Doğru) ve gerçek benliği olarak kalmalıdır. 

 

Doğrusu, "benim gerçek benliğim kim?" sorusuna gelince, bu konuda dostlarımızdan 

çok soru alıyoruz. Ve fark ediyoruz ki herkes hayatında "Farklı insanlara karşı 

tamamen farklıysam ben kimim?" sorusuyla karşılaşmış. Sonuçta, davranışlarımız 

esasen yanımızda kimin olduğuna bağlı olarak değişir. Bu nedenle insan her zaman 

şunu merak eder: "Neden böyle davranıyoruz? Neden farklı insanlara karşı farklıyız? 

Davranışlarımız ve insanlara karşı tutumumuz neden bu kadar değişiyor, sanki 

tamamen farklı bir kişi devreye girmiş gibi?" Nedir bu? Bu sadece diğer insanlar 

tarafından beğenilme arzumuz mu? Yoksa bunun arkasında daha büyük bir şey mi var? 



Belki de bizler çok çeşitli, farklı ve çok yönlü kişilikleriz? Ya da tam tersine, örneğin 

çeşitli durumlarda bu kadar dengesiz olduğu göz önüne alındığında, bu insanda içsel 

bir öz olmadığını mı gösterir? Farklı insanlarla bu kadar farklı olmamız neye işaret 

ediyor? 

 

İgor Mihayloviç: Bence bu sadece bizim sıradan insanlar olduğumuzu gösterir. Ve 

bunu anlamak için biraz kendinize, davranışlarınıza bakmalı, kendinizi 

gözlemlemelisiniz, deyim yerindeyse. Ve elbette bir kenardan bakmak iyi olacaktır. 

Eğer bir gözlemci deneyiminiz varsa, o zaman çeşitli durumlarda nasıl davrandığınızı, 

bilincinizin nasıl davrandığını gözlemleyin dostum. Bunun neye yol açacağını biliyor 

musunuz? Herhangi bir kişinin kendisini gözlemleyerek, şu ya da bu durumda nasıl 

değiştiğini... Ve gerçekten de insanlar bu soruları fark ediyor ve soruyor - bilirsiniz, bu 

harika, insanların olgunlaşması, deyim yerindeyse basit, temel şeyleri görmeye 

başlamaları harika, ama bunları görüyorlar. Oysa daha önce bunu göremiyorlardı. 

 

Sonuçta, Bilgiden ve hatta pratikten uzak olan bir kişiye sorun: gün içinde değişiyor 

mu? "Evet, ruh halime bağlı olarak" ya da başka bir şey. Oysa gerçekte, dostlar, biz, 

bilirsiniz... diyelim ki, çok eski bir meslek var - kendini satmak. Yani, farklı insanlarla 

tanıştığımızda, her zaman kendimizi satarız - bu tam olarak en eski meslektir ve sizin 

düşündüğünüz gibi değildir. Bu doğru değil mi? Doğru. Arkadaşlarımızla tek bir 

şekilde davranırız. Dahası, bir ve aynı grupta, hayatımız boyunca partinin canı ve ruhu 

olabiliriz. Başka bir grupta çok neşesiz, makul ve ciddi olabiliriz. Üçüncü bir grupta 

ise paspas olabiliriz. Biz böyleyiz ve bu normaldir. 

 

Tatiana: Biliyorsunuz, arkadaşlarımız gerçekten bu bölünmeyi kendi içlerinde çok 

belirgin bir şekilde hissettiklerini belirtiyorlar. Ancak şöyle bir şeyle karşılaşıyorlar: 

kişinin diğer insanlara güvenmemesi ya da onlardan bir tür tuzak beklemesi bir şeydir, 

ama kendine güvenmemesi başka bir şeydir, çünkü birisinin aniden nasıl harekete 

geçtiğini görür ve her zaman bunun kim olduğu, gerçek benliğinizin kim olduğu 

sorusu vardır. 

 

İgor Mihayloviç: "Gerçek benliğiniz kim?" - Ruhsal yoldaki en önemli soru "sen 

kimsin?" sorusudur. Değil mi? Bu soruya yanıt verdiğinizde, diğer tüm sorular zaten 

ikincil hale gelir. Ve diyelim ki, kişi gerçekte kim olduğunu anladığında, cennetin 

kapısı da dahil olmak üzere tüm kapılar önünde açılır. Neden? Çünkü artık günlük 

yaşamda anlamadan ve bilmeden yaptığı o aptalca şeyleri yapmaz, ya birinin ya da 

diğerinin, yani birincil bilincin ve ikincil bilincin rolünü oynamaz, çünkü bunlar en 

önemli manipülatörlerdir. 

 

Şimdi, bakalım, örneğin, bir insan yöneticilerine karşı bir şekilde, astlarına karşı başka 

bir şekilde davranırken, evde üçüncü bir şekilde davranır. Ve hatta evde bile, farklı aile 

üyelerine karşı tamamen farklı davranabilir. Dolayısıyla, bir insan hiçbir zaman her 

yerde sabit ve aynı değildir. Böyle insanlar olsa bile, affedersiniz, bu sıradan bir 

aptallık, özür dilerim arkadaşlar, ama bu doğru. İnsanın kendine saplanıp kalması 

ruhsal bir bozukluktur, bir tane iblis vardır, hepsi bu.  

 



Genelde kavga ederiz. Yani, tüm bunların nedeni nedir? Birincil bilinç ve ikincil 

bilinç. Benlik olarak biz üç boyutluluğu hiç algılamıyoruz. Bu dünyayı deyim 

yerindeyse aracılar vasıtasıyla gözlemleriz ve bu aracılar bizi basitçe manipüle ederler. 

Genellikle bizi sürecin kendisine dahil ederler ve biz kendimizi bir beden olarak 

algılarız, kendimizi birincil bilinç veya ikincil bilinç olarak algılarız. Özellikle de 

örneğin birincil bilincin bize yüklediği bir sorunla meşgul isek. Diyelim ki, size hasta 

olduğunuzu ya da başka bir şey olduğunu söylüyor, bedeninizde neyin acıdığı önemli 

değil, saçınız acıyor, her neyse, ama siz "Saçım acıyor" diye sabitleniyorsunuz ve 

hepsi bu. Evet, bazı insanlar "Saç acıtamaz" diyecektir. Acıtamaz, sinir uçları yoktur. 

Ama birincil bilinç acımasını isterse, acır ve biz de bundan kaçamayız. Çünkü Benlik 

olarak algılamıyoruz, birincil bilinç dışında bizi bedene bağlayacak hiçbir sinyal 

sistemimiz yok. Yani tam olarak onun aracılığıyla her şeyi elde ederiz. 

 

Kendimizi ağır koşullarda bulduğumuzda, diyelim ki uzun süreli acı ve ıstıraba 

katlanmak zorunda kaldığımızda ve hiçbir umut görmediğimizde, uyum sağlayabiliriz 

gibi görünüyor. Öyle değil mi? Ama bu acı ve ıstırap değişip duruyorsa ve birincil 

bilincin panik hali varsa, o zaman buna dahil olur ve bunu bağımsız bir şey olarak 

deneyimleriz. Kendimizi Benlik olarak kontrol edersek, tek yapmamız gereken 

bağlantıyı kesmektir ve beden ve birincil bilincin acı çektiği anda sahilde bir yerde 

dinleniriz. Her şey çok basittir. 

 

Tatiana: Gerçekten de, çok çekingen, hatta belki de bir gruba yabancı olan insanların 

birdenbire, dikkat çekmek uğruna, bazı korkularının üstesinden gelmeye, otoriter ve 

buyurucu insanlar olmaya hazır olmaları çok şaşırtıcıydı ve tam tersine, hatta... 

 

İgor Mihayloviç: Biliyor musun Tatiana, sana korkularının üstesinden gelmediklerini 

bile söyleyebilirim; diyelim ki bu korkuların üstesinden gelmiyorlar değil, başka bir 

gruptayken bile bu korkulara sahip değiller. Yani kişi belli bir gruba giriyor ve belli bir 

davranış biçimi, şöyle söyleyelim, yani bu gruptaki rolü oluşmaya başlıyor. Neden? 

Bir grup oluşmuşsa, belli bir gelenek var demektir, bazı kurallar vardır, birileri 

birilerine tabidir, bu gerçekten böyledir. 

 

Duruma biraz farklı bir perspektiften, görünmez dünyanın perspektifinden, yani 

sıradan gözlerle bakarsak, o zaman her şey çok basittir: yaşlı ve güçlü iblis her zaman 

genç olanlara hükmeder. Gelecek vaat eden bir iblis, deyim yerindeyse, bu grupta 

büyüyebilir, bu tür iblisler güçlü bir iblisle rekabet etmeye başlar. Yani kişi yeni bir 

gruba girdiğinde, deyim yerindeyse, anında değerlendirilir ve eğer bir otorite 

kazanamazsa, diyelim ki daha düşük bir pozisyona atanır. Neden? İblisine bağlı olarak. 

Eğer iblisi ilerici ise, yani büyüme kapasitesine sahipse ve kişi onu besliyorsa, doğal 

olarak o grupta hemen bazı puanlar kazanabilir. Ama kişi güçlü bir iblisin, ciddi bir 

diktatörün bulunduğu bir gruba girerse, o zaman diğer iblisler onun önünde eğilir. Ve 

kişi yeni bir grupta bu şekilde otorite kazanır. 

 

Şimdi hayal edelim: belli bir grup oluştu. Tamam mı? Herkesin kendi rolü var. Ama 

büyüme yeteneğine sahip, gelecek vaat eden bir iblis var. Ama bu grupta başarılı 

olamayacak. Neden? Çünkü daha yaşlı, daha güçlü iblisler var ve ona hükmediyorlar. 



Ama iblislerin daha zayıf olduğu başka bir gruba girer girmez, deyim yerindeyse, 

hemen onlara hükmetmeye başlar. Tarihte böyle kaç vaka var? Çok fazla. Biz bunu 

biraz mitsel bir perspektiften ya da dini bir perspektiften ele aldık. Ama nasıl olduğunu 

anlamanın en kolay yolu bu. Bu perspektiften bakarsanız, her şey yerli yerine oturur. 

 

Dostlarım, size aşağıdaki deneyi yapmanızı öneriyorum. Yakında tatiller olacak ve 

herkes bir araya gelecek. Durum ne olursa olsun, bayramlar bayramdır ve genellikle bu 

bayramlar ziyafetler, arkadaşların, akrabaların ve benzerlerinin bir araya gelmesi 

anlamına gelir. Yine de sadece gözlemlemeye çalışın, kendinizi tüm bu koşuşturmadan 

bir Benlik olarak soyutlayın ve sadece insanların ilişkilerine bakın. "Akrabalar, 

yakınlar, arkadaşlar, patronlar veya bir başkası" klişesini ortadan kaldırın. Sadece 

kendinizi bundan soyutlayarak, deyim yerindeyse içinde bulunacağınız grubu 

gözlemleyin ve bu gölgelerin insanlara nasıl hükmettiğini göreceksiniz. 

 

Demek istediğim, bunu hissetmek çok kolay, özellikle de ruhsal deneyime sahip olan 

ve görünmez dünyayı en azından sezgisel olarak algılayabilen dostlarımız için. Ve 

daha da iyisi, bunu Benlik perspektifinden gözlemleyebildiklerinde, her şey yerli 

yerine oturuyor. Yani, bilirsiniz, "otoriter, akıllı, eğitimli bir kişi, hükmedebilir" ya da 

tam tersi, "o karizmatik, kaba, güçlüdür ve herkes ondan korkar". 

 

Ya da daha basitleştirelim. Tamam mı? İki profesör ve bir suçlu bir arada oturuyor: 

kim kime hükmedecek? Bu durumda, bu iyi bir soru. Defalarca hapse girmiş ve 

rakipleriyle sert konuşmalar yapmaya alışkın olan suçlu ve haydut mu yoksa inek bir 

öğrenci gibi oturan iki bilim insanı mı? Açıkça görülüyor ki haydutun baskın olması 

gerekiyor. Oysa eğer bu bir kafede gerçekleşiyorsa bir garsonun bile baskın 

olabileceğini söyleyeceğim. Çünkü o bu tür insanları yeterince görmüştür ve onlarla 

nasıl başa çıkacağını bilir. Ve o bilim adamlarından ya da o mahkumdan çok daha 

fazla ilgi görür. Neden? Çünkü bir garson olarak, karizmasına bağlı olarak, diğer 

iblislere boyun eğebilir ya da dikkat çekerek ve toplayarak onlara hükmedebilir. 

Anladınız mı? Sadece maaş ve bahşiş değil, en önemli şey olan ilgiyi de alır. 

 

Dünyamız göründüğü kadar basit değildir. Aynı anda hem karmaşık hem de basittir. 

Her zamanki üç boyutlu perspektifimizden bakarsak, maddi çıkarların peşinde 

koştuğumuz, kendimiz için daha iyi bir yer bulmak istediğimiz, daha az çalışıp daha 

çok kazanacağımız, böylece ısınacağımız, yeterli ışığa ve yiyeceğe sahip olacağımız 

yer, bu bir taraf. Ama bu tarafa üstün gelen bir başka taraf daha vardır. Bu iyi bir yer 

bulma arzusu - bunların hepsi birincil bilinçtir - bir yuva yapmak, bilirsiniz, sakin bir 

mesken yaratmak ve bu tür şeyler. Ama bu yalnızca küçük bir şeytan için geçerlidir. 

Ve ne kadar güçlü olduğuna bağlı olarak, yalnızca Benliğe ve diyelim ki ikincil bilince 

değil, aynı zamanda etrafındakilere de hükmeder. 

 

Ve ne yaparsanız yapın, her insanın içinde her zaman baskın bir iblis vardır. Hayır, 

burada "ne yaparsanız yapın" ifadesine katılmıyorum - bunu değiştirmek mümkündür. 

Demek istediğim, ya birincil bilinç baskındır ya da ikincil bilinç. Ama aslında, bir 

insanda birincil bilincin hakimiyeti varsa, ama kişi ikincil bilincinin hakim olmasını 

istiyorsa, entelektüel olarak gelişmek istiyorsa, birini görmüşse, ayna nöronları 



tetiklenmişse, bir yerde bir konferans veren, bir etkinlikte bulunan bir öğretim 

görevlisiyle aynı olmak istiyorsa (Tatiana: Bir yenilikçi)... evet, bir yenilikçi, dikkat 

çekmek ve daha fazla Vril (güç) toplamak için, yani böyle bir fikri var. Oysa burada, 

birincil bilinç tüm yaşamına hakim olmuştur, bu da onu daha basit, daha aptal, daha 

dikkatli, bilirsiniz, böyle küçük bir ev muhafazakarı yapmıştır. Bunu değiştirmek 

mümkün mü? Elbette mümkündür. Kolayca. Ama zaman alır. Çoğunlukla, kişi ne 

yaptığını biliyorsa, hepsini nasıl geliştireceğini biliyor ve anlıyorsa, yine de 9 ila 14 ay 

sürecektir. Ama insan bunu değiştirebilir ve daha güçlü bir iblis yetiştirebilir. Anlıyor 

musunuz? 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bir konuya değindik, az önce bir muhafazakâr ve bir 

yenilikçiden bahsediyordunuz. Biliyorsunuz, bilim insanları insanların genel olarak 

siyasi yönelimlerini nasıl oluşturduklarını anlamak istediklerinde araştırmalarla çok 

ilgilendim. Özellikle muhafazakârları ve liberalleri inceleyen bir araştırma vardı ve 

orada siyasi yönelimin esasen fizyoloji tarafından belirlendiğinden bahsediliyordu. 

Muhafazakârların korkuya daha fazla tepki veren insanlar olduğu, örneğin 

beyinlerindeki amigdalanın daha büyük olduğu; bu insanlar korktuklarını kabul 

etmeseler ya da cesaretlerine içtenlikle inansalar bile beyinlerinin tamamen farklı bir 

şey gösterdiği. Peki, bu tür siyasi tutumlar gerçekten fizyolojimiz tarafından 

belirleniyor mu, belirlenmiyor mu? 

İgor Mihayloviç: Evet, öyledir. Politikacıları ele alırsak, örneğin tanınmış bir 

ülkedeki Cumhuriyetçileri ve Demokratları ele alalım; Cumhuriyetçiler daha 

muhafazakârdır, iç kalkınmayı desteklerler, daha sakindirler. Demokratlar ise şahindir, 

bir nevi... 

 

Tatiana: "Demokrasi dünyanın her yerinde olmalı." 

İgor Mihayloviç: Doğru, demokrasi her yerde olmalı vesaire. Yani dışarıdan makul 

bir şekilde bakarsak (karlı olduğu sürece nereye ait olduğunu umursamayan insanlar 

hariç, bilirsiniz, hem burada hem de orada olan bu tür insanlar vardır, ama yine de 

ikincil bilinç değil, birincil bilinç hakimdir), o zaman onları şu şekilde ayırırdım: 

Cumhuriyetçiler esas olarak birincil bilincin hakim olduğu kişilerdir, Demokratlar ise 

ikincil bilincin hakim olduğu kişilerdir. Ama burada değiştirmeler olabilir.  

Demek istediğim, birincil bilinç, eğer çok güçlü, çok ciddi bir iblis ise, deneyim, 

pratik, kurnazlık, teatrallik ve diğer her şeyi biriktirmesi için ikincil bilinci 

yönlendirebilir. Ama yine de, birincil olan baskın olacak, onu zorlayacaktır. 

 

Tatiana: Rahatlık elde etmek için. 

 

İgor Mihayloviç: Size basit bir örnek vereceğim. Bir aslan sürüsünün vahşi doğada 

nasıl yaşadığına bakarsak, çoğunlukla, bir veya daha fazla hayvan sürüsünün, geyik 

veya başka bir şeyin etrafında yaşarlar. Ve bir nevi onları güder ve korurlar. Neden? 

Çünkü bu onların yiyeceği. Eğer gözlemlediyseniz, bir aslan sürüsü yatıyor: bir aslan 

ve dişi aslanlar yatıyor, keçiler yanlarında yürüyor, üzerlerine basıyor, otluyor ve 



benzeri şeyler yapıyor - ve kimse onlara dokunmuyor. Neden? Çünkü bu aslanların 

avıdır, onların yiyeceğidir ve tam tersine onlar bunu korurlar ve beslendikleri sürece 

kimseye zarar vermezler. 

 

Mesele tam olarak budur. Birincil bilinç çok güçlü olduğunda, ama sorunlarını çözmek 

için kendisi için bazı faydalar elde etmeye ihtiyaç duyduğunda, örneğin evi veya başka 

bir şeyi iyileştirmek için, bilirsiniz, bu tür şeyler. Tekrar, birincil bilinç nedir? 

Bencillik, narsisizm ve diyelim ki bu dünyadaki tüm kötü tezahürlerimizdir - birincil 

bilinç budur. İkincil bilinç nedir? 

 

Tatiana: Günlük hayatta kendini nasıl gösteriyor? 

 

İgor Mihayloviç: Günlük hayatta mı? 

 

Tatiana: Yani, bunun çeşitli düşünceler, ikincil bilinç olduğunu biliyoruz. 

 

İgor Mihayloviç: Tamam, size günlük hayattan bir örnek vereyim, basit bir örnek. 

Örneğin mutfakta bir rafın ya da kapının eğrildiğini, onu açtığınızı ve tamir edilmesi 

gerektiğini düşünelim. Birincil bilinç ne yapar? Bir tornavida alır ve kapının kendisini 

düzeltmek için menteşedeki bir cıvatayı sıkar. İkincil bilinç ne yapar? İnternete girer, 

bu menteşenin tasarımını açar ve bir tornavida alıp basitçe sıkmadan önce bir hafta 

veya daha uzun bir süre boyunca bu menteşenin nasıl doğru şekilde ayarlanacağını 

izlemeye başlar. İşte fark bu. 

 

Ayrıca, bir insanın hangi tip olduğunu, yani onda neyin baskın olduğunu nasıl 

belirleyebiliriz: birincil veya ikincil bilinç? Bunu o kişinin evini ziyaret ederek kolayca 

anlayabilirsiniz. İçeri girdiğinizde her şeyin yerli yerinde olduğunu görürsünüz: 

kalemler düzgün bir sırayla dizilmiştir, her yer temizdir, mutfaktaki her küçük bez 

yerli yerindedir, her şey mükemmeldir - bu birincil bilinçtir. Neden? Bir şeyin yerinde 

olmaması insana huzur vermez. Oysa diyelim ki bir eve girdiniz ve her şey normal 

öğrenciler arasında olduğu gibi, her şey her zamanki gibi - bu ikincil bilinçtir. Neden? 

Çünkü kişi bu ocak ile, evle yaşamaz, tamamen farklı şeylerle yaşar. Yaratıcı bir arayış 

içindedir ve çok daha geniş bir ilgi alanına sahiptir. İşte basit bir örnek. Tamam mı? 

Bir dâhinin ve bir sözde dâhinin çalışma masasına gelirsek, aradaki farkın ne olacağını 

biliyor musunuz? 

 

Tatiana: Hayır. 

 

İgor Mihayloviç: Birincil bilincin hükmettiği bir sözde dahi... Aslında, kişi birincil 

bilincin hakimiyeti altındaysa, asla bir dahi olamaz, bu bir gerçektir. Çok tembel 

olacaktır. Kolaylıkla potansiyeli olacaktır ama bunu gerçekleştiremeyecektir. Ama 

ayna nöronları işlev gördüğü için, diğer insanların nasıl otoriter ve seçkin olduklarını 

görür ve o da ihtişam ister. Böyle insanlar ne yapar? Onlar da bazı eserler yazmaya ve 

bir şeyler başarmaya başlarlar. Yine, baskın bir birincil bilince sahip olanlar çok hırslı 

kariyeristlerdir ve çok tembeldirler. Astlarına karşı çok acımasızdırlar ve patronlarına 



karşı çok itaatkârdırlar. Bu birincil bilinçtir, bu tür insanlar fırsatçıdır. Bu arada, 

siyasette bunlardan bolca var, işte size basit bir örnek. 

 

Tatiana: Bilimde de olduğu gibi. Dediğiniz gibi, herhangi bir akademisyenin 

aktivasyon ile çocuk olabilmesinin nedeni budur. 

 

İgor Mihayloviç: Evet. Elbette. Ve yine, masası mükemmel bir düzen içinde 

olacaktır. Çoğunlukla, masası neredeyse boştur çünkü raflardaki tüm kitaplar bir 

sıradadır, her şey temiz ve düzenlidir. Oturur, beş dakika çalışır, çoğunlukla başkasının 

kağıdına bir yere adını yazar ve hepsi bu kadar. Böylece her şey temiz ve düzenli olur. 

 

Masaya, gerçek bir dâhinin çalışma masasına yaklaşırsak, her şey darmadağın 

olacaktır (Tatiana: Kaos içinde), kelimenin tam anlamıyla kaos içinde. Ama bu kaos 

son derece düzenli olacaktır ve Tanrı korusun, biri en azından herhangi bir şeyi hareket 

ettirebilir. Neden? Çünkü her şey onun için uygun olduğu şekilde düzenlenmiştir. Kişi 

çalışırken aylarca yatabilir ya da bir tür bilimsel araştırma veya başka bir şey üzerinde 

çalışıyor olabilir; etrafta referans kitapları ve başka şeyler olabilir. Her ne kadar 

günümüzde aygıtlarımız, internetimiz olsa ve her şey ulaşılabilir gibi görünse de, 

aslında çok az kitap, özellikle de profesyonel, gerekli bilimsel kitaplar dijital ortama 

aktarılmıştır. Bu nedenle, çoğu zaman, hatta çoğu zaman bile değil, ama çoğu zaman 

modern araştırma görevlileri, gerçek olanlar, etraflarında hala çok sayıda kitap 

bulundururlar. 

 

Tatiana: Peki ya bu değişim tutkusu, ev kadınları hakkında konuşursak... 

 

İgor Mihayloviç: Yine evet, ev kadınları, ev kadınlarını ele alalım, işte basit bir 

örnek. Eğer bir kadının kocasının ayak parmakları morarmışsa, o kadının baskın bir 

ikincil bilinci var demektir. Neden biliyor musunuz? 

 

Tatiana: Bu paralellik nasıl kurulur? 

 

İgor Mihayloviç: Boş duramadığı için her hafta bir şey taşımaya başlıyor, örneğin 

mobilyaları. Anlıyor musunuz? Sürekli değişime yatkındır, mobilyaların yerini 

değiştirmesi, bir tür yeniden düzenleme yapması, perdeleri değiştirmesi ya da ters 

çevirmesi, her neyse, en azından bir avizeyi ters çevirmesi gerekir, ama bir şeye 

ihtiyaç vardır. Neden? Çünkü her şeyden bıkmıştır, sıkılmıştır, değişikliğe ihtiyacı 

vardır, sürekli bir yenilik arayışı içindedir, vs. Bu ikincil bilinçtir. İnsanın huzur içinde 

yaşamasına izin vermez. Oysa bir kez gelirseniz, sonra ikinci kez, beş yıl sonra tekrar 

gelirseniz ve bir ev hanımının her şeyi yerli yerindeyse, bu birincil bilinçtir. Her şeyin 

ne kadar basit olduğunu görüyorsunuz. 

 

Tatiana: Evet, bu çok ilginç. İgor Mihayloviç, ayrıca tornavida örneğine geri 

dönersek, insanların hareketsizliğinin birincil ve ikincil bilincin aktivasyonu tarafından 

farklı şekilde belirlendiğini anlıyoruz. Değil mi? Yani, eğer bir insan... 

 



İgor Mihayloviç: Doğru. Ama burada bir fark var. Bir kez daha söyleyeceğim: birincil 

bilinç - evet, vida çevirebilir, temel basit şeyleri öğrenebilir, ama yaratamaz, 

yaratıcılığı yoktur. Anlıyor musunuz? Başka bir deyişle, birincil bilinç son derece 

sınırlıdır ve kişinin kendisini sınırlar, eğer çok baskınsa ikincil bilincin gelişmesine 

izin vermez. İnsanın neredeyse her türlü uzmanlığı edinmesine izin verebilir. Değil 

mi? Kişi doktor olabilir, herhangi biri olabilir, bir sanatçı ya da şair olabilir, fark 

etmez. Tek soru, deyim yerindeyse, bu yaratıcılıktaki rolünün ne olacağıdır. Bir dahi 

mi olacak? Bir Puşkin mi olacak? Hayır. Neden? Çünkü Puşkin bir dahiydi. 

Görüyorsunuz, o çok edebi ifadelere dikkat etmedi, kendi kelimelerini tanıttı ve 

oldukça cesurca. Neden? İkincil bilincin faaliyeti. Mısraları bestelerken, eğer işine 

gelmezse, devam eder ve kendi kelimesini yaratırdı. Birincil bilinç bunu yapabilir mi? 

Hayır. Çok tutucudur. 

 

Tatiana: Kurallar var. 

 

İgor Mihayloviç: Evet. Çoğunlukla, bürokratlar, bilirsiniz, bilimdekiler ve o 

şiirdekiler de dahil olmak üzere, hepsi baskın bir birincil bilince sahiptir. Anlıyorsunuz 

değil mi arkadaşlar, yani o inek, kaba insanlar, "Bana şu kağıdı getir, bu kağıdı getir." 

Ve umurunda değil. Çoğunlukla, öyle işleri vardır ki, bir kağıt parçası ya da başka bir 

şey yüzünden diğer insanları terörize edebilirler. O kağıda genel olarak hiç ihtiyaç 

yoktur, ama eğer talep edebiliyorsa, talep edecektir. 

 

Ayrıca, çok sık olarak (bürokratlara geri dönüyorum, sadece bu tür insanları çok 

gördüm ve buna eğilimli bazı arkadaşlar var), kişi yüksek bir pozisyonda olsa bile, her 

zaman her şeyi kendine kürekle çeker. Böyle bir yapısı var. Deyim yerindeyse kötü 

olduğu için değil. Hayır. Sadece birincil bilinç baskındır ve asla yeni bir şey yapmaz. 

Aksine, kişi her şeyin muhafazakar kalması, hiçbir şeyin değiştirilmemesi konusunda 

ısrar edecektir, en azından işin veya üretimin kendisine emanet edilen kısmında, 

sorumlu olduğu alan ne olursa olsun, hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Oysa bir insanda 

ikincil bilinç baskınsa, yaratıcılığın uçuşa geçtiği yer orasıdır. İnsanlar bir sincapla bir 

tür yaban domuzunu melezleştirir: aslında yaban domuzlarının ağaçlara zıplaması 

ilginçtir. Anlıyor musunuz?  

 

Tatiana: Ama ne için olduğu açık değil. 

 

İgor Mihayloviç: Açık değil, ama ikincil bilinç asla birincil sonuçlara varmaz. 

Birincil bilinç tam olarak şunu düşünecektir: "Neden bir sincabı bir yaban domuzuyla 

melezlememiz gerekiyor? Ne olacak bu? Kıllı bir domuz mu olacak? Yoksa şişman bir 

sincap mı olacak?" Anlıyor musunuz? "Neden yapalım ki?" diye felsefe yapmaya 

başlayacak. Yani, "Ağaçları kıracak," görüyorsunuz, büyük şişman bir sincap ağaçlara 

tırmanıyor ve birincil bilinç şöyle diyecek, "Avcıların bir sorunu olacak, tüm meşe 

palamutları yenecek. Şimdi onların düşmesini bekliyorlar ama bu şekilde kendileri 

atlayacaklar" der... Her zaman söyleyecek bir şey bulurlar. 

 

Oysa ikincil bilinç tam tersine denemeye eğilimlidir. Dedikleri gibi, hangisi daha iyi: 

birincil bilinç mi, ikincil bilinç mi? Denge, dostlar. En iyisi dengedir ve en iyisi 



gelişmiş bir Benliğe sahip olmaktır. Oysa hem birincil hem de ikincil bilinç Benliğin 

hizmetinde olmalıdır. Yani insan o iblislere boyun eğdirmelidir. Görüyorsunuz, bir 

insanın içinde tek bir iblis olmadığı ama her zaman baskın bir iblis olduğu gerçeğine 

yaklaşıyoruz. Dolayısıyla, iblislerin Benliğe hükmetmemesi için, Benliğin iblislere 

hükmetmesi ve onların itaatkâr ve uysal olması gerekir. Neden? Çünkü bu parazitleri 

besleyen tam da Benlik olarak sizsiniz. 

 

Bir yandan, bazı insanlar şöyle diyecektir: "Parazitler ne olacak? Onlar olmadan 

yaşamak imkansız." Evet, bu imkansızdır ama deyim yerindeyse onların tüm 

faaliyetleri tek bir şeye indirgenir - tüketmek. Hem birincil hem de ikincil bilinçler 

tüketicidir ve kutsal hiçbir şeyleri yoktur. Ve dine ya da başka herhangi bir şeye karşı 

tamamen isteksizdirler. Bu gerçekten doğrudur. Rol yapabilirler... Peki dostlarım, 

diyelim ki bir dine fanatik bir şekilde bağlı olan, o dini savunan ama aslında 

günahlarla dolu olan insanlar görmediniz mi? Bilirsiniz, söylendiği gibi, bir cellatla 

ekmeği paylaşmak böyle fanatik bir insanla paylaşmaktan daha iyidir. Bu doğru değil 

mi? Evet, doğru. Yani her şey çok basit. 

 

İnsan Benlik olarak gelişmelidir. Ve bu iblisler insana hizmet etmelidir. Benlik olarak 

insana köle olmalılar, çünkü insan onları besler, onları yaşamıyla besler. Ancak, eğer 

onlar hükmederse, insanın yaşamı olmayacaktır. Tüm hayatını yaşayacak... Evet, 

katılıyorum, hayat parlak olabilir, insan Nobel Ödülü sahibi olabilir, tüm hayatı neşeli 

ve güzeldir, ne bileyim, sahnededir, herkes onu sever vs. Ama sonra ne olacak? İnsan 

hayatı aslında çok kısa. Bir an gibi geçiyor. Ve eğer insan bunu anlamıyorsa, bu bir 

sorundur. 

 

Yine de, bunu birincil bilincin konumundan anlayamaz, zamanı anlamaz. Ve özellikle 

ikincil bilinç zamanı anlamaz, algılamaz. Benlik de zamanı zayıf bir şekilde algılar. 

Neden? Çünkü o Sonsuzluğun bir yansımasından başka bir şey değildir ve Sonsuzluğa 

geri dönmelidir. Ama, her durumda, Benlik kayıp ve beklentileri hisseder ve bu 

önemlidir. Bu yüzden iyi olan her şey Benlikten gelir: vicdan, Sevgi. Hepsi Benlikten 

gelir, hem birincil hem de ikincil bilinci bile alt edebilen Benlikten. 

 

Bilirsiniz, insanlarla karşılaştığınızda, diyelim ki... dikkatli bir şekilde ifade edelim, işi 

yaparlar, hatta başkalarının hayatlarını alarak. Ama vicdanları uyandığında, elleri bile 

durur. Ve soru şu: böyle bir şey nasıl olabilir? Sonuçta bu onların işi, onlar bir nevi 

insanlık dışı... Hayır arkadaşlar, insan yaşadığı sürece, ruhu olduğu sürece insandır ve 

çok değişebilir, gerçek bu. Çok fazla can aldıysa ya da genel olarak kendi çıkarı için 

birinin canını aldıysa, elbette cennete ulaşamayacağı açıktır, ama en azından çok fazla 

iyilik yaparak insan huzura kavuşabilir. 

 

Oysa huzur çok şey ifade eder. Yani Benlik dışında hiç kimse bunun ne olduğunu 

bilmiyor: ne birincil bilinç ne de ikincil bilinç. Neden? Çünkü Benlik olarak bir insan 

için cehennem olan ve korkutucu olan şey onlar için cennettir. Neden? Çünkü onlar 

alıştıkları şeytani ortamda olacaklar, Benlik üzerinde tam olarak aynı şekilde 

hakimiyet kurmaya devam edecekler. Sadece daha sonra Benlik kendi anlayışını 

kazanır. Ve alt-benlik kendisinin Benlik olduğunu, artık kesinlikle insanın bir parçası 



olmayan iblisler olduğunu açıkça anlar. Ama hafızayı ve diğer pek çok şeyi, diyelim ki 

duyguları kontrol ettikleri için hükmetmeye devam ederler, çünkü alt-benliğin 

duyguları vardır. Evet, bedeni yoktur, kimyasal reaksiyonları yoktur ama bilirsiniz, 

beden gitmiştir ama acı kalır. İşte birincil bilincin tam olarak neden olduğu paradoks 

budur. Çeşitli kombinasyonları tekrarlar, bir ya da başka bir durumu en küçük 

ayrıntısına kadar yeniden inşa eder, kişi yanlış bir şey yaptığında, bunun için şimdi 

cezalandırılmaktadır, ikincil bilinç ona nasıl davranması gerektiğini söyleyecektir. Ve 

bu yüzyıllar boyunca, milyarlarca kez böyle olacaktır... Bu, yaraya tuz basmak gibidir. 

Bu yüzden huzur Benlik için acı çekmekten çok daha iyidir. Her şeyin ne kadar basit 

olduğunu görüyorsunuz. 

 

Tatiana: Ve her şey bizim elimizde, anlıyoruz ki... 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle. 

 

Tatiana: Bir seçenek var: ya bilince hizmet edersiniz ve o da sizi karaya oturtur, ya da 

bir gemi gibi sizi kayalıklarda bir yere fırlatır, ya da bu bilinçler size Benlik olarak 

hizmet eder. Ve herhangi bir fikir üretimi Benliğin, Benlik olarak insanın, belirlediği 

yönde ilerler. 

 

İgor Mihayloviç: Her durumda, Benlik tüm bunları finanse eder ve öder. 

 

Tatiana: Evet, doğru. 

 

İgor Mihayloviç: Ve Benlik aslında her şeyin düzenleyici tarafıdır. Örneğin bir insan 

yaratıcı bir bireydir. Tamam mı? Bilinç yaratmaya başlar ve aslında yaratır, herkeste 

yaratır, tembellerde bile. Gerçekten. Kimin kafasında fikirler oluşmamıştır ki? Bu, 

arızaların meydana geldiği zamandır, bilirsiniz, diyelim ki herhangi bir ekipman 

arızası. İşte bu denge bazen burada bozulur. 

 

Kişi, diyelim ki birincil bilinçte olsa bile, her şey olması gerektiği gibidir, 

muhafazakardır, her zaman tembeldir, herkesten memnun değildir, yalnız kalmak ister 

ama aynı zamanda herkes tarafından övülür. Ama aniden, bir şeyle, diyelim ki bir 

bisikletle karşılaştığında, kafasında bisikleti nasıl geliştirebileceğine, nasıl 

yapabileceğine dair resimler kendiliğinden oluşmaya başlar... Hiç binmez, 

televizyonda veya internette görmüştür, çocuklar bisiklete biniyordur, bunu sipariş 

etmez, ama sadece bir bisiklete dikkat etmiştir, örneğin bir dağ bisikletine, çocuklar 

yamaçlardan aşağı iniyordur. İkincil bilinç harekete geçer ve bu da onu bu bisikletin 

nasıl geliştirilebileceğine dair farklı resimler ve fikirlerle doldurmaya başlar. Ve kişi 

oturarak ya da uzanarak bir ya da iki saat geçirir, fark etmez ve kafasında lastik dişini 

nasıl değiştirebileceğini, zemini nasıl daha iyi kavrayacağını, insanın biyomekaniğini 

etkilemeyecek şekilde şok emilimini nasıl iyileştirebileceğini, böylece bisikletleri yere 

çarptığında çocukların büyük eklemlerinde sinovyal sıvı içeren kapsüllerin tahrip 

olmaması ve küçük eklemlerin de zarar görmemesi için analiz eder, bilirsiniz, bir tür 

biyomekanik aktive olur, artı bisikletin mekaniği. 

 



İki saat sonra, kişi aniden bisiklete binmeyi bile bilmediğini ve hiçbir zaman yenilikçi 

olmadığını hatırlar ve buna neden ihtiyaç duysun ki, bilirsiniz, ikincil bilinç kendisine 

ait olanı alır. Ama düşünün, kişi hayatının iki saati boyunca hiç ihtiyaç duymadığı bir 

şey üzerine kafa yoruyordu. Bununla kim karşılaşmadı arkadaşlar? Ben biraz abarttım. 

Bu, illa ki senin, dostum, yapmayacağın bir bisikleti analiz etmek için iki saat 

harcayacağın anlamına gelmiyor. Ama bu oldukça sık oluyor. 

 

Tatiana: Basitçe, bugünkü konuşmamızın konusunu Yaratıcı Toplumun inşası 

konusuna çevirirsek, hem birincil hem de ikincil bilincin aslında ne kadar farklı, bazen 

de birlikte, insanı Yaratıcı Toplum hakkında bilgi vermesini durdurur veya ... 

 

İgor Mihayloviç: Basitçe söyleyelim, bilgilendirmenin birincil aşamasında bilinç 

mutlaka müdahale eder. Birincil bilinç diyor ki, "Bu kişi nasıl tepki verecek? Buna 

gerçekten ihtiyacın var mı?" Ya da "Yarın onu arayacaksın, zaten yapacak bir işin var, 

neden uzanıp bir film izlemiyorsun?" Değil mi? "Neden arkadaşlarını arıyorsun ki? Şu 

anda bir telefon geldiğini ve birinin sana Yaratıcı Toplum'dan bahsetmeye başladığını 

hayal et." Değil mi? Ve daha niceleri. 

 

Oysa diğer yandan, ikincil bilinç açılır ve bir çoğaltıcı olsaydı ne kadar iyi olurdu ya 

da bir FFG (yakıtsız jeneratör) olsaydı ne kadar iyi olurdu diye hayal kurmaya başlar. 

Değil mi? Serbest enerjiniz olduğunda, hiçbir şeye ihtiyacınız olmadığında, para 

kazanmak için işe koşmak zorunda olmadığınızda, zaten her şeye bolca sahip 

olursunuz. Anlıyor musunuz? Ama aynı zamanda, birincil bilinç sizi hareketsiz kılar. 

Anlıyor musunuz? Bazı insanlar, tam tersi, diyelim ki bu birincil bilinç tarafından 

itilenler, onlara "Koş, bir şeyler yap" der. Neden? Çünkü Yaratıcı Toplumda böyle ve 

böyle faydalar elde edeceksiniz. 

 

Tatiana: Rahatlık. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru, rahatlık ve aslında sorunlarınızı çözeceksiniz. Kişiye "Acele 

et ve yap" der ve kişi hazırlanır. Bu noktada ikincil bilinç devreye giriyor ve diyor ki, 

"Tamam ama koşmadan önce oturup konuşalım. O kişiyle nasıl iletişim kuracağını 

düşünelim." Ve hem birincil hem de ikincil olanlar, özellikle de bu tür umut verici 

çabalarda, genellikle hayatımızı elimizden alır. Yapmak yerine (sadece telefonu açıp 

aramak ve bu iblislerin sizin için çalışmasını sağlamak), size oynadıkları bu tiyatro 

için para ödemeye devam edersiniz, aktif olarak meşgul olduğunuzu düşünürsünüz, 

ama aynı zamanda hiçbir şey yapmazsınız. Yani eyleminizin verimliliği sıfırdır. 

Hayatınızın saatlerini hatta aylarını harcadınız ama hiçbir etkisi yok çünkü hiçbir şey 

yapmadınız. Her şeyin ne kadar basit olduğunu görüyorsunuz. 

 

Öyleyse dostlarım, bu küçük iblisleri kontrol etmelisiniz. Evet, onlar gerçekten varlar 

ve her biriniz sadece gözlemleyerek bunu kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Her şey 

basit, çok basit. Ama öte yandan, onları harika yardımcılara dönüştürebilirsiniz, yine 

de sadece bir kurabiye için çalışacaklardır. Bunun anlaşılması gerekir. Bilirsiniz, 

gösterilerde yer alan hayvanlar vardır, özellikle de vahşi hayvanlar, böyle büyük 

hayvanlar, ayılar ve kaplanlar; sirklerde gösteri yaparlar ve bazı akrobasi hareketleri 



yaparlar, hatta bisiklete binerler. Ama onları beslemezseniz, bunu yaparlar mı? Cevap 

bu. Değil mi? 

 

Tatiana: Doğru. 

 

Igor Mihailovich: O zaman kırbaçtan bile korkmazlar. Bu nedenle, beslenmeleri 

gerekir ve lezzetli bir şey için, yani fazladan yiyecek için insana hizmet edecek, onu 

eğlendireceklerdir. Bu iblisler de öyle. Onları size fayda sağladıkları için 

beslemelisiniz, hayatınızı alıp yedikleri ve sizin yerinize yaşadıkları için değil. Ve eğer 

bir köle olmak istemiyorsanız - fiziksel bedenin ölümünden sonra onların kölesi olmak 

istemiyorsanız - hemen şimdi gidin ve onları eğitin ve onlara herhangi bir gevşeklik 

vermeyin, o zaman her şey yoluna girecektir. Bu arada Benlik Sevgi üretmeli ve Yuva 

için, Sonsuzluk için, Tanrı'nın Dünyası için, diyelim ki geldiği yer için çabalamalıdır. 

Ne derseniz deyin, Tanrı'nın Ruhu olmasaydı, Benlik oluşmazdı. Öyle değil mi? 

Dolayısıyla Benlik için Sevgi doğaldır. Öyleyse dostlar, birbirimizi sevelim. Teşekkür 

ederim. 

 

Tatiana: Çok teşekkür ederim.  

 

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

 


