
Geçmiş Nasıl Unutulur 

 

İnsan geçmişteki hoş olmayan durumların ani olumsuz anılarıyla boğulduğunda, bu tür 

anılardan kurtulmanın bir yolunu arar. Bu deneyimler, müdahaleci düşünceler, kötü 

durumlar ve kabuslar yoluyla insanın huzurlu yaşamına girer. Uzmanlar, bu anıların 

görmezden gelinmesi, mutlaka üzerinde çalışılması gerektiğine dair kesin bir inanca 

sahiptir. Peki "konteyner", "TV seti" ve diğerleri gibi görselleştirme teknikleri işe 

yarıyor mu? Neden insanlar psikologları ziyaret ettikten sonra bile durumları sadece 

geçici olarak çözülüyor, sağlıkları kötüleşiyor ve psişeleri dengesizleşiyor? Bilinç nasıl 

çalışır ve kişi ne yapmalıdır? Geçmiş nasıl unutulur? Stresle nasıl başa çıkılır ve 

kızgınlık nasıl bırakılır? Nasıl anlaşılır ve affedilir? Bu konular İgor Mihayloviç 

Danilov'un katılımıyla Geçmiş Nasıl Unutulur videosunda tartışılıyor. 

 

#HowtoForgetthePast #psychology #intrusivememories #trauma #emotionaldamage 

 

Videos with İgor Mihayloviç Danilov: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-gwQUB4VIPlpCa4pvsjSqeQZ1N6hLzBB  
 

Who Are You? 

https://allatra.tv/en/video/who-are-you  
 

Where Are You? 

https://allatra.tv/en/video/where-are-you  
 

Obsessive Images 

https://allatra.tv/en/video/obsessive-images  
 

DISPUTE OR DIALOGUE? 

https://allatra.tv/en/video/dispute-or-dialogue  
 

Effect of Prepayment 

https://allatra.tv/en/video/effect-of-prepayment  
 

Life Goal 

https://allatra.tv/en/video/life-goal  
 

Subpersonality 

https://allatra.tv/en/video/subpersonality  
 

Illusions of Perception 

https://allatra.tv/en/video/illusions-of-perception  
 

How to Become a Strong Personality? 

https://allatra.tv/en/video/how-to-become-strong-personality  
 

In Search of Oneself 

https://allatra.tv/en/video/in-search-of-oneself  
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WHAT IS HAPPINESS? 

https://allatra.tv/en/video/what-is-happiness  
 

IMPACT AND PROTECTION 

https://allatra.tv/en/video/impact-and-protection  
 

https://allatra.tv/en  

info@allatra.tv  
 

 

 

 

 

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar, sizleri tekrar selamlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün de değerli İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 

 

İgor Mihayloviç: Merhaba.  
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, tüketim toplumunda, birçok insanın hayatında savaşlar, 

doğal afetler, kazalar, aile içi şiddet ve toplumda var olan birçok suç gibi insan ruhunu 

etkileyen ciddi stresli durumlar var. Elbette bu olaylar insanların yaşamlarını da 

etkiliyor: Bazı insanlar bunlarla kolayca başa çıkabilirken, diğerleri bu tür olaylarla ilk 

elden karşılaştıklarında deneyimlerine takılıp kalıyorlar. Ve kişi bu tür olayları ve 

hikayeleri hatırlamamayı ne kadar isterse istesin, kabuslar, müdahaleci düşünceler ve 

aniden yanıp sönen anılar yoluyla huzurlu hayatına girerler. Tetikleyici herhangi bir 

şey olabilir: kelimeler, duygular veya kişinin duyduğu sesler. Bu kesinlikle insanların 

hayatlarını çekilmez hale getirir. Ve bugün dünyanın dört bir yanında pek çok insan bu 

tür durumlara, psikiyatristlerin ve psikologların bilimde adlandırdıkları gibi bu 

müdahaleci anılara karşı panzehir arıyor. Ve elbette panzehir arayanlar arasında sadece 

trajedi yaşamış insanların kendileri ve onlara yardım etmek isteyen yakınları değil, 

aynı zamanda uzmanlar, yani psikologlar ve psikiyatristler de var.   

 

İzleyicilerimiz arasında cezaevlerinde çalışan çok sayıda psikolog ve psikiyatrist var 

ve bunlar psikolojik destek gruplarına katılarak insanların bu müdahaleci durum ve 

anılarla başa çıkmalarına yardımcı oluyorlar. Bu yüzden sizden aşağıdaki konuyu 

anlamalarına yardımcı olmanızı istediler. Mesele şu ki, günümüzde uzmanlar 

çoğunlukla insanların anıları "güvenilir bir kaba" "kilitledikleri" "kap" veya bu anıları 

izledikleri, kaydırdıkları, durdurdukları ve siyah-beyaz hale getirdikleri "TV seti" 

yöntemi gibi görselleştirme yöntemlerini kullanıyorlar. Ve uzmanlar, bu anıların göz 

ardı edilmemesi, yeniden oynatılması ve bir şekilde üzerinde çalışılması gerektiğine, 

çünkü bunlardan kaçınmanın ve bunlara dikkat etmemenin pratik olmadığına, uzun 

vadede enerji tüketeceğine dair kesin bir inanca sahiptir. 

 

Bir soru ortaya çıkıyor: her şeye rağmen yapılması gereken doğru şey nedir? Bu tür 

olumsuz durumlarla ve olumsuz anılarla başa çıkmak için uzmanların çalışmalarında 

da en etkili olacak uygun yöntemler nelerdir? Görselleştirme uygulamaları, "kap" veya 
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"TV seti" gibi görselleştirme yöntemleri gerçekten işe yarar mı? Yani, bu müdahaleci 

anılar mutlaka geri getirilmeli, üzerinde çalışılmalı ve gözden geçirilmeli midir? Böyle 

bir teknik iyi midir?   
 

İgor Mihayloviç: Şöyle söyleyeyim: evet, aslında harika bir teknik, çok iyi yardımcı 

oluyor ama hastalara değil. Hastalar geçici olarak rahatlıyor. Ama zaman geçtikçe bu 

durumlar geri dönüyor ve maalesef bazen çok daha güçlü hale geliyorlar. Kişi 

kendisine hakim olmaya başlayan, onu depresyona sokan ve çeşitli istenmeyen 

durumlara neden olan olumsuz bir fenomen yaşamışsa, deyim yerindeyse zihinsel 

açıdan, bu, tam olarak bu fenomenin kendini tekrar göstereceği anlamına gelmez. 

Diyelim ki bu tür yöntemleri kullandığımızda, bu sorunu daha sonraya ertelemiş 

oluruz. 

 

Örneğin, analiz edelim. Az önce "konteyner" yönteminden bahsettiniz. Değil mi? 

Sonuçta basit bir yöntem, diyelim ki iyi, görünür ve hızlı bir sonuç veriyor ama aslında 

hastaya zarar veriyor. Neden? Analiz edelim. Her şey ilginç. Aslına bakarsanız, bu 

psikolojik rahatsızlıklardan gerçekten muzdarip olan pek çok insan, diyelim ki, sürekli 

olarak olumsuz düşüncelerle boğuldukları gerçeğiyle yüzleşiyor.   

 

Uzun lafın kısası, "konteyner" yöntemi şu şekilde işliyor: Geçmişinizde olumsuz bir 

durum ortaya çıktıysa ve bugün bu durum size hükmediyorsa, arkadaşlar ve bu konuda 

ne yapacağınızı bilmiyorsanız, o zaman bu sorunu, bu resmi, zamanın o anını güçlü ve 

güvenilir bir konteynere kilitlediğinizi hayal edin, kendinize bir komut verin ve işte bu 

kadar ve artık size hükmetmiyor. Sizden uzakta, kabın içinde yatar. Ya da basitçe 

söylemek gerekirse, bu sorunu bilinçaltının derinliklerine sürüyoruz (psikologların 

diliyle konuşursak) ve bu sorun insan bedenini içeriden tahrip etmeye başlıyor. Ve 

kalp-damar hastalıkları, çeşitli nevraljiler, hormonal bozukluklarla kendini göstermeye 

başlıyor, ama iddiaya göre tamamen, yani daha önceki haliyle ortaya çıkmıyor.   

 

Örneğin, basit bir örneğe bakalım. Tamam mı? Tesadüfen, dondurma almak için bir 

adamın arkasında sırada bekliyorsunuz. Önünüzde duran iri yarı, kel ve siyah bir adam 

gördünüz, saldırgan ve sinirliydi. Dondurmanızı aldınız ve yanlışlıkla onun kel 

kafasına düşürdünüz. Arkasını dönüyor ve bu Mike Tyson, her zamanki gibi kızgın, 

evet, yaşlı ama, özür dilerim, o Mike Tyson. Birkaç dakika sonra uyanırsınız, Mike 

Tyson çoktan gitmiştir, dondurma kel kafasıyla birlikte gitmiştir, siz ise 

üzgünsünüzdür. Yani, sadece tokat yemediniz, örneğin arkadaşlarınızın önünde. İşte 

bu kadar. Yani, bu Mike Tyson hayatınızda bir tür tetikleyici olacak, çünkü rezil 

oldunuz, beyin sarsıntısı geçirdiniz ve içinizi kemiren bir kızgınlık var. 

Uyuyamıyorsunuz, gerginsiniz vs.   

 

Size Mike Tyson'ı bir "konteynere" kilitlemeniz ve bir daha size gelmemesi tavsiye 

ediliyor. Evet, resmi kilitlediniz, yerinden ettiniz, ama hala yeniden yaşamaya devam 

ettiğiniz bir sorun var. Öyle değil mi? Yani, sizde ortadan kaldırmaya çalıştıkları bu 

sessiz stres kaldı. Bu arada, olumsuzluk neye neden olur? Basitçe söyleyelim - 

spazmlara, iç gerilime. Diyeceğim... (affedersiniz, bunca yıllık tıbbi deneyimin biraz 

etkisi var), hem iç organlarda hem de onları besleyen damarlarda çeşitli spazmlar 



ortaya çıkıyor, özür dilerim, kas spazmları ve benzeri, dolayısıyla birçok farklı hastalık 

ortaya çıkıyor. Ama psikolojik olarak sakinsiniz - ne de olsa Tyson "konteynırın" 

içinde ve sizi rahatsız etmiyor. 

 

Aslında böyle bir yöntemin sapkın bir otojenik eğitime benzediğini söyleyebilirim; 

burada bir sorunu çözmüyor, onu yerinden etmeye, ertelemeye ve benzeri şeylere 

çalışıyorsunuz. Bununla birlikte, etki mekanizması devam eder. Değil mi? Tıpkı bu 

durum gibi, ki ben bunu daha da çok seviyorum, "TV seti" yöntemi. Yani dondurma 

istediğiniz, dondurmayı kel bir adamın üzerine düşürdüğünüz ve adamın Tyson olduğu 

ortaya çıktığı an. Bilirsiniz, bu trajikomediyi her seferinde yaşarsınız, alışana kadar, 

sinir sisteminiz buna tepki vermeyi bırakana kadar, sakinleşene kadar - 

sakinleşmezsiniz. Sorun şu ki, bu durumu her seferinde tekrarladığımızda, çok fazla 

çeşitli küçük ayrıntı ekleniyor ve her seferinde artmaya devam ediyor. Bu küçük 

ayrıntıların neden eklendiğini biliyor musunuz?   

 

Tatiana: Neden? 

 

İgor Mihayloviç: Ne düşünüyorsun? 
 

Tatiana: Yenilik, böylece resim artık o kadar sıkıcı olmayacak, böylece sizi harekete 

geçirecek. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Tatiana için ilginç değil, o biliyor. Ama pek çok 

kişi cevap vermez, sadece "Psişemiz ek ayrıntılar çiziyor" der. Oysa asıl mesele şu ki, 

psişemiz neden küçük ayrıntılar ekliyor? Birdenbire tezgahın üzerinde bambaşka bir 

dondurma görüyorsunuz. Sonra örneğin Tyson'ın ilginç bir tişört giydiğini ve üzerinde 

bazı yazılar olduğunu görürsünüz. Ve bu küçük ayrıntılar, daha önce fark etmediğiniz 

bu ayrıntılara hafif bir vurgu yaparak, onları her görselleştirdiğinizde bilincinizde 

ortaya çıkacaktır. Aslında orada değillerdi, bilinciniz onları çizer. 

 

Ve işte burada kilit noktaya geliyoruz. Bu neden böyledir? "Konteynır"daki sorun 

neden devam ediyor? İlk ve en basit şey, kişinin bu "konteynere" sanki farklı bir 

vizyonla, bir röntgen gibi bakmaya başlaması ve Tyson'ın orada daha da sinirli 

olduğunu ve Hulk gibi patlamak üzere olduğunu görmesidir. Bu daha da fazla korku 

yaratır, ama aynı zamanda kilitlerin yeterince güçlü ve konteynerin kendisinin 

güvenilir olduğuna dair bir umut vardır. Bu noktada bir bölünme olur, spazmlar daha 

da yoğunlaşır, daha da büyük bir engelleme olur... Peki, daha basit anlatalım. Stresli 

olduğunuzda ilk zarar gören şey nedir? Hormonal sistem, arkadaşlar. Neden acı çeker? 

Sen ne düşünüyorsun? 
 

Tatiana: Bu hormonal kokteyl salgılanır, bir duyguya karşı kimyasal bir tepki oluşur... 

 

İgor Mihayloviç: Hayır, çünkü... Hayır, kimyasal bir reaksiyon üretildiği için değil. 

Hormonal sistemimiz stresten sonra zarar görür, her şeyden önce iç organları besleyen 

kan damarlarının ve diyelim ki boyun bölgesindeki büyük damarların spazmı 

nedeniyle, yine hepsi abdominal aort bölgesinde sıkışır, dolayısıyla alt 

ekstremitelerdeki kan dolaşımı bozulur. Bu stresin gelişim mekanizması hakkında 



uzun uzun konuşabiliriz, ayrıca kasların aşırı zorlanması sempatik gangliyonların 

tahriş olmasına neden olur. 

 

Yani bir spazm meydana geldiğinde, istemsiz bir gerginlik yaşarız ve aşırı tahriş 

meydana gelir. Peki bu nedir? Bir dizi vejetatif bozukluk. Söyleyin bana, Tyson'ın 

orada, yani "konteynırda" olması, onu çıldırırken gördüğünüzde, bir şey size onun 

patlayabileceğini söylediğinde kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlıyor mu? Peki ne 

yapmak zorunda kalıyorsunuz? Her seferinde bir psikoloğu ziyaret etmek. Evet, 

geliyorsunuz ve dürüstçe "Tyson güvenli bir şekilde kilit altında." diyorsunuz. Ve size 

güvenli bir şekilde kilitli olduğu ve size ulaşamayacağı söyleniyor, ancak yine de bir 

tehdit oluşturuyor. Bu doğru değil mi? 
 

Tatiana: Orada kilitli kalınca insan kendini iyi hissetmiyor. Değil mi? 
 

İgor Mihayloviç: Hayır, kişi psikolojik olarak daha iyi hissediyor (Tatiana: Daha iyi 

mi?), ama başka birçok hastalığa yakalanıyor. İç karartıcı bir şeyler ortaya çıkmaya 

başlar. Ve kişi vücudunda sistemik bir arıza olduğunu, bir sorun yerine bir yığın başka 

sorunun ortaya çıktığını hisseder, bunu hisseder ama bir psikologla konuştuktan sonra 

rahatlar. Neden? 

 

Tatiana: Katarsis (duygu boşalımı), bize daha önce anlattığınız gibi. 
 

İgor Mihayloviç: Evet, hafif bir katarsis ve hormonal bağımlılık. Bu onu neden daha 

iyi hissettiriyor? Çünkü bir psikologla konuştuktan sonra, o çok meşhur endojen 

opiatlar üretilir, çünkü kişi yeniden stres yaşar. Ve bir savunma mekanizması olarak, 

spazmlarımızı, kaslarımızı gevşetmeye katkıda bulunan bazı hormonlar üretilir; bu 

geçici bir rahatlamadır ve bir süre sonra durum daha da kötüleşir. Aynı şey, diyelim ki 

gün boyu bu tür durumları dinleyen bir psikolog için de geçerlidir, özellikle de iyi 

gelişmiş bir hayal gücüne sahipse. Oysa bu empatiye, bu gelişmiş hayal gücüne sahip 

değilse psikolog değildir, mekanik olarak yapar. 

 

Biliyorsunuz, yapay zekâya da bu öğretilebilir. Ama neden yapay zekâ hiçbir zaman 

insanın yerini alamayacak? Çünkü içsel bir güç yok. Çünkü evet, kelimeler var, 

tonlama var, bir oyun var ama güç yok, bizim insani gücümüz yok. Değil mi? Peki ne 

oluyor? Bir insan, yani bir psikolog, dikkatini verir, bir problemi gözünde canlandırır, 

onu kendisi yaşamaya ve çözmeye çalışır; sonuçta başka türlü olmaz arkadaşlar. 

Normal bir psikolog... yani normal değil ama iyi bir psikolog diyelim, öncelikle 

hastanın derisine girmeye çalışır, hani derler ya, onun yerine geçer, her şeyi yaşar ve 

sonra kendi deneyimlerine dayanarak mevcut durumu çözmek için olumlu anlar ya da 

yollar arar. Sonuçta, her şeyin olumlu yönleri vardır. Ve bunlara yapılan vurgu çoğu 

zaman insanları bu durumdan da uzaklaştırır. Bu konuyu burada ele almadık, analiz 

etmeyeceğiz, ancak bu da ilginç bir yöntem. Ancak her ilginç yöntem gibi bunun da 

olumsuz bir tarafı var. 
 

Peki, neden Tyson kilitliyken insanlar için durum çözülmüş gibi görünürken, sağlıkları 

daha da kötüleşiyor ve psişeleri dengesizleşiyor? Ya da her seferinde, bir yandan daha 

iyi hissediyoruz ("TV seti" gibi tekniklerden bahsediyorum, hayal gücü gibi ya da 



zamanda geriye gitmek gibi, bunlara farklı isimler verildi, ama özü aynı), aynı anı 

yeniden yaşıyoruz ve görünüşte daha iyi hissediyoruz, oysa aslında her şey daha da 

kötüye gidiyor. Yani dostlar, buradaki bütün mesele bizim hayvanlardan çok daha 

aptal olduğumuzdur. Hayvanların ikincil bilinci yok, bizim ise var. Onların hafızası 

var... İnanın bana, hayvanların hafızası var. Pek çok deney yapıldı. Ancak hayvanlarda 

ikincil bilinç işlevi yok, bizde ise var. Bu ne anlama geliyor? 
 

Örneğin, sizinle birlikte yaşayan bir Chihuahua'nız (bir köpek türü) var. Özür dilerim, 

terliklerinize işedi. Terliğinizi aldınız ve poposuna vurdunuz; ciyakladı. Neden? Acıdı. 

Böyle bir durum. Ne elde etti? Bir beceri kazandı, ama bir dakika içinde size 

yaltaklanıyor, hiçbir şey olmamış gibi sizinle oynuyor. Ama bir şeyi biliyor: 

Terliğinize işememeli. İşte bu kadar, stresi yok, iç gerilimi yok. 

 

BUNU KİM YAPTI?  
 

Diyelim ki bir hayvan acı ya da sorun belirtileri gösterdiği sürece stres yaşar. Bunlar 

ortadan kalkar kalkmaz hayvanda stres kalmaz, oysa insanda stres vardır. Ve buradaki 

en önemli nokta, bazen bize hükmeden ve hayatımızı bizim yerimize yaşayan böyle bir 

yardımcımız olmasıdır - bu, bazen kendimizi tamamen ilişkilendirdiğimiz ikincil 

bilinçtir, pek çok insan hayatını ikincil veya birincil bilinç olarak veya çoğu zaman her 

ikisi olarak yaşar, ama bir insan olarak değil, Benlik (şahsiyet) olarak değil. İşte en 

büyük sorun da burada yatmaktadır. 

 

Bu durumu bir de bu açıdan incelemeye çalışalım. Tamam mı? Birincil bilinci 

yeterince gelişmemiş bir Chihuahua gibi olsaydık, bundan sonra hafif bir nakavt ya da 

yere serilme dışında ne elde ederdik? Yani, biz... (Tatiana: Hafif bir acı). Evet, gitti, 

biraz zaman geçti ve gitti. Dondurmamızı koca kel adamların kafasına düşürmememiz 

gerektiği konusunda çok iyi bir ders almış olurduk. Öyle değil mi? Evet, doğru. Bir 

dahaki sefere daha dikkatli oluruz, hepsi bu. O an bir refleks olarak iyice yerleşir, ama 

aynı zamanda artık stresli, hasta ya da endişeli olmayız. Doğru değil mi? Doğru. 
 

İkincil bilince gelince, bu duruma ne kadar çok dikkat edersek, bize o kadar sık 

gelecektir. Ve başka bir paradoks daha vardır. Ne kadar çok endişelenirsek, bu sorunla 

ne kadar çok ve yoğun bir şekilde mücadele edersek, bize o kadar çok ve daha sık 

gelir. İşte bu yüzden bir sorunu görselleştirme yöntemi çok etkisiz hale gelir. 

Başlangıçta iyi gibi görünür, ancak çoğu zaman sorun geri gelir ve üzerinde defalarca 

çalışmamız gerekir. 
 

Tatiana'nın da dediği gibi, yenilik etkisi. Başka bir deyişle, görselleştirme sırasında 

neden her seferinde kişinin bazen dikkat etmediği küçük bir ayrıntı ortaya çıkıyor? 

Yani bir nevi aynı psikoloğa her şeyi olduğu gibi anlatıyor. Ama psikolog akıllıysa, 

her zaman şunu soracaktır: "Yeni olan neydi? Bu sefer görselleştirme sırasında ne fark 

ettin?" diye soracaktır. Ve kişi mutlaka "bir tişört" veya "yırtık bir yaka" veya "çarpık 

bir yazı" veya başka bir şey, yani daha önce görmediği bir şey söyleyecektir. Ve 

bunların hepsi her seferinde eklenecektir. Sonunda öyle bir noktaya gelinir ki, insanlar 

farklıdır ve durum tamamen farklıdır, ancak kişi bunun böyle olduğuna ikna olur. 
 



Asıl soru şu: bilinç tüm bunları ne için yapıyor? Sonuçta, içinde net bir resim vardır. 

Ve eğer kişiyi belirli bir hipnotik daldırma durumuna sokarsanız, her şeyi tam olarak 

tarif edecektir. Ama hatırladığında, bilinç ona bir yenilik çizer. Tatiana'nın dediği gibi, 

bilinç her seferinde psişenizi kışkırtmak ya da bir şeyi vurgulamak için bu yeniliği 

çizer. Ve her seferinde bu yenilik bizim için o anı yeniden yaşamak gibidir. Çok fazla 

enerji harcarız, çok fazla dikkat harcarız, geriliriz, hormonal bir dalgalanma yaşarız ve  

benzer şeyler. Bu bilincimiz için çok faydalıdır. Ve tüm cevap sistemin asla doymamış 

olmasıdır. Ve içimizdeki iblisler her zaman açtır. 

 

Evet, buna ne istersek diyebiliriz: bilinç, ajanlar arası, ne isterseniz, arkadaşlar, iblisler 

iblislerdir. Bu çok çok uzun yıllar önce, hatta binlerce yıl önce verilmiş genel bir 

isimdir, ama tam olarak bizim bilinç olarak algıladığımız şeydir. Ve bilincin bizim 

olmadığı da bir gerçektir. Bunu önceden birden fazla kez tartışmıştık. Ve aynı 

zamanda kişinin kendi bilinci üzerinde hiçbir güce sahip olmadığı da bir gerçektir. 

Bilincin itaatkar hale gelmesi için uzun bir süre eğitilmesi, öğretilmesi vs. gerekir.  

 

Ama eğer siz, dostum, Benlik (şahsiyet) olduğunuzu bilmiyorsanız, bilincinizi nasıl 

kontrol edeceğinizi bilmiyorsanız, o sizi manipüle edecek, benzer durumlar yaratacak, 

sizin gibi aynı insanlara çözümler önerecektir. Sonuçta, o psikolog ya da psikiyatrist 

de kafasında kendi iblisleri olan bir insandır ve tıpkı sizin gibi o da onların etkisine 

maruz kalır. Ve onların etkisi her zaman onları beslemek için bize yöneliktir, böylece 

Benlikler olarak dikkatimizi onların bizim için yarattığı soruna veririz. Oysa onlar 

bizim için her zaman sorun yaratırlar. 

 

Senin için her şey yolunda olsa bile, dostum, her şey harikad ve sen deniz kıyısında ya 

da bir dağın tepesinde oturmuş, manzarayı seyrediyor, yüksek bir ruh hali içindesin, 

her şey muhteşemdir, nötr bir şeyle dikkatin dağılır dağılmaz, hemen "konteynırdan" 

bir "Tyson" çıkar, ya da çocukluğundan biri ve seninle uzun ve sıkıcı bir sohbete 

başlar; ya da hiç görmediğiniz kurgusal bir karakter bile ortaya çıkar, ama sizinle 

gördüğünüz bu güzelliği tartışmaya başlıyor, yani hepsi imgeler. 

 

Sistem, ya da basitçe söylemek gerekirse, iblisler sizi tam da bu tür yanıltıcı imgeler 

aracılığıyla kontrol ediyor, dostlarım. Sonuçta, "Tyson" aslında uzun zaman önce gitti, 

ama imgesi egemen olmaya devam ediyor, değil mi? Hayali kabınızda öfkelenmeye 

devam ediyor. Tatiana ile bir keresinde bir papatya ve bir böcekten, bir uğur 

böceğinden bahsettiğimizi ve sonra bir böceğin onu ziyarete geldiğini hatırlıyor 

musunuz? Videolarımızı izleyenler bunu hatırlar. Yani, ister böcekli papatya olsun 

ister "konteynırdaki" "Tyson", eğer buna dikkat ederseniz, onunla savaşırsanız, ondan 

hiçbir yere kaçamazsınız. Ve ne kadar çok dikkat ederseniz, bunun için ne kadar çok 

endişelenirseniz, deyim yerindeyse o kadar çok kaybedersiniz. Bu gerçekten doğru. Ve 

işte size basit bir soru: ne yapmalısınız? Yaşamalısınız dostlarım, sadece 

yaşamalısınız. Daha önce olan şey gitti ve artık yok. 
 

Katılıyorum, başka bir nokta daha var. Örneğin, başka bir noktayı analiz edelim, 

şimdiki zamanla ilgili olan ve bu çok önemli. Örneğin, iri kel bir zencinin kafasına 

dondurma atıyorsunuz, adam arkasını dönüyor ve bir de bakıyorsunuz ki Tyson. 



Gözleri kan çanağına dönüyor, bir yumruk atıyor ve siz hızla kaçıyorsunuz. Size 

yetişecek zamanı olmadı ama sizi çok iyi hatırlıyor, onu arkadaşları arasında 

utandırdınız. Ve sonra örneğin arkadaşınızın evindeki bir partiye gelmeniz gerekiyor. 

Ve dehşet içinde Tyson'ın kesinlikle o partide olacağını öğreniyorsunuz. 
 

Endişelendiğiniz anı hayal edebiliyor musunuz? Sonuçta bu şu an için bir tehdit. Eğer 

gelmezseniz, işinizi alamayacaksınız ya da kaybedeceksiniz ve geçinecek hiçbir 

şeyiniz olmayacak. Değil mi? İşte bu noktada tam bir bağımlılık söz konusu: oraya 

gelirseniz en azından bir darbe alırsınız, gelmezseniz de yiyeceksiz kalırsınız. 

Bugünün sorunu bu. Ve bu noktada ikincil bilincin harekete geçmesi ve mevcut 

durumdan bir çıkış yolu araması kesinlikle mantıklıdır. Dolayısıyla bu stres değil, bir 

mekanizmadır (Tatiana: Çözüm arayışı), evet, en azından çenenizi korumak için işlev 

yapması gerekir. Anlıyor musunuz? O zaman tüm bunlar doğru. 
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, peki dedikleri gibi birikmiş duygularla ne yapmalı? 

Örneğin, bazı insanlar içinizdeki duyguları bastırmamanızı tavsiye ediyor: "Devam 

edin ve bir yastığı yumruklayın", "spor salonuna gidin ve bir kum torbasına vurun." 

Bunlar zararsız yöntemler gibi görünüyor. Ama aslında ne kadar zararsızlar? 

 

İgor Mihayloviç: Bunlar yıkıcıdır. Rahatlama sağlarlar. Neden rahatlama sağlıyorlar? 

Çünkü, örneğin, patronunuz bir pisliktir (her şeyi doğru isimleriyle anacağım). İşe 

geliyorsunuz, orada sizi küçümseyen, sizi sömüren böyle bir pislik var ve siz ona 

bağımlısınız. Ne yapmalısınız? Bir spor salonuna gitmeniz gerektiğini söylüyorlar, bir 

kum torbasının üzerinde... 

 

Tatiana: Onun imgesi. 
 

İgor Mihayloviç: Onun imgesi, doğru, ya da daha iyisi, karşınızdaki bir kum torbası 

değil, patronunuz ve siz de onu, üzerine dondurma düşürdüğünüzde Tyson'ın sizi 

dövdüğü gibi dövmeye başlıyorsunuz. Tamam mı? Ve işte bu, daha iyi hissedersiniz. 

Neden daha iyi hissediyorsun? Çünkü o anda gerçekte salgılanan tüm o hormonlar 

salgılanır. 

 

Şimdi, dostlar, başka bir duruma bakalım. Güzel bir anda, nötr bir durumdayken, 

patronunuz gelir ve sizinle tekrar uğraşmaya başlar, deyim yerindeyse aynı hormon 

salınımını yaşarsınız ve işsiz kalırsınız, hatta daha da kötüsü kendinizi hapiste 

bulursunuz. Böyle durumlar yaşandı mı? Oldu arkadaşlar ve bunların birçoğu tam da 

bu yöntemin bir sonucuydu. Bunun illa ki yönetimle bir ilgisi olması gerekmiyordu. 

Hayır, genellikle bu tür bir terapinin sonucu olarak ortaya çıktığını söyleyebilirim: 

sokakta, tanıdıklar arasında ya da arkadaşlar arasında şiddet tırmanıyordu. Neden? 

Çünkü sorunları yumrukla çözme alışkanlığı gelişiyor. 
 

Her şey çok üzücü bir şekilde sona eriyor. Her Vijay için bir Raja vardır. Çoğu zaman 

hormonal olarak bağımlı olan ve diyelim ki bu yıkım yöntemlerini uygulayan böyle bir 

kişi ya karşılığında dayak yer, bazen ölümcül bir şekilde ya da kendisi hapishanede 

ödemek zorunda kaldığı ağır sonuçlara neden olur. Bunun gibi pek çok vaka var. 



Ayrıca kişinin kendi psişesi ve dolayısıyla tüm bedeni üzerinde yıkıcı bir etkisi vardır. 

Yardımı oluyor mu? Hayır, yardımcı olmuyor. 
 

Bu arada, duruma bilinçli bir şekilde yaklaşmak oldukça uygundur. Bu, işe 

geldiğinizde, patronunuz bir pislikse, onu bir pislik olarak hayal etmeniz gerektiği 

anlamına gelmez. Hayır, arkadaşlar. Sadece olgun bir insan olmalısınız. Benlik 

(şahsiyet) olarak özgür olmalısınız. Eğer işe geldiyseniz ve patronunuz orada bir 

pislikse, sizi neden trollediğini ve ne istediğini anlamalısınız. Sizden bir tepki bekliyor. 

Ölümünden sonra, bir alt-benlik (altşahsiyet) haline geldiğinde onun kölesi olmanızı 

istiyor, çünkü eve geldiğinizde onu eve getiriyorsunuz, endişeleniyorsunuz. Uykuya 

daldığınızda, diyelim ki ruhsal pratiğin veya dua pratiğinin tadını çıkarmak yerine, 

Ruhsal Dünya ile birlik içinde olmak yerine, kafanızın içinde bu pislikle 

kucaklaşıyorsunuz. Siz ona bir şey kanıtlıyorsunuz ya da o size bir şey kanıtlıyor, evde 

havalısınız, işte ise bir hiçsiniz. Bu doğru değil mi? Böyle durumlardan kaç tane 

oluyor? Çok fazla. Ve bu yöntem olması gerektiği kadar iyi işlemiyor, ancak geçici bir 

rahatlama sağlıyor. Görüyorsunuz, listelediğimiz tüm yöntemler geçici bir rahatlama 

sağlıyor. 
 

Şimdi, hayal edelim. Diş ağrınız var, sinirin derinliklerinde. Bir diş hekimine 

gidiyorsunuz, ama o size bir ağrı kesici veriyor ve sizi eve gönderiyor. Kendinizi iyi 

hissediyor musunuz? Tabii ki hissediyorsunuz: dişiniz ağrımıyor. Dört ya da altı saat 

sonra dişiniz tekrar ağrıyor. Dişçiye geri dönüyorsunuz. Parayı alıyor ve size bir iğne 

daha yapıyor. Söylesene, bu şekilde ne kadar oynayabilirsin? Uzun bir süre, diyelim ki 

dişin kendisi sinirle birlikte çürüyene kadar ve sonra bitişik diş ağrıyacak çünkü bir 

enfeksiyon oluşacak. Dişleriniz ve her şeyden önce paranız olduğu sürece 

oynayabilirsiniz. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? 
 

Hayır, burada hiçbir şekilde psikologların veya psikiyatristlerin para kazanmak için 

yanlış bir şey yaptıklarını söylemiyorum, hayır. Bunu yapıyorlar çünkü böyle 

yöntemler var. Birçoğu gerçekten yardım etmek istiyor. Ve pek çoğu bu yüzden çok 

acı çekiyor, öyle ki bazen daha sonra kendi psişelerini kendi meslektaşlarına tamir 

ettirmek zorunda kalıyorlar, çünkü sizin sorunlarınızı görselleştirdikten sonra tıpkı 

sizin gibi oluyorlar. Deyim yerindeyse onların çalışma yöntemi bu. Ve daha sonra, tüm 

bu karmaşıklığı anladıklarında, birçoğu ayrılmaya başlar; sorununuza girmekten zaten 

korktukları için içine girmeden sadece dinlerler. Ve uzman olarak kaliteleri keskin bir 

şekilde düşer. Baksanıza... Ne büyük bir korelasyon. Değil mi? 
 

Aslında asıl gerçek, sistemin açlığını doyuramamasıdır, sistem sonsuza kadar aç bir 

yaratıktır. Her şey çok ama çok basit. Oysa sen, dostum, dikkatini kontrol ettiğinde 

(nereye ve neden yatırdığını), olgun bir Benlik olarak Tyson'dan bir tokat yemiş olsan 

bile, bunun uzun zaman önce geçtiğini çok iyi anladığında, bir dahaki sefere onunla 

karşılaştığında ona karşı herhangi bir duygu beslemeyeceksin. Dondurma yerken daha 

dikkatli olursunuz, bu çok açık. Ama eğer ona tokat atmak istiyorsanız, bu bir sorun, 

bir problemdir, dolayısıyla sizde bir hastalık vardır. Öyle değil mi? Her hastalık tedavi 

edilmelidir, aksi takdirde ciddi bir hastalığa dönüşebilir ve bu tehlikelidir. Her şeyin ne 

kadar basit olduğunu görüyor musunuz? Sadece insan olmalısınız, dostlarım.  

 



Sorular ilginç ve durumlar da ilginç. Konuyu çok daha geniş bir şekilde ele 

alabileceğimizi, diyelim ki bu sorunların kalbine inebileceğimizi kesinlikle anlıyorum. 

Bugün tartıştığımız her durum ya da her terapi yöntemi elbette daha geniş bir açıklama 

gerektiriyor. Ama bu çok uzun, çok sıkıcı ve sadece profesyoneller için ilginç 

olacaktır. Genel anlayış için ise umarım daha net cevaplar vermişizdir. 
 

Tekrar ediyorum arkadaşlar, bütün psikolojik sorunlar sistemin kendi açlığından 

kaynaklanıyor. Başka bir şey yok. Tüm ağır anılarımız, geçmişle ilgili tüm 

endişelerimiz, eğer bizi şu anda ya da geleceğimizde tehdit etmiyorlarsa, bunlar sorun 

değildir. Sadece sizi kandırmaya, dikkatinizi çekmeye ve sizi yoksullaştırmaya çalışan 

sistemin açlığını hissedersiniz. Bu yüzden, dostlar, ilginiz için teşekkür ederim. 

Teşekkürler. 
 

Tatiana: Çok teşekkür ederim, İgor Mihayloviç.  
 

İgor Mihayloviç: Sadece birbirimizi sevelim. Huzur sizinle olsun.  

 

 

 

 
 


