
Ruhsal Uygulama Yapmanın Özellikleri 

 

İnsan ruhsal uygulama yaptığında o anda ne olur? Ruhsal uygulama yaptıktan sonra 

ortaya çıkan öznel algılarla nasıl başa çıkılır? İnsan ruhsal uygulama yaptığında bilinç 

için faydalı mıdır? Ruhsal uygulama yaptıktan sonra neden coşku ortaya çıkar? 

Bunları ve çok daha fazlasını İgor Mihayloviç Danilov'un katılımıyla Ruhsal 

Uygulama Yapmanın Özellikleri videosunda keşfedin. 

 
 

 

 

 

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar. Sizleri tekrar selamlamaktan içtenlikle mutluluk 

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

 

İgor Mihayloviç:Selamlar.  
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, İzleyicilerimiz her yeni videoda daha da özgürleştiklerini 

paylaşıyorlar. Ve sizin sözleriniz sayesinde herkes, hedefe giden rotalarını 

düzeltmelerini ve daha güvenli bir yolda, Sevgi dolu yolda ilerlemeye devam 

etmelerini sağlayan referans noktalarını kendileri için buluyor. 

Videolardan birinde söylediğiniz gibi, Kutsal Ruh ile birlikte yürüdüğünüzde, her yol 

ve her patika sizi dünyada en çok seven Varlık ile en keyifli yürüyüştür. Pek çok insan 

bunu pratikte hisseder ve anlar; günlük yaşamın endişeleri böyle anlarda insana artık 

yük olmaz, "o tamamen farklı hale gelir". Ama, kesinlikle, böyle anlarda, insan ruhsal 

yolda gerçekten hareket edip ilerlediğinde, şeytan da uyumaz, insanı bu yoldan 

saptırmak için mümkün olan her yolu dener ve hileleri değişir, saldırılarının tarzı 

değişir.  

Videolardan birinde, sistemden gelen bu tür güç dürtülerinin azaldığını ve insanı 

ayartmalar şeklinde daha fazla tehlikenin beklediğini söylediniz. Pek çok insan bunu 

pratikte de anlıyor. "Sistemin kaba saldırılarından, müdahaleci düşüncelerinden, 

umutsuzluktan ve korkudan kaçmanın daha kolay olduğu gerçeğiyle yüzleşiyoruz, ama 

sistemden gelen hoş anları, sistemden gelen havuçları ayırt etmek ve reddetmek çok 

zor" diyorlar.  

Ayrıca, dostlarımız, izleyicilerimiz sık sık tökezledikleri böyle bir anı not ettiler. Bu, 

ruhsal uygulamalardan sonra, derin dalmalar ve derin hallerden sonra, derin içsel 

hislerin derin akışına paralel olarak bir tür coşku, neşe ve şevk, ama biraz da şüpheli 

bir şevk olduğunu hissettikleri zaman. "Her şeyi yapabilirsin, her şeye muktedirsin, 

çok iyisin" gibi düşünceler gelir. Böylece insanlar sistem üzerindeki bu kontrolü 

gevşetirler. Ve bir anda bu yüce, yüksek uçuş yerine, ruhsal yüksekliğin alçaldığını 

hissettiklerini keşfederler. Ve bir nokta kesinlikle ortaya çıkar: bu ruhsal yolda ne tür 

bir muhafızdır? Bu ne tür bir sevinçtir? Sevinen bilinç midir? Ve neye seviniyor? 

Şahsiyetin başarısına gerçekten seviniyor mu? Yoksa Şahsiyetten bir miktar kar payı 



mı alıyor? (İgor Mihayloviç:Mekanizmanın kendisi mi?) Bu mekanizmayı, evet, 

genel olarak nasıl çalıştığını ve işlediğini anlamak istiyoruz. 

 

İgor Mihayloviç:Genel olarak her şey basittir, arkadaşlar. Hadi bunu çözelim. Bir 

insan tarafından ruhsal uygulama yapıldığı anda ne olur? Bilinç için faydalı mı değil 

mi? Basit bir şeyle başlayalım ve ruhsal bir uygulamanın düzgün bir şekilde yerine 

getirilmesinden sonra insana gelen bu öznel algılara inelim. Tamam mı?  

 

İnsanların ruhsal uygulamalar yapması bilinç için faydalı mıdır? Bir yandan bakacak 

olursak, insan bilinçten uzaklaşır, daha derinlere, diyelim ki ruhsal olana iner. Doğal 

olarak bilinç gücünü kaybeder. Ama insan uygulamayı doğru bir şekilde yaparsa, 

deneyimi varsa, tekrar edeceğim, tam olarak ruhsal temas deneyimine sahipse, bu 

güçlerin, Sevgi veya Allat güçleri dediğimiz şeyin bir alışverişi varsa, o zaman bu 

zamanda, doğal olarak, kişi uygulamayı doğru bir şekilde, derin bir daldırma ile 

yaparsa, bu kişinin etrafındaki çevrenin saf enerjiyle, Allat'ın ta kendisiyle veya 

basitçe söylemek gerekirse Tanrı'nın Sevgisiyle aşırı dolması meydana gelir. Öyle 

değil mi? Yani, böyle bir lütuf gelir. 
 

Bu not edilmiştir, eserlerden ve hatta tarihi gerçeklerden hatırlayalım: kişi ruhsal 

olarak geliştiğinde ya da eskiden dedikleri gibi bir aziz olduğunda, etrafındaki her şey 

mutlulukla doludur. Dolayısıyla böyle bir insanın yakınında olmak çok hoştur ve 

ayrılmak istemezsiniz. Neden? Allat güçleri nedeniyle. Bu kesinlikle en yüce güçtür ya 

da basitçe söylemek gerekirse, her şey bundan ibarettir. Kişi bu uygulamaya 

daldığında, bu güçlerden daha fazlası ortaya çıkar. Ve doğal olarak, bilinç dediğimiz 

iblise de fayda sağlar. Neden? Bunu alır ve sonra sessiz ve sakin bir şekilde oturur ve 

aldığı şeyden memnun olur. Bu bir tür tazminattır, diyelim ki bilince onu bastırdığı 

için. Evet, böyle bir şekilde. Bir noktayı analiz ettik. Değil mi? 

 

İkinci nokta. Bir insanda öfori neden ortaya çıkar? Nedir bu? Sevinen bilinç midir? 

Çok yediği için mi? Ya da neler oluyor? Ve burada cevap çok basit ve oldukça 

beklenmediktir. Bu bedenimizin normal bir fizyolojik tepkisidir. Neden? Çünkü kişi 

düzgün bir şekilde gerçekleştirilen bir ruhsal uygulamadan çıktığında, gerçek bir enerji 

alışverişi olduğunda, tekrar edeyim dostlar, böylece anlayış olur, çünkü pek çok kişi 

bunu ruhsallığa doğru ilk adımlarda, diyelim, ilk uygulamalar sırasında veya hatta 

bunları gerçekleştirmeye çalıştıklarında arayabilir ve "Bu neden gelmiyor ve neden 

bende bu yok?" diyebilir. İşte bu nedenle, kişi deneyim sahibi olduğunda, Ruhsal 

Dünya ile gerçek bir enerji alışverişi olduğunda diyoruz. Yani, kişi bu Sevgiyi 

biriktirdiğinde, sürekli olarak aktardığında ve karşılığında aldığında. 

 

Ve böyle bir enerji alışverişi sırasında bedenimiz tüm bunları ciddi bir yaralanma 

olarak yorumlar. Neden mi? Çünkü bilinç kopar ve beyindeki nöronların çalışması 

bozulur. Bu arada, bir elektroensefalogram alsanız bile bu görülebilir, bu yansıtılır.  

Kişinin ne zaman derin dalma durumunda olduğunu görebilirsiniz. Sonrasında nasıl bir 

yükselme olduğunu da görebilirsiniz. Bu kesinlikle opiyat (uyuşturucu türleri) 

enjeksiyonuna benzer ve aynıdır. Ancak bu durumda, bu patlamaya karşı koruyucu bir 

tepki olarak endojen opiyatlar üretilir. Bu yüzden uygulamadan çıkan kişi Şahsiyet 



olarak ruhsallaşmış bir durumdadır. Ama bilinç bağlandığında ve kişi bir nevi doğal 

haline döndüğünde, sanki biraz endojen afyonların etkisi altında gibidir. Dolayısıyla 

böyle bir ruh hali vardır ve... dediğiniz gibi, deyim yerindeyse biraz yükselmiş bir ruh 

hali. 
 

Tatiana: Havai, neşeli. 

İgor Mihayloviç:Evet, havai. Ama dikkat edin, kişi diyelim ki bir karabasan ya da 

succubus'un pençesine düştüğünde de tam olarak aynı fenomen gözlemlenir. Orada da 

durum aynıdır... Ama bu durumda, kişiden çok fazla enerji alınır ve tepki benzerdir. 

Yani beden bu travmaya tepki vermeye başlıyor, bunu büyük bir travma olarak, bir 

kayıp olarak yorumluyor, çünkü ne kadar çarpıtırsak çarpıtalım arkadaşlar, ama enerji 

bileşeni birincil, sonra kan ve geri kalan her şey geliyor, yani fizyolojik bileşen. İşte bu 

noktada bedenimizin travmaya verdiği tepki uyuşturmaktır. 

 

Başka bir deyişle, bu afyonları salgılar ve tırnak içinde söyleyelim, o karabasanla ya 

da sukkubusla "iletişim kurduktan" sonra, bunun kim olduğuna bağlı olarak, kişi bir 

süre öfori içinde ve çok yüksek bir durumda kalır, ama içi boştur. Bu noktaya dikkat 

edin. Sanki uyuşturucu aldıktan sonra "Her şeyi yaparım ve her şeyi hareket ettiririm" 

gibi bir coşku vardır. Ama bir süre sonra, derin depresif durumlara kadar inen çok 

şiddetli bir boşluk gelir ve beden tükenir, ama kişi bu durumu geri getirmek ister. Ve 

insanlar kendileri bu tür toplantıları aramaya başlarlar ve böyle bir durumu tekrar geri 

getirmek için buluşmaya hazırdırlar. Bu bir uyuşturucu bağımlılığı gibi, bu bir 

bağımlılığa dönüşür. 
 

Doğal olarak, eğer kişi üçüncü güçlerin önünde açılırsa, onlar kesinlikle gelirler. 

Gelirler, daha da fazlasını alırlar, kişi tekrar öfori yaşar ve bu deyim yerindeyse ölüm 

noktasına kadar gidebilir. Bazen insanlar, diyelim ki üçüncü güçler tarafından 

yutularak o kadar tükenir ki, basitçe ölürler. Bu sık rastlanan bir olgudur. Ayrıca sık 

rastlanan bir durum da kişinin depresif bir duruma girmesi, çok az enerjisi olması, 

onları besleyecek hiçbir şeyi olmaması, kimsenin ona gelmemesi, depresyonun 

büyümesi ve intihar etmesidir.    

 

Bununla birlikte, kişi ruhsal pratikte olduğunda, etki aynıdır, yani afyonların 

salınmasını kastediyorum. Ama bu durumda, aşırı dolum nedeniyle, daha doğru bir 

şekilde açıklamaya çalışacağım, tam olarak Allat güçleriyle aşırı dolum nedeniyle olur. 

Madde ile pek bir arada bulunmazlar. Dolayısıyla kişi bunlarla aşırı doldurulduğunda, 

bilinç kesinlikle bağlantıyı koparır ve sonra beden de bu kopukluk nedeniyle... Neden? 

Çünkü çok fazla Allat olduğunda, evet, sistem yemek yer, bilincin bundan 

faydalandığı açıktır, ama uzaklaşmaya başlar. Ve yapıda, eğer kişinin enerji yapısını 

görselleştirmek açısından konuşursak, orada bilincimizin alan yapısında bir değişim 

olacaktır. Neden? Daha uzağa gitmeye çalışır, çünkü bilinç için hem çok lezzetli hem 

de aynı zamanda yıkıcıdır. Allat onu yakıyor, dikkatli bir şekilde söyleyeceğim ama 

aynı zamanda besleyici. Dolayısıyla bu süreç bilincimiz ve nöronlarımız tarafından da 

bir travma olarak algılanıyor. Böylece beden bu opiyatları tekrar üretmeye başlıyor.   

 



Dolayısıyla kişi uygulamadan çıktığında sadece ruhsal yenilenme, bu yükselme ve 

uçuşu değil, aynı zamanda bu endojen salınım sayesinde sevinçli bir ruh halini de 

hisseder. Ama burada içsel bir yenilenme ve dışsal bir iyi ruh hali, deyim yerindeyse 

bir tür şevk olması çok önemlidir. Ve kimyasallar çalışmayı bıraktığında, hormonlar 

azalır ve kişi böyle bir ruhsal yükselmiş durumda kalır, ancak böyle bir sarhoşluk 

olmadan diyelim. 

Tatiana: Çarpıcı kimyasal etkiler olmadan. 

İgor Mihayloviç:Doğru, çarpıcı kimyasal etkiler olmadan. Açıklamak için elimden 

geleni yaptım. 
 

Tatiana: Harika. O zaman insan en azından o anlarda en derin hislerin bu dalgasına 

daha da dalması gerektiğini anlıyor.   
 

İgor Mihayloviç:Kesinlikle, elbette. Neden? Çünkü burada küçük bir başka husus 

daha var. İnsan ruhsal yolda kararsızsa, biraz zayıfsa, diyelim ki gerçek bir uygulama 

yapıyor olsa bile, insan insan olarak kalır ve son ana kadar yine de ayartılmaya açıktır. 

Bunun da anlaşılması gerekir. Sonra, elbette, pratikten çıktıktan sonra, bilinç devreye 

girdiğinde, diyelim ki statik enerjiyle, yani dışarıya doğru akan şeyle dolmuş olmasına 

rağmen, bilinç hala doyumsuz bir hayvan olarak kalır. 

 

Neden? Çünkü bilincimiz tüm sistemin bir parçasıdır, ya da basitçe söylemek 

gerekirse, bizim iblisimiz şeytanın tüm lejyonundan sadece bir birimdir. Ve onlara ne 

kadar verirseniz verin, her zaman daha fazlasını isterler. Bu yüzden iblis ayartmakla, 

saldırmakla ilgilenir ve kişi bu kimyasalların etkisi altında biraz gevşediğinde yanlış 

bir adım atabilir, aslında bu tam da iblisin istediği şeydir. Burada da dikkatli olmalı ve 

ihtiyacınız olmayan şeylerle dikkatinizi dağıtmamalısınız. Ve kesinlikle iblisten 

gelenlere, size verdiği fikirlere dikkat edin. Öyle değil mi?   

 

Tatiana: Doğru. Çok teşekkür ederim. İşte bir başka soru, İgor Mihayloviç, ruhsal 

yola yeni girmiş olanlardan. İnsanlar, örneğin çocukluklarında yaşadıkları içten sevinç 

ve bir tür haz duygusunu uzun zamandır yaşamadıklarını paylaşıyorlar. Ve şöyle 

diyorlar: "Ruhsal bir uygulama yapmak için oturuyorum, burada ve şimdi gerçek 

olduğumu hissediyorum, özgürlüğü hissediyorum ama bazen neşe yerine üzüntü 

duygusu hakim oluyor." Böyle bir durumda insanlara ne önerebiliriz? İnsan ruhsal 

pratikte gerçekten üzüntü duygusunu deneyimleyebilir mi? Örneğin, Şahsiyet Sevgi 

içindeyken, bilinç hüzün içindedir. Bu tür seçenekler mümkün müdür, değil midir? Ya 

da aslında öyle mi? 

 

İgor Mihayloviç:Elbette mümkündür, evet, mümkündür, iblisiniz sizin yerinize 

uygulamayı gerçekleştirdiğinde, dostlarım. Ruhsal uygulamayı bilinciniz aracılığıyla 

yapmamalısınız. Biliyorsunuz, bu otojenik eğitim bile değil, küçük şeytanın size 

yutturduğu sahte bir şey olacaktır. Sadece bir bakın, bunu Şahsiyet olarak 

gerçekleştiriyor musunuz, gerçekleştirmiyor musunuz? Peki, böyle bir şeyin ne zaman 

olduğunu biliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, arkadaşlar, üzgünüm, gerçekleri 

konuşmalı ve her şeyi gerçek isimleriyle adlandırmalıyız. İnsanın hiçbir deneyimi 



olmadığında, yani kendisi üzerinde gerçekten çalışmadığında, ama bunu yapmaya 

karar verdiğinde, "Neden en temel şeylerle başlayayım ki? Ben de herkes gibiyim, 

oturup hemen ruhsal pratik yapıyorum, okudum, izledim ve dinledim." O zaman ne 

olacak? Deneyim nerede? Eh, "deneyim yıllar içinde kazanılacaktır" - kazanılacaktır, 

tartışmıyorum bile, ama çok zaman kaybedeceksiniz arkadaşlar. Belki de başlangıç 

için, diyelim ki basit şeylerle başlamalısınız? 

 

Açıklığa kavuşturmak için, diyelim ki Şahsiyet olduğunuzu, birincil bilinç olduğunu, 

ikincil bilinç olduğunu fark etmelisiniz. Demek istediğim, belki de basit şeylerle 

başlamak daha iyidir? Sonra otojenik eğitim, olması gerektiği gibi, ikincil bilinci 

birincil bilinçten ayırmak için, bunu kontrol etmeyi öğrenmek için. Sonra, birincil 

bilinçten ikincil bilinç üzerine bir gözlemci pozisyonu. Ve sonra, Şahsiyet olarak 

gözlemcinin bilinç üzerindeki konumu diyelim. Daha sonra meditatif uygulamalar var. 

Tüm bunlar gerçekçi ve gereklidir. 

 

Oysa tüm bunlarda ustalaştığınızda, tam da o zaman dostum, ruhsal uygulamalar 

yapmaya da başlayabilirsiniz. O zaman bilinçten üzüntü duymazsınız çünkü bilinç 

ruhsal uygulama yapamaz. Bunlar birbiriyle bağdaşmayan şeylerdir. Az önce 

bahsetmiştik, kişi Şahsiyeti olarak Allat ile aşırı dolduğunda ve aslında Allat'ın mikro 

mini bir damlası bu dünyaya geldiğinde, o zaman hava o kadar kalınlaşır ki, bunu 

tereyağı gibi hissedersiniz, insanların dediği gibi, bıçakla kesebilirsiniz, bilirsiniz, 

böyle bir ifade vardır. Bunu deneyimleyenler bilirler. Gerçekten de bilinçte paniğe 

neden olan şey budur. Sadece sessizleşir. 
 

Bu arada üzüldüğümüz zaman, bunlar ilk adımlardaki bilinç oyunları, acelemiz olduğu 

zaman, hani hepimiz maksimalistiz, dalıyorsak balıklama dalmalıyız, her şeyi 

anlıyorum arkadaşlar. Ama ruhsal yoldaki oyunlar ya sizi yavaşlatır ya da şeytan sizi 

kontrol etmeye başlar ve sizin yerinize, öyle diyelim, nereye gitmeniz gerektiğini ve 

bir şeyi yapmanın doğru yolunun ne olduğunu söyler. Bu doğru değil arkadaşlar. 

Ruhsal uygulamalara ciddi ve olgun bir yaklaşımınız olmalı, bunlara hazırlıklı 

olmalısınız ve çok yetenekli olsanız bile, aşamalar yine de gereklidir, çok 

yetenekliyseniz bunları daha hızlı geçersiniz. Etkisi daha iyi olacak ve gerçekten bir 

şeyler öğreneceksiniz. Tüm hayatınızı kendinizi arayarak geçirmeyeceksiniz. Her şey 

çok basittir. 
 

Bu yüzden insanlar bazen bilinç yoluyla ruhsal pratik yaptıklarında, nerede olduklarını 

ve kim olduklarını ayıramadıklarında ve fark edemediklerinde bu durumlara sahip 

olurlar. Elbette tartışmıyorum, bilinç içimizde her türlü illüzyon modelini yaratabilir 

ama bu farklı. Neden? Çünkü bunu yapan bilinç ise, kesinlikle üzüntü, düşünceler ve 

aptallık olacaktır. Oysa uygulamayı Şahsiyet olarak gerçekleştirdiğinizde, her şey 

mutluluk vericidir. Bu başka hiçbir şeyle karıştırılamaz. Bunlar Tanrı'nın Sevgisiyle 

dolup taşmanın özel halleridir, bu birliktir, bu sevinçtir, bu Hayattır, bu her şeydir, 

dostlar, bu... bu her şeyi kapsayan mutluluktur. Bunu hiçbir şeyle karıştıramazsınız ya 

da yanlış yapamazsınız. 
 

Hafif bir dokunuş bile, özellikle ilginç olduğunda, insanlar pratik yapmaya 

başladıklarında, başlangıçta, evet, önemli değil, tüm aşamaları geçtiğinizde bile, hem 



otojenik eğitim hem de meditasyon, kendinizi zaten açıkça Şahsiyet olarak 

tanımlıyorsunuz, ama ilk küçük adımları atmaya başlıyorsunuz ve bilinç hala içeri 

sızıyor, şeytan hala kontrol etmeye çalışıyor. Ve güzel bir anda şunu hissetmeye 

başlıyorsunuz, evet, Sevgi üretiliyor, bunun gerçekten işe yaradığını zaten 

görüyorsunuz. Ve ilk tepki, bilmiyorum... İnsanlar "İlk aşk" derler - bu onunla 

kıyaslanamaz. Bu, bilirsiniz işte, ben bunu bir insanın gözlerini ilk açtığı anla 

kıyaslardım. Bu her şeyi kapsayan bir sevinçtir. 

 

Ama pek çok kişi bunu aydınlanmayla karıştırır ve bu durumdan korkar; kişi 

uygulamaya yeni başlamıştır ve ona bu ebedi mesajı gönderiyormuş gibi gelir, 

karşılığında iyi gibi görünür ama hiçbir şey geri gelmez, oysa burada sizi boğan bir 

tsunami gibidir. Ve her şey değişir, beden yoktur, hiçbir şey yoktur, dünya değişmiştir, 

saf Sevgi, neşe vardır, bir uçuş hissi yaşarsınız. Elbette tüm bunlar bir anlıktır ama 

sonsuzluk gibi gelir ve buna alışık olmayan insan doğal olarak böyle ilk anda kırılır. 
 

İşte ilginç olan da burada başlar, bilinç hemen devreye girer ve şöyle der: "İşte bu, sen 

bir Bodhisattva'sın. Az önce bir epifani yaşadın, aydınlanma sana indi. Her yerde "bu 

aydınlanmanın bir kerelik bir patlama olduğu" söylenir - aslında şu anda bunu 

deneyimledin, "Kundalini Yılanı" orada yükseldi." Öyle değil mi? Ya da başka bir şey, 

tüm Doğu ve Batı ve tüm dinler kafasında karıştı ve... ve hepsi bu. İkinci seferde bu 

artık olmaz, eğer kişi şeytandan gelen düşüncelere kapılmış ve kendini gururla 

yüceltmişse. Ama ilginçtir, neden ikinci kez olmuyor? Sonuçta pek çok insan bununla 

karşılaştı. Neden bu tsunami yok? Neden böyle bir Sevgi yok? Neden? Çünkü bir 

dahaki sefere, senin yerine, dostum, bilinç ruhsal pratiğe geçiyor. 

 

Neden? Biliyor musunuz, size şu cevabı vereceğim. Bilirsiniz, bazen çocuklar dalga 

geçerler, eskiden daha sıktı, böyle kare piller vardı ve birçok çocuk bunları dillerine 

takardı. Değil mi? Sonra biraz büyüdüler ve dalga geçmeye başladılar; böyle 

kondansatörler var, pille şarj ediliyor, dokunduğunuz zaman size elektrik şoku veriyor. 

Şöyle söyleyeyim: bir kez elektrik şoku alırsınız, ikinci kez bunu istemezsiniz. Değil 

mi? Aynı şey bilinç için de geçerlidir. Bir iblis Tanrı'nın Sevgisinden ilk yanmayı 

aldıktan sonra, burada, evinde cehennemin tüm zevkini hissetmiştir, çünkü burası 

aslında onun evidir ve ikinci kez canlı canlı kavrulmak istemez. Bu yüzden dizginleri 

ele alır. İşte burada gerçekten üstesinden gelmeniz ve bu bağlantıyı yeniden kurmanız 

gereken ciddi bir aşamayla karşı karşıyayız.     

 

O zaman ikinci seferde böyle bir etki olmayacaktır. İkinci seferde her şey sorunsuz, 

güzel ve hoş bir şekilde başlar. İlk sefer... yani herkes için değil, arkadaşlar, tsunami 

olmasını da beklemeyin, bunu referans olarak kullanmayın, evet, bu çok, çok sık olur, 

diyebilirim ki, hakim çoğunluk için. Ama çoğu zaman, eğer kişi her şeyi doğru yaparsa 

ve acele etmeden ilerlerse, bu hafif bir esintiyle başlar, bu şekilde söyleyebilirim. 

Yavaş yavaş artar ve bu iletişim daha üretken hale gelir ve siz bunun farkına bile 

varmazsınız. O zaman bilinç de farklı davranır. Eğer böyle ani bir aydınlanma yoksa, o 

zaman onu evcilleştirmek çok daha kolaydır; daha sakindir, sonrasında stres veya 

travma yoktur ve bir şekilde daha sonra iyileşmeniz ve bunun için zaman harcamanız 

gerekmez. Evet, arkadaşlar, her şeyi anlamalısınız.        



Bu nedenle, diyelim ki bu tür tezahürlerle ilk kez karşılaştığınızda, ister hafif bir esinti 

ister her şeyi kapsayan gerçek bir tsunami olsun, yine de, öyle ya da böyle, bilinç 

müdahale etmeye başlar çünkü onun için hafif bir esinti bile kızgın bir demir gibidir. 

Dolayısıyla, bilincin bunu son derece olumsuz algılayacağını ve sizin üzerinizde 

liderliği ele geçirmeye çalışacağını anlamalısınız.   
 

O halde burada sadece Şahsiyet konumunda, Ruhsal Dünya için çabalama konumunda 

kalmak, korkmamak ve ayartılmamak önemlidir. Ve en önemlisi, kendinizi 

yüceltmemek. Çünkü bilincin üzerinde oynamaya başladığı ilk şey gururdur, kişiyi 

yüceltmek ve onu övmektir. Ama aslında biliyoruz ki şeytan sizi övdüğünde, bu 

mahkum olduğunuz anlamına gelir, bu yüzden farklı bir şey yapmalısınız. Değil mi? 

Umarım soruyu yanıtlayabilmişimdir. 

 

Tatiana: Ve bir tane daha var... Evet, elbette, çok kapsamlı. En önemlisi, en derin 

hislerin sesi duyulduğunda, derinlemesine bir seviyede daha da fazla cevap anlaşılır. 
 

İgor Mihayloviç:Bu genel bir yanıt. 
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, insanlar başka bir soru soruyor. Ya kendi içlerinde onları 

ruhsal yoldan saptıran birini tanımlamışlarsa, ya gerçekten büyümüş olan bu bencil 

birincil bilinci tanımlamışlarsa. Onu nasıl aç bırakabiliriz? Belki de kişi bazı 

entelektüel faaliyetleri yoğunlaştırmalıdır? İkincil bilinci güçlendirmek mi? Yoksa 

gerçekten Şahsiyet olarak geliştiğinizde, her şey yerli yerine oturur ve öncelikler doğru 

bir şekilde belirlenir mi?   

 

İgor Mihayloviç:Ve işte kilit soruyu yanıtladın: Şahsiyet olarak gelişirseniz, doğal 

olarak her şey yerli yerine oturacaktır. Ama yine de neye göre hareket ediyoruz? 

Zaman tasarrufu ve verimlilikten. Değil mi? Sporda olduğu gibi, ne bileyim, herhangi 

bir sanatta olduğu gibi. Örneğin, kendi ellerinizle bir ev inşa etmek istiyorsanız, neye 

ihtiyacınız var? Gidip öğrenmek. Diyelim ki YouTube'da insanların nasıl tuğla 

ördüğünü izleyebilirsiniz, ama bir duvar ustasına gitmek, etrafında durmak, izlemek, 

ona yardım etmek ve biraz çalışmaya çalışmak daha iyidir. O zaman bu beceride daha 

hızlı ustalaşırsınız. Değil mi? Bu durumda da aynı şey geçerli. Hâlâ öğrenmek 

zorundasınız. Doğru değil mi? 

 

Hepsi bu, diyebilirim ki, her şey basit temel şeylerle başlar. Bazen insanlar yıllarını 

boşa harcarlar, şeytan onları yönlendirir, bilirsiniz... insanda şevk, arzu ve içsel anlayış 

vardır ama şeytan da güçlüdür. İnsanları kandırır ve ruhsal uygulamalar yerine sadece 

uykuya dalarlar, dinlenirler, şeytan bilir ne yaparlar ve bu böyle devam eder. Şeytan 

bilir ne, kelimenin tam anlamıyla. Neden? Çünkü kişi ruhsal bir uygulama yapmak için 

oturur ve kafasının içinde şeytanın konserleri başlar. Bilirsiniz, bu tür şeyler. 
 

Tatiana: İkincil bilincin faaliyeti. 
 

İgor Mihayloviç:Evet. AC/DC, hard rock kafasında çalıyor. Bu gerçekten pratik mi, 

dostlarım? Neden? Çünkü bu noktalar gözden kaçırıldı. Anlıyor musunuz? 
 



Tatiana: Bu otojenik eğitim, değil mi? Birincil bilince geçmek için. 
 

İgor Mihayloviç:Doğru. "Ben çok havalıyım. Neden otojenik eğitim yapayım ki? 

Neden ihtiyacım olsun ki? En azından meditasyonla başlayalım." Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Evet, tam olarak. 
 

İgor Mihayloviç:Bu arada otojenik eğitim çok önemli bir aşamadır. Günümüzde, 

Schultz'un binlerce yıl boyunca yaratılmış olan doğuya ait uygulamaları toplayıp, 

felsefeyi oradan çıkardıktan ve sadece işlevsel kısmı bıraktıktan sonra, inandığı gibi, 

bir tür basit araç haline geldi. Öyle değil mi? Felsefe olmadan, hiçbir şey olmadan. 

Ama aslında şöyle söyleyelim: otojenik eğitim, kişinin bilinci aracılığıyla bedenini 

kontrol etmeyi öğrenmeyi amaçlayan en eski uygulamalardır. Başka bir deyişle, bu 

başlangıç deneyimidir. 
 

Bu tam olarak sizin Şahsiyet olduğunuza ve birincil bilincin var olduğuna dair bir 

anlayışın oluştuğu yerdir. Ve siz Şahsiyet olarak bedeni kontrol eden birincil bilinci 

kontrol etmeyi öğrenirsiniz. Burada ikincil bilince yer yoktur. Bu önemli bir noktadır. 

Çünkü ikincil bilinç kafamızdaki profesörümüzdür, deyim yerindeyse bir danışman ve 

en akıllı, başka ne denir bilmiyorum... bir dahi, öyle diyelim, zaman zaman bizim 

yerimize yaşar ya da şöyle diyelim, bazen onun pençesinden kurtuluruz, böyle demek 

daha doğru olur. 
 

Yani otojenik eğitim ilk adımdır. Çok havalı, neredeyse bir Bodhisattva olduğunuza 

inansanız bile, aslında hiçbir şey sizin için işe yaramıyor, dostum, bu Hayattır, bunun 

için savaşmalısınız. Ve başa dönmek asla utanç verici değildir. Hiçbir yere 

gitmemekten iyidir. Değil mi? Bu nedenle, otojenik eğitimi günlük rutininizin bir 

parçası haline getirmeli, biraz zaman harcamalısınız... 
 

Tatiana: O zaman birincil bilinç daha çok Şahsiyetin tarafında olacaktır. 
 

İgor Mihayloviç:Kesinlikle doğru. İlk olarak, ona çok dikkat edersiniz. Nasıl 

çalıştığını incelersiniz ve onu kendi tarafınıza çekersiniz. Böylece birincil bilinç sizi 

destekleyecektir, ikincil bilinç değil, çünkü o sizden çok daha fazlasını alır. Bu ilk 

aşamadır. 

 

İkinci olarak, onu evcilleştirmeyi öğrenirsiniz. Nasıl çalıştığını, içinde ne zaman gurur 

kaynadığını ya da başka bir şey olduğunu anlamaya başlarsınız. Sonuçta, tüm insan 

aptallığı esas olarak birincil bilinçten kaynaklanır. Yani, biraz alıngan bir çocuk, 

gururlu, narsist ve diğer her şey; aslında hayatımızı bir gölgeye, varlığımızın bir 

yanılsamasına dönüştüren şey. Bizi hatalar yapmaya, yanlış yollara sapmaya ve tüm 

hayatımızı hiç de ihtiyacımız olmayan şeylerin peşinde koşarak geçirmeye zorlayan 

şeydir. Bu doğru, dostlar. 

 

Ama nasıl çalıştığını öğrendikten sonra, birincil bilincin sizin tarafınızda olduğu başka 

bir aşamaya geçebilirsiniz. İşte o zaman onun yardımıyla ikincil bilincin nasıl 

çalıştığını incelemeye başlarsınız. Bu meditatif uygulamalardan başka bir şey değildir. 



Ayrıca bedeninizin nasıl çalıştığını da öğrenirsiniz, ama başka bir enerji seviyesinde. 

İşte bu noktada ikincil bilinç size kesinlikle yardımcı olur. Bunun yanı sıra, diyelim ki 

ikincil bilincin ne olduğunu, gerçek yeteneklerinin neler olduğunu ve daha pek çok 

şeyi anlamanızı sağlayan daha derin başka uygulamalar da vardır. 
 

Ve sonra üçüncü aşama var, çünkü siz Şahsiyet olarak birincil bilinci eğitirken ve 

ikincil bilinci çalışırken, zaten daha güçlü oldunuz, Şahsiyet olarak daha güçlü 

oldunuz, dostum. Ve tam olarak bu noktada, bu bilinçlerin nasıl çalıştığını çok iyi 

anlayarak ve bilerek, çalışmaya başlarsınız. Olgunlaşmaya başlarsınız, ruhsal yolda 

gerçek ilk adımları atmaya başlarsınız. Bu da ruhsal uygulamaların 

gerçekleştirilmesidir. Ve bu çok daha ilginç hale gelir. Öyle değil mi? 
 

Asıl sorun aslında... Şöyle söyleyeyim dostlar: ruhsal yolda asıl sorun şeytandır. Bunu 

unutmamalısınız. Sorun nedir biliyor musunuz? Sorun, şeytanı ve tüm bunları 

bilincimizle ilişkilendirmememizdir, çünkü uzun yıllar boyunca, diyelim ki hem bize 

hem de atalarımıza, şeytanın maddi bir şey olduğu ve ötesinde olduğu, en azından 

bedenimizin ötesinde olduğu her taraftan bize empoze edildi. Dışarıdan bir yerden 

gelmesi gerekiyordu, maddi bir nesne ya da başka bir şey olarak gelmesi gerekiyordu. 

Onun içimizde olduğu, tek bir insanda hem bir Melek hem de bir iblis olduğumuz 

gerçeğine gelince, bunu fark etmiyoruz. 
 

Dolayısıyla asıl mesele kim olduğunuzu seçmektir. Melek mi, şeytan mı. Aslında 

şeytan değil ama küçük bir şeytan. Aksi takdirde, bilirsiniz, hemen kibir ortaya çıkar, 

"Evet, ben şeytanım." İşte tam olarak böyle çalışır: gereksiz ve küçük olan her şeyi 

abartır ve büyük ve önemli olan her şeyi küçümser. Bu nedenle, asıl mesele pes 

etmemektir. Önemli olan ruhsal yolda uyanık olmak ve Kutsal Ruh'u biriktirmektir ve 

her şey yoluna girecektir. Öyle değil mi? Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür 

ederiz, dostlar. Teşekkür ederim. 
 

Tatiana: Çok teşekkür ederim, İgor Mihayloviç. 
 

İgor Mihayloviç: Arkadaşlar, birbirimizi sevelim. Huzur sizinle olsun. 

 
 


