
ŞEYTANIN FUTBOLU 

 

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar! Bugün yine saygıdeğer İgor Mihayloviç Danilov ile 

konuşacağız. 
 

İgor Mihayloviç: Selamlar! 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bir önceki videoda imgeler, hayal kurma ve rüya görme 

konusuna değinmiş ve insanın kafasında alternatif bir gerçeklik yaratmasının yarattığı 

büyük tehditten bahsetmiştik. Aslında her şey, insanın aniden inandığı ve kontrol 

edemediği küçük bir düşünceyle başlıyor ve böylece büyük bir soruna dönüşüyor. Ve 

bilirsiniz, sonunda bir düşüncenin bir geminin dümeni gibi olduğunu söyleyen ruhsal 

uygulayıcıları anlıyorsunuz, çünkü aslında insanın hayatının gidişatını belirliyor. Ve 

bunun da ötesinde, bazen tüm bu büyük varlığın - tüm bu büyük makinenin - kaderi 

üzerinde bile çok ciddi bir etkisi vardır.   

İnsanın bu sürece ne kadar zaman, çaba ve dikkat harcadığını anladığınızda, insan 

hayatının bu alanının bir şekilde tamamen ihmal edildiğini ve tam da bu alanın 

kontrole, disipline ve bir tür düzene ihtiyacı olduğunu fark edersiniz. Ayrıca çok ilginç 

bir nokta var: eğer modern toplumda bu tür hayal kurma ve hülyalara dalma bir şekilde 

popülerleştirilmişse ve şairler her zaman bu hayal kurma sürecini övmüş ve 

romantikleştirmişse, o zaman farklı dinlerdeki ruhsal deneyimden bahsedersek, durum 

tam tersidir. Orada düşüncelerin düşman olduğu ve şeytanın ana silahının kesinlikle 

insanın hayal gücü olduğu açıkça ifade edilir. Ve tam da bu alanda, insanın ruhsal 

kurtuluşu için verdiği mücadele aslında gerçekleşir.   

İnsan ruhunu en çok neyin bozduğuna dair bir hadisi paylaşmak istiyorum. İslam'da 

çok açık bir şekilde bunun hayal denizi olduğu söylenir - kıyısı olmayan, yoldan 

çıkmış, bilgi yolunda başarısız olmuş insanların yüzdüğü bir deniz. Ve benim için 

gerçekten unutulmaz olan şey, hayallerin kesinlikle bir tür iflas etmiş insanların 

sermayesi olduğudur. Ve bu gerçekten de böyledir, çünkü insanlar tüm enerjilerini ve 

tüm kaynaklarını, tıpkı bir zamanlar sizin de söylediğiniz gibi, tam da bu hayallere 

harcarlar. Ama bu hayalperestlerin şeytanın umudu olduğu da söylenir. Ve öyle bir 

anlayış var ki şeytan bu insanlara çok güçlü umutlar bağlıyor.    

 

İgor Mihayloviç: Bu sadece umut değil, aynı zamanda şeytanın direğidir. Sonuçta, 

gemi hakkında söylediğin gibi, insanlar hayallerinde rotalarını kaybeder ve 

sürüklenmeye başlarlar. Ve birçoğu aynı şekilde aldanmış insanlardan oluşan 

kervanlara öncülük eder. Bu sadece umut değil, aynı zamanda şeytanın direğidir. 

 

Tatiana: Şeytanın beklentilerini karşılayabileceğinizi fark etmek çok korkutucudur. 

Şeytan bu fantezilere, hayallere ve hayal gücünün oyunlarına kendini kaptıran 

insanlara çok büyük umutlar veriyor. Aslında en ilginç olanı, şeytanın sizinle bir 

köpeğin leşle oynadığı gibi oynadığından bahsedilmesidir. Yani, bütün bunların içinde 

bir kahraman değil, bir oyuncak olduğunuza dair bir anlayış var. 

 



İgor Mihayloviç: Görüyorsunuz, insanın gururu onu şeytanın seviyesine ya da 

Tanrı'nın seviyesine yükseltir, bilincimiz bizi bu şekilde yükseltir.  

 

Oysa dostlar, yoldan çıkmış ya da bu okyanusta kaybolmuş bir insanı şeytanın dişleri 

arasındaki bir leşle karşılaştırırsak, o gerçekten de şeytanın dişleri arasındaki bir leş 

gibidir. O hiç kimse değildir. Neden? Bilirsiniz... Evet, bu bizim gururumuza bir 

darbe, kabul ediyorum (Tatiana: O acınacak halde). Evet, ama aslında insan kimdir? 

Hiç kimse. 

Şimdi, gururumuzdan uzaklaşıp kendimize bir kenardan bakarsak, aracımızı, 

bilincimizi kullanalım. Şimdi hayal gücünden ve hayal kurmaktan bahsediyoruz, hayal 

gücümüzü uygulayalım. Bir ölçekte hayal edin... Sonuçta bilincimiz bu; her şeyi 

ölçeklendirmeyi, karşılaştırmayı, tartmayı, tahmin etmeyi ve ölçmeyi sever. Öyleyse 

hayal edelim: gezegenimiz ile ilişkili olarak bir insan önemsizdir. Güneş Sistemi ile 

ilişkili olarak ise hiçbir şeydir. Ve onu Evren ile kıyaslamak imkansızdır, kıyaslanacak 

hiçbir şey yoktur. 

Ve şeytan nedir? Şeytan Evren'de her yerde mevcuttur, burası onun evidir. Milyarlarca 

ve milyarlarca benzer gezegen ve sayısız insan benzeri varlık var. Bu bilimsel açıdan 

kanıtlanmış bir şey değil; bilimsel ve dini açıdan bakıldığında, Evren'de yalnızız. 

Bizden kaç tane var? Neredeyse sekiz milyar. Ve böylesine büyük, muazzam bir dünya 

sadece bizim için yaratıldı. Bu bencilliğin zirvesidir. 

Tatiana: Gerçekten ilginç olan şey, şeytanın bizi ayartmayı bir an için bile 

unutmamasıdır. Bu noktada her dakika nerede olduğumuzu düşünmenin ve kontrol 

etmenin zamanı geldi, bilirsiniz, neredeyim? Şu anda kiminleyim, şu anda? Çünkü o 

bir saniye bile durmuyor. 

 

İgor Mihayloviç: Tabii ki ne uykuda ne de gerçekte. Yine onların diliyle konuşursak, 

o şeytan insanları uykuda, rüya gördüğümüz zamanlarda da ayartır. Ne tür rüyalar 

görürüz? İşte her şey orada başlıyor. Rüyalar her zaman sorunludur, her zaman bir tür 

yaygara, sorun ya da başka bir şey vardır. Yani sadece gündelik hayatta değil, 

dinlenirken, yani uyanırken ya da uykuya dalarken, rüya gördüğümüz bu evrelerde de 

sorun bombardımanına tutuluyoruz. Rüyalar Şahsiyet için gerçek olduğu için, onları 

eleştirel olarak algılamıyoruz; tüm bu masalları finanse ediyoruz demektir. Ve gün 

içinde şeytan bize bu masalları yüklemiyor mu? Yüklüyor. Dostlarım, sürekli 

hayallerdeyiz ya da düşüncelerdeyiz, birileriyle tartışıyoruz, birilerine bir şeyler 

kanıtlıyoruz vs. Sırf görüntüler, görüntüler ve görüntüler, bu yüzden bundan söz edildi. 

Tatiana: Ayrıca, İgor Mihayloviç, katılımcılarımız şu noktayı paylaştılar. Bir yandan, 

belirli bir değerler sisteminiz olduğunu anlıyorsunuz, ancak bilincinizde aniden bu 

değerler sistemine ters düşen düşünceler duyduğunuz bir durumla karşı karşıya 

kalıyorsunuz: kötü düşünceler, bazen çok ahlaksız düşünceler, sizin için değerli olan 

yakın bir kişiye kötülük dilediğinizde vb. Bu düşünceler onları duyan kişiyi dehşete 

düşürür. Ve burada şöyle bir nokta var: bu düşünceleri duymak günah mı değil mi? 

 



İgor Mihayloviç: Dostlarım, bu sorular gerçek uygulayıcılardan geliyor. Gerçekten de 

ruhsal yolu takip edenlerden. İlk olarak, bu düşünceleri fark ederler ve ikinci olarak da 

bunları dile getirirler. Diğer herkes yalancıdır. Bu düşüncelerin içinde yaşarlar, ama 

onlar hakkında sessiz kalırlar. Neden? "Ben çok iyiyim ama düşüncelerim çok kötü" 

gibi. Bu doğru değil mi? Açıklığa kavuşturmak için söylüyorum: hepimiz, bilinci 

olanlar, özellikle de ikincil bilince sahip olanlar - hepimiz bu günaha batmış 

durumdayız. 

 

Peki bu günah mıdır, değil midir? Eğer bunu kabul edersek, evet, günahtır; eğer bu 

düşüncelere kapılırsak, günahtır. Neden? Sen ve ben bunu zaten konuşmuştuk ve daha 

pek çok kez konuşacağız, Şahsiyet düşüncede mi yoksa gerçek hayatta mı 

gerçekleştiğini ayırt etmez, dostlarım. 

 

Zihnimizde bir şeyi deneyimlediğimiz resimler yarattığımızda, düşündüğümüzde, 

tefekkür ettiğimizde, bir arkadaşımızı ya da yakın ve sevgili bir kişiyi bile öldürmeyi 

planladığımızda. Ve kaçımız fantezilerimizde birini nasıl öldürdüğümüzü ya da 

zehirlediğimizi vb. deneyimledik. Ya da daha da kötüsü, El gibi yüce olduğumuzda, 

"bir nükleer bomba alıp herkesin üzerine atmaya" kadar gittiğimizde, bu tür düşünceler 

hemen hemen herkesin aklına gelir. Bu gerçekten böyledir. Bu bir günah değil mi? 

Günah. Peki neden? Basit ve açık bir şekilde yanıtlayacağım. (El: Atlantis'i yöneten, 

kendini tanrı ilan eden elit. Enlil, Enki, Yahweh'in vs babası).  

 

Bu tür düşüncelere izin verdiğimizde, şeytan bize hükmeder. Şeytana hizmet etmek ve 

onun gücü altında olmak ölümcül bir günahtır, dostlar. Neden mi? Çünkü şeytanın 

gücü altında olduğunuzda, hayatta kalma şansınız yoktur. Hayatta kalabilmek için 

kendinizi ondan kurtarmalı, Tanrı'ya hizmet etmeli ve O'nunla ayrılmaz bir bütün 

olmalısınız. İşte o zaman Hayat olacaktır. Ama siz, özür dilerim, şeytanın elinde bir 

kukla olduğunuzda, ne tür bir Melek olursunuz? Öyle değil mi? Her şey çok basit. 

 

Düşünceler gerçekten korkunç şeylerdir. Ama öte yandan, insan onlardan 

ayrılmadığında, bunu anlaması zordur. Bu doğru: insanlarla konuştuğumda, "Bu nasıl? 

Bu benim düşüncelerim, bu benim, ben düşünüyorum, bu benim fikirlerim" diyorlar.   

 

Tatiana: "Benim fikirlerim," hepsi, doğru. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Ve bu tür düşüncelere izin veriyorlar, bilirsiniz... 

düşüncelerini kimsenin duymadığına, kimsenin bilmediğine inanıyorlar, her yerde ve 

her yerde her şeyin herkes için aynı olduğunu unutuyorlar ya da bilmiyorlar. Durumlar 

farklıdır, belki resimlerdeki bazı renkler farklıdır, ama öz aynıdır. Şeytan insanlarla 

böyle oynar. Onlara, bilmiyorum, başkalarının önünde iyi ve dürüst olan kutsal ya da 

alçakgönüllü bir adam imajı verirken, bilincinin içinde öyle fırtınalar yaratır ki tüm 

gemiler batar. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Elbette, kişi her zaman dolaylı olarak hayal kurar, bu düşüncelerini 

başkalarıyla paylaşmaz, bunu gizlice yapar. İşte bu noktada bu gizli eylemin ne 

olduğunu ve iyi bir şey olup olmadığını düşünmenin zamanı. 



İgor Mihayloviç: Dürüst olmak gerekirse, ruhsal yol, dostlar, her şeyden önce insanın 

kendisine karşı dürüst olmasıdır. Eğer dürüstçe konuşur ve tüm bunları itiraf ederseniz, 

tüyleriniz diken diken olur. Çünkü her birimizin içinde bir El var, her birimizin içinde 

bir manyak katil var, her birimizin içinde bir Tanrı haini ve bir şeytan kölesi var. 

Sonuçta bu doğru. İnsanlar sadece bunu söylemekten utanıyor ve korkuyor.   

Şimdi pek çok insan, özellikle de biriyle birlikteyse, öfkelenecek ve "Hayır, benim 

böyle düşüncelerim yok! Bize ne anlatıyorlar?" Biz gerçeği söylüyoruz, dostlarım. 

Sizin hakkınızdaki, bilinciniz hakkındaki, onun nasıl çalıştığı, sizi nasıl manipüle ettiği 

ve başkalarına buna sahip olmadığınız yalanını nasıl söylediğiniz hakkındaki gerçek 

gerçeği. Bu sizde var. Sadece hatırlayın. Aile üyelerinize ve arkadaşlarınıza nasıl ölüm 

dilediğinizi hatırlayın. Yoksa olmadı mı? Düşüncelerinizde kendinizi nasıl 

yükselttiğinizi. İşte en büyük fenomen de burada yatıyor. Siz sadece bu resimler için 

para ödediniz; düşünen ve hayal eden siz değildiniz, sizin yerinize yapıldı, size sadece 

kendi hayatınız pahasına satın aldığınız hazır bir günah sunuldu, dostum. Ve bu doğru. 

Ama bunu yalnızca ruhsal yola gerçekten girmiş ve Tanrı için gerçekten çabalayan bir 

insan anlayabilir. Aslında bir köle, şeytanın gerçek bir kölesi olarak kalırken, sadece 

bir imaj çizmeyen ya da bir tür ruhsal insan gibi davranmayan ya da Tanrı'ya hizmet 

etmek için bir tür organizasyona gitmeyen, bilmiyorum. Böyle pek çok insan var. Ve 

burada basit bir soru var. Şeytanın kölesi olan bir insan dini bir organizasyona giderse, 

ne olur? (Tatiana: Bunu artıracaktır.) Etrafında aynı sapkın gemilerden oluşan 

kervanlar yaratacak ve bir kıyıya bile ulaşamadan uçsuz bucaksız denizde 

sürüklenecektir. Öyle değil mi? Öyle, dostlar. Gerçek budur, yaşamın gerçeği. 

Hayat için, gerçek Hayat için savaşmalısınız ve kendi başınıza savaşmalısınız. Hayatı 

bazı ritüeller, nitelikler ya da kendinizden çizdiğiniz imgelerle, her neyse, 

kazanamazsınız. Hayat gerçekten kazanılmalıdır. Ve en önemlisi, şeytanın kölesi 

olmayı bırakmalısınız. Şeytanın kölesi olmayı bırakmak ne anlama gelir? Bilincinize 

karşı eleştirel olmak ve kendinizi keşfetmeye başlamak demektir. Siz sipariş 

etmediğiniz halde bu resimleri size kim gönderiyor? İçinizde kim sevdiklerinizden, 

sözde çok sevdiğiniz ve takdir ettiğiniz kişilerden nefret ediyor ve onları hemen 

ezmeye hazırsınız? Tam o anda "ya ölürse", "ya araba çarparsa" ya da başka bir şey 

olursa diye düşünmeye, şöyle ya da böyle olmasını dilemeye başlıyorsunuz. Çünkü 

kafada bir düşünce sürüsü vardır ve bunlar her zaman pek de iyi değildir (Tatiana: 

Olumsuzluğa eğilimlidir), dürüst olmak gerekirse pek de iyi değildir. Bilincimiz 

negatiftir, her zaman yanlış bir rotaya yönelir, yönelmesi gereken rotaya değil. Ve 

burada, yine... Ama hemen şöyle der: "Bundan kimseye bahsetme. Biri düşüncelerinizi 

öğrenirse, nasıl görünürsünüz?" Öyle değil mi? Böyle iyi bir insan birdenbire böyle bir 

manyağa dönüşüyor. Oysa bu gerçekten böyle. 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bu düşüncelerin hiç gelmemesi mümkün mü? İnsanlar 

diyor ki, "Düşüncelerin gelmemesi mümkün mü? Onların gelmemesini nasıl 

sağlayabilirim?" 

 

İgor Mihayloviç: Gelmemeleri için, bu mümkün. Bunun için Diri olmalısınız, bu bir 

yoldur. Başka bir yol da derin uykuya dalmaktır, diyelim ki bağlantıyı kesmek, ama bu 



durumda da hiçbir şey görmezsiniz. Evet, fazların bağlantısı kesilir. Ve bir yol daha 

var - derin bir ruhsal pratiğe dalmak, orada da düşünceler yok. Sanırım hepsi bu kadar. 

Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Doğru. Çünkü, bilirsiniz, her şeyde... 

İgor Mihayloviç: Eğer bir alt şahsiyet haline gelirseniz, o zaman, özür dilerim, 

(Tatiana: Bütün gün boyunca) bunu her zaman duyacaksınız, ama Şahsiyet 

olduğunuzun farkında olacaksınız. Alt şahsiyet durumunda, kişi nerede olduğunu ve 

bilincin ne olduğunu, hem birincil hem de ikincil olanları açıkça anlar ve lejyonun ne 

olduğunu anlar. Çünkü ikincil bilinçte bu, deyim yerindeyse, "benliklerden" oluşan bir 

lejyon vardır. Aslında kendisini herhangi biri olarak ve mümkün olan her şekilde 

sunar. Birincil bilince gelince, genellikle "ben" olarak algıladığımız kendi "benliği" 

vardır. Birincil bilinci sıklıkla bir gözlemci olarak kullanırız. Öyle değil mi? 

Gözlemlemeye çalıştığımızda, özellikle de başlangıç uygulamalarında. 

En ilginç şey, dostlar, ruhsal yoldaki ilk adımlardır. Bu doğru, bu paha biçilemez ve 

gerçek bir şeydir. Eğer insan kararlıysa, ciddiyse, "şimdi bir şey istiyorum, yarın başka 

bir şey istiyorum" diye oyalanmıyorsa - şeytan onunla futbol oynar, o bir toptur, bu 

durumda bir insan değil. Oysa insan Tanrı'ya gelmeye gerçekten kararlıysa, hisseder, 

çabalar ve bir insan olduğunu anlar. İlk adımlar en heyecan verici ve en sarsıcı 

olanlardır. Kişi uygulamalar sırasında tek bir düşünceye sahip olamayacağını, tek bir 

düşünce üretmediğini, bunların hepsinin manipüle edildiğini ve kendi iradesiyle değil 

başkasının iradesiyle geldiğini ve gözlemleyebileceğini fark etmeye ve anlamaya 

başladığında. İşin komik yanı, birincil bilinci kullanırken ve ikincil bilinci 

gözlemlerken bile, kişi basitçe şoka girer. Pek çok insan, herkes değil. Anlamayanlar 

da var. Ama yine de, 4 tipimiz var, bazıları daha fazlasını yapabilir, bazıları daha 

azını...    

Tatiana: İgor Mihayloviç, ayrıca, dini deneyimde temel olarak, deyim yerindeyse, bir 

günahın oluşumu için bir tür aşamalar olduğu ve bunun başladığı anlatılır... bu 

aşamalar için farklı isimler vardır, ancak provokasyonla başlar, sonra birleşme, rıza ve 

bir düşünce tarafından esaret altına alınma vardır. Ancak işin özü, temelde bu 

düşüncelerin size gelmesini hiçbir şekilde etkileyememenizdir. Demek istediğim, bu 

provokasyon, size her zaman ya geçmişten bazı imgeler sunulur, ya da sadece ortaya 

atılan resimlerdir.   

 

İgor Mihayloviç: Tekrar provokasyonu analiz edelim. Provokasyon nedir? 

Provokasyon, bir düşünceyle temas etmiş olmamızdır, değil mi? İçimizde bir duygu 

ateşlendiğinde. Ve olaylar bu noktada gelişmeye başlar. Değil mi? Yani huzurlu bir 

şekilde oturuyorsunuz ve aniden Tanrı bilir ne zaman olmuş bir olayı ya da birini 

hatırlıyorsunuz. İşte provokasyon budur. Değil mi?   

 

Tatiana: Size bir şey sunuluyor, doğru. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette (Tatiana: Evet, bir kanca, bir yem). Evet, bir yem, tıpkı bir 

balık gibi, yüzersiniz, bir yem vardır, onu yakalarsınız ve sonra o zaten ...   



Tatiana:Açılıyor. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Tadına baktığınız anda... İnsanlar diyor ki, 

bağımlı olmamak için herhangi bir yöntem var mı? Elbette var. Uygulamalar var, özel 

ruhsal uygulamalar var. Ben bunu farklı bir şekilde ifade edebilirim: meditatif ve 

ruhsal uygulamalar. Örneğin, şu Chetverik, değil mi? Ya da Piramit. Bunlar AllatRa 

kitabında anlatılıyor. Bunlar insanların Tanrı bilir ne zaman kullandıkları en eski 

uygulamalar ve binlerce yıldır pek çok insana yardımcı oluyorlar. 

Tekrar soruyorum, bu uygulamalara kimin ihtiyacı var? Bunlar gerçekten hizmette 

olanlar, o tarafta, görünmez tarafta nöbet tutanlar için gereklidir. İnsan Tanrı'ya hizmet 

etme ve şeytana hizmet etmeyi reddetme yükümlülüğünü, deyim yerindeyse, yalnızca 

sözlerle değil, eylemlerle de üstlenir, yalnızca Şahsiyet olarak kendini kurtarmakla, 

evrimleşmekle ya da diyelim ki şeytanın köleliğinden Melek mertebesine geçmekle 

meşgul olmaz, yalnızca kendi özgürlüğü için değil, diğer insanların yaşamları için de 

savaşır.   

Böyle bir yükün altına girdiğinde, uygun araçlara ihtiyacı vardır. Ve bu araçlar, 

düşünceler de dahil olmak üzere dışarıdan gelen her türlü etkiye karşı koymak için 

gereklidir. Çünkü düşüncelerimiz şeytanın bizi manipüle etmek için kullandığı en 

korkunç ve belki de tek araçtır. 

Bu uygulamalar, örneğin Chetverik size ne veriyor? Öyle değil mi? Arkadaşlar, 

bilenler biliyor, ben bilmeyenler için açıklayayım. "Bizim" düşüncelerimizi 

kaydetmeye başlarız, tırnak içinde "bizim" diyorum, anlıyorsunuz değil mi? Onları 

içimizde uygulamaya başlandıklarında algılamaya başlarız. Ama bir düşünce aslında 

bilincimize gelmesi, açılması, kendini göstermesi ve bir görüntüye bürünmesi gereken 

radyo dalgasının aynısıdır; biz onu ancak hazır olduğunda algılarız, öyle değil mi? 

Ama o, onu dikkatimizle finanse ettiğimizde hazırdır. Yine de, diyelim ki, güvenli 

oynamanın ve sadece yaklaşırken onu kabul etmemenin ve finanse etmemenin bir yolu 

var mı? Bir yolu var. Piramit ve Chetverik gibi uygulamalar tam da bu işlevleri yerine 

getirmektedir. Chetverik böyle adlandırılır çünkü dört taraf için çalışır. İlgilenen 

herkes okuyacak ve öğrenecektir. 

Bu size ne veriyor? Hayal edelim: mutlak bir karanlık, yolda tek başınıza 

yürüyorsunuz ve bir araba farı görüyorsunuz, duymuyorsunuz ama farı görüyorsunuz. 

Ne yaparsınız? Yolun kenarına gidersiniz ve araba yanınızdan geçip gider. Öyle değil 

mi? (Tatiana: Bu konuda dikkatli olursun.) Doğru. O far size yaklaşan belanın 

sinyalini verir. İşte bu uygulamalar sayesinde, Şahsiyet olarak bu ışığı, yani bir 

düşüncenin yaklaştığını algılamayı ve hatta bize gelmesine izin vermemeyi, sadece 

içeri girmesine izin vermemeyi, ona tepki vermemeyi, onu finanse etmemeyi vb. 

öğrenmiş durumdayız. Peki, günlük yaşamımızda ne oluyor? Özür dilerim, bir araba 

tamponuyla bize çarpana kadar tepki vermiyoruz. Değil mi? Bu bir yaralanmadır. 

 

Tatiana: Evet, doğrudan bir çarpışma, insanlar bir anda esaret altında. 



İgor Mihayloviç: Doğrudan bir çarpışma, elbette. Haklısın. Bir düşünce geldiğinde, 

bu tıpkı bir arabanın bize çarpması gibidir, bilirsiniz, hareket halindeki bir araba... her 

şey hangi hızda ve ne tür bir düşünce geldiğine bağlıdır. Çünkü bazen bizi çok 

depresyona sokan düşünceler vardır. Örneğin çok iyi bir ruh halimiz var, bir 

dalgalanma var, her şey yolunda gidiyor. Bizi bağlayan bir düşünce gelir ve işte o 

zaman zaten ruh halimizi kaybederiz ve bir faaliyete olan ilgimizi kaybederiz. Neden? 

Bu sadece bir düşüncedir. Asıl soru, bunu kimin ortaya attığı? İyi bir ruh halini kötü 

bir ruh haliyle değiştirmek için ne tür mazoşist olmak gerekir. Değil mi? 

 

Tatiana: Doğru. 

 

İgor Mihayloviç: İnsanın kafasındaki bir imgeyle hemen tartışmaya girmesi, dedikleri 

gibi, tartışmak ve ona bir şey kanıtlamak. Az önce dostum, kendini iyi ve harika 

hissediyordun. İçinde kuşlar ötüyordu. Bir sürü planın vardı. Ve sonra aniden bir aptal 

olduğunu hatırladın. Gördün mü? Tam anlamıyla. 

 

Tatiana: Ya da insanlar bir illüzyonla yarışırlar. Bir kez bir görüntü gördüler ve o 

kişiyle bir daha asla karşılaşmayacaklar... 

 

İgor Mihayloviç: Bazen onu görmediler... 

 

Tatiana: Ve onun kim olduğunu bilmiyorlar. 

 

Igor Mihailovich: Doğru.  
 

Tatiana: Ama zihinlerindeki bu imajla rekabet ediyorlar. 

 

İgor Mihayloviç: Rekabet ediyorlar... Bunları kim yaşamadı ki? Bir yere gitmeniz 

gerekir, o kişiyi görmemişsinizdir ama onunla konuşmuşsunuzdur ve ona bir şeyler 

kanıtlamışsınızdır, bir tartışmaya girmişsinizdir; sonunda bir kahramansınızdır, 

kazanmışsınızdır ve hepsi de kazanmıştır. Bunlar oyun, bilinç oyunları. Bazen bilinç 

kişinin zihnine bu tür diyaloglar aşılar, ama gerçekte her şey farklı bir şekilde 

gerçekleşir. Soru şu ki, ne için? 

 

Tatiana: Ayrıca İgor Mihayloviç, bazen insanlar bir düşüncenin çok müdahaleci 

olduğunu ve aslında bazı baskıcı durumlara yol açtığını fark ederler. Ve işte böyle bir 

nokta: bu düşünceden nasıl kurtulunur? Çünkü insanlar bir şeyden ne kadar çok 

kurtulmak isterlerse ya da bir durumun hayatlarında tekrar etmemesini ne kadar çok 

isterlerse, sanki Murphy Yasası gibi, o durumun o kadar sık tekrar ettiği gerçeğiyle 

karşılaşırlar. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Sonuçta, ne kadar çok mücadele edersek, dikkatimizi o 

kadar çok bu imgeye, kurtulmak istediğimiz düşünceye veririz. Ama bu aslında bizim 

şeytana teslim olmamızdır. Öyle değil mi? Ne kadar çok deney yapıldı ve psikoloji 

açısından ne kadar çok tanımlandı ve büyük insanlar bunu sık sık tanımladılar, Ömer 

Hayyam ve diğerleri gibi insanları kastediyorum. Bu teknikleri kullandılar, ama 



nedenini anladılar ve biliyorlardı. Bir şeyden ne kadar kurtulmaya çalışırsak ya da 

daha doğrusu bir şey hakkında düşünmemeye çalışırsak, kesinlikle onu düşünürüz 

çünkü çaba sarf ederiz. Çaba sarf ettiğimiz için, bu kendi dikkatimizi harcadığımız 

anlamına gelir. Eğer kendi dikkatimizi harcarsak, bunun için ödeme yapıyoruz 

demektir. Bilincin ise yalnızca bizim dikkatimize ihtiyacı vardır. Başka hiçbir şeye 

tepki vermez, bunların hepsi saçmalıktır. Tüm bu resimler, tüm bunlar, bilirsiniz, 

sadece bizi çekmek, bizi tutmak, bizden mümkün olduğunca çok dikkat çekmek için 

bir reklamdır... Bu arada, dikkat bizim hayatımızdır. İşte böyle oluyor. Örneğin, şu 

beyaz ayıyla ilgili olarak. Değil mi? 

 

Tatiana: Evet, bu çok ilginç bir nokta, çünkü gerçekten de az önce araştırmadan ve 

Wegner etkisinden bahsediyordunuz, değil mi? En ilginç olan şey, bilincin düşünceleri 

bastırmaya hiçbir şekilde katılmadığına inanamamasıydı. Ve yine de bunun nasıl 

mümkün olduğunu, bu düşüncenin nasıl bastırılabileceğini kontrol etmek istedi. 

Böylece o...   

 

İgor Mihayloviç: Bilincin yardımıyla bilinci bastırmak... düşmanın yardımıyla 

düşmanı yenmek.. 

 

Tatiana: Doğru. 
 

Igor Mihailovich: Öyle değil mi? 

 

Tatiana: İnanmadı ama kontrol etti. 

 

Igor Mihailovich: Ama kontrol etti ve ikna oldu. 

 

Tatiana: Ama kontrol etti ve ikna oldu. 

 

İgor Mihayloviç: Neden? O sadece meraklı bir insandı. Sen ve ben bir keresinde bunu 

tartışmıştık ve ben de şöyle demiştim: ateistler için bile ilginç değil mi? Bilimsel 

açıdan bile değil, kendini geliştirme açısından, kendini ve bilincinin nasıl çalıştığını 

gözlemlemek açısından, dostum. Bu gerçekten çok basit. Oturursun, rahatlarsın ve 

gözlemlersin. Düşünceler aklınıza gelir ve örneğin beyaz bir ayıyı düşünmemeye, 

siyah burnunu, pençelerini ve karda bir yerlerde nasıl koştuğunu hayal etmemeye 

çalışırsınız. Bir ayıya neden ihtiyacınız olsun ki? Sen bir fok değilsin, değil mi? Daha 

birkaç dakika önce kafanda beyaz bir ayı yoktu. Şimdi Tatiana ve ben bunu aklına 

yerleştirdik. Şimdi, bunu düşünme. Ve en önemlisi, muz yiyen ve etrafta oynayan 

topal neşeli maymunu düşünme. Bu çifti düşünmeye bile cüret etmeyin. Bu bulaşma o 

kadar kolay bulaşıyor ki, herhangi bir virüsten daha kötü. 

 

Bir imgeye gelince, imge tamamlanmış bir nesnedir. Bir nesnenin nesi vardır? Bir 

hacmi ve bir şekli. Ve bir nesnenin kafanızda yaşayabilmesi için, dikkatinizin gücünü 

ona harcamanız gerekir. Anlıyor musunuz? İşte bu şekilde birbirimize her türlü 

aptallığı ve iğrençliği bulaştırıyoruz. Sevgiyi, neşeyi ve mutluluğu paylaşmak yerine... 

Hayır. Çeşitli beyaz ayıları, topal neşeli maymunları ve daha bilmem neleri 



paylaşıyoruz. Ve en korkunç şey de söylentileri, korkunç söylentileri paylaşmamız ve 

bunları duygularımızla aktarmamız. Bu durumda, bilirsiniz, duyguyla aktarıldığında, 

bir kişiyi bağladığında, burada sistem sadece dikkatimizden değil, Allat'tan değil, aynı 

zamanda pranadan da beslenir. Böylece sanki hem altın hem de gümüş vermiş oluruz. 

Anlıyor musunuz? Peki bunu ne sıklıkla yapıyoruz? Bu sürekli bir iletişimdir. 

 

Bazı insanlar şöyle diyecektir: peki nasıl iletişim kurmalıyız? İnsanlar gibi normal 

iletişim kurun, insanların iletişim kurması gerektiği gibi. İyi olanı paylaşın ve belirli 

bir kişiyi ilgilendirmediği ve onun güvenliğini ya da gelirini etkilemediği sürece kötü 

olanı aktarmayın. Neden kötü düşünceleri aktaralım? Neden kötü imgeler 

aktarıyorsunuz? Neden bu dünyayı deyim yerindeyse aptallıkla dolduralım? Neden bir 

insanı kendi hayatını kafasındaki boş imgelerle harcamaya teşvik edelim? Bu bir 

günah değil mi? Birbirimizi bu şekilde öldürmüyor muyuz? Öldürüyoruz, her zaman. 

Peki bizi bunu yapmaya kim zorluyor? Bunu düşünen var mı? İçinde boğulduğumuz 

fikirlerimizi empoze ettiğimiz zaman. 

 

Biliyorsunuz, eğer genel olarak görüntü ve dikkat çekersek, öyle bir noktaya kadar 

oynayabiliriz ki, gerçeği söylediğimizde pek çok insan bize gücenebilir, çünkü gerçek 

çok acıdır. Sistemin tüm bunları nasıl cephaneliğine eklediğine dair basit bir örnek 

vereyim. Bizi bölünmeye zorluyor. Çünkü sistemdeki ana nokta bölmek, yönetmek ve 

kontrol etmektir. Bunlar aslında var olan ve günlük yaşamımızda uyguladığımız ve 

birbirimizi manipüle etmek için yaygın olarak kullandığımız kalıplardır. 
 

Yine, ne bileyim, bazı spor müsabakalarını ele alalım. Sistem bizi basitçe şu ya da bu 

takımı desteklemeye zorluyor ve bizi zaten bölüyor, değil mi? İşi fanatizme kadar 

götürüyor. Bir yerde, Tanrı bilir nerede, başka bir ülkede bir müsabaka yapılıyor. Bir 

grup insan toplanmış, bir topun peşinden koşuyorlar. Pekala, olaya mantıklı ve iyimser 

bir şekilde bakalım. Makul bir şekilde bakalım. Bu seni nasıl etkiliyor, dostum? Hiçbir 

şekilde. Seni nasıl rahatsız etmesi gerekiyor? Hiçbir şekilde. İnsanlar spor yapar. Bu 

çok açık. Birinin bedeni için iyidir. Değil mi? Ancak, bu bir kült haline geldi. 

Birçoğumuz da dahil olmak üzere çok sayıda insan bu kültün içine çekildi arkadaşlar. 

Ve biz zaten şunu anlıyoruz: işte bizim takımımız, onu desteklemeliyiz, onun için 

endişelenmeliyiz. Zamanımızı, enerjimizi harcıyoruz ve birçok insan parasını bir 

yerlere gitmek, bilet almak ve hatıra eşyası almak için harcıyor. 
 

Dahası, birçok insan "kendi" takımını desteklemek için tartışmalara, skandallara, 

endişelere ve duygulara sürükleniyor. Size bir sorum var: "Sizin" takımınız nasıl bir 

takım? Bu kulübün sahibi siz misiniz? Size kâr getiren "sizin" kişisel takımınız mı? Ya 

da ne? Neden "sizin" takımınız? Yoksa siz de katılıyor musunuz? Demek istediğim... 

Hayır. Ama herkese dahil olduğunuz, katılımcı olduğunuz gibi bir düşünce empoze 

ediliyor. Hatta bazı insanlar kan dökme noktasına kadar sürükleniyor; tartışmalarda ve 

kavgalarda, özellikle taraftar grupları ve benzerlerinde "kendi" takımlarını 

savunuyorlar. Böylece kendi takımlarının diğerlerine karşı üstünlüğünü savunurlar. 

 

Arkadaşlar, aslına bakarsanız, bir takımın becerilerindeki üstünlüğü, örneğin top 

oynarken tam da o sahada kanıtlaması gerekir. Öyle değil mi? Evet, doğru. Ayrıca, 



oynayanlar dışında hiç kimse kazanmayı ya da kaybetmeyi hiçbir şekilde 

önemsememelidir. Küçük bir rekabet süreci gibi. Ama bir kült haline getirilmiştir. 

Tarihe bir göz atın ve deyim yerindeyse hayatımıza ne zaman ve nasıl girdiğine ve 

bize nasıl manipülatif bir şekilde empoze edildiğine bakın. Buna inanmaya zorlandık. 

Geçmişte bu daha acımasızdı. Herkes tarihi, insanların nasıl öldürüldüğünü hatırlar. 

Gladyatör dövüşleri ve daha pek çok şey vardı. Ne için? Bizde çok yoğun bir duygu 

uyandırmak için, böylece dikkatimizi buna veririz. Değil mi? Yani, bizi 

heyecanlandırmak için. Ama ne için? Neden? Amaç ne? 

 

Baktığımızda, bugünlerde bu anlaşılabilir bir şey, para kazanıyorlar. Geçmişte de çok 

küçük bir grup insan bundan para kazanıyordu. Yine de neden herkes oraya çekildi? 

Bir gösteri mi? Ekmek ve sirkler mi? Peki bunu kim icat etti? Tüm bunları kafamıza 

kim dayattı? Anlıyor musunuz? Yani, tüm bunları bize kim dayattı? Kim kafamıza 

soktu ve bizi, diyelim ki, (Tatiana: Kabul etmeye ve inanmaya...) sadece kabul 

etmeye ve inanmaya değil, aynı zamanda buna göre yaşamaya da zorladı, 

biliyorsunuz... Bu doğru. Günümüzde gladyatör dövüşleri yok mu? Pardon, boks var, 

nihai dövüş var ve başka her şey var. 

 

Ben kimseyi yargılamıyorum arkadaşlar. Mesele bu değil. Mesele bilincimizin nasıl 

çalıştığı. Kendimizi gözlemleyerek, kalabalığı nasıl manipüle edeceğimize dair çeşitli 

planları nasıl tasarladığımız. Sonuçta yeni bir şey yok, her şeyi bilincimizden alıyoruz. 

Pazarlama sanatı nedir? Aslında bilincimizin gözlemlenmesidir. Nasıl çalıştığını, neye 

dikkat ettiğimizi. Diğer insanları nasıl manipüle edeceğimizi. Neden? Çünkü 

basmakalıptır. Sadece bakın: aynı teknikler dünyanın her yerinde var ve işe yarıyor. 

Tüm dünyada dinlere, diyelim ki şu ya da bu takımın taraftarlarına bölünmüş 

durumdayız. Modaya bölündük, her şeye bölündük ve birilerine bizimkinin daha iyi 

olduğunu kanıtlayarak rekabet etmeye zorlandık. Görüyorsunuz, sporcularımız 

kaybetse bile, "biz daha iyiyiz, biz daha güçlüyüz çünkü bu bizim takımımız." Bu çok 

saçma. Gerçekten bizim takımımız mı? Eğer mantıklı bir şekilde, yetişkinler gibi, 

aptallık etmeden bakarsak, bunu hiçbir şekilde umursamamamız gerekir. Ama 

önemsiyoruz, değil mi? Bütün olay bu. 

 

Tatiana: Doğru söylediniz, bunda bir fraktallık var. Düşünceler hakkında 

konuştuğumuzda da durum aslında aynıdır; daha önce de söylediğimiz gibi, insanlar 

bunun kendi fikirleri ya da düşünceleri olduğuna inanırlar ve bunları savunurlar. 

Sonuçta, günahı yenmek için ilk kural ve yapılması gereken en önemli şey, bu 

düşüncenin size ait olmadığını, şeytandan kaynaklandığını anlamaktır. Dolayısıyla asıl 

görev kişinin kendisini bu düşünceden ayırmasıdır. 

Ayrıca, ilginç bir nokta daha var ve buna da değinmek istiyorum. İnsan başına gelen 

bir şey hakkında büyük bir suçluluk duygusu hissettiği zaman. Ve bu durumun 

tekrarlanmasını ne kadar istemezse, o kadar çok tekrarlanır. Bir keresinde ikincil 

bilincin kafamızdaki ana eleştirmen olduğunu, her zaman ya kişinin kendini 

suçlamasına neden olacak şekilde ayarlandığını ya da mutlaka başka birini eleştirdiğini 

söylemiştiniz. Ve bu suçluluk duygusu da sistemin büyük bir manipülatif 

mekanizmasıdır. Büyük olasılıkla, komşumuzla onda muazzam bir suçluluk duygusu 



uyandıracak şekilde konuşursak ya da kendimizi suçlarsak, bu durumun tekrar tekrar 

meydana gelme olasılığını artırdığımız ortaya çıkar. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle. 

Tatiana: Ve biliyorsunuz, Wegner bunun neden böyle ortaya çıktığına, insanın neden 

bu durumlara düştüğüne ve bu düşüncenin neden şiddetlendiğine (İgor Mihayloviç: 

Ve geri döner...) ve ona geri döndüğüne dair zihinde aynı anda iki mekanizma 

olduğunu söyledi. Aynı anda "bunu yapmamak", "bunu yapmamak" için bilinçli bir 

kontrol vardır. Aynı zamanda izleme de vardır. Böylece bir düşünce sürekli olarak 

muhafaza edilir ve kişi o anda bir eylemin yapılıp yapılmadığını, düşünüp 

düşünmediğini izler. 

 

İgor Mihayloviç: Açıklamaya çalışacağım. Evet, açıklamaya çalışacağım arkadaşlar. 

Örneğin, kendinizi kötü bir düşüncede yakalıyorsunuz. Bundan bıktınız, sizi rahatsız 

ediyor ve bunun yanlış, günahkâr bir düşünce olduğunu anlıyorsunuz ya da içinizde bu 

düşünceden utanç duyuyorsunuz. Ve böylece ondan kurtulmaya çalışırsınız. Herhangi 

bir şey hakkında düşünürsünüz ve onu düşünmemek için her şeyi yapmaya çalışırsınız. 

Ama yine de onunla savaşmaya çalıştığınız için onu düşünürsünüz. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Evet, aynen. 
 

İgor Mihayloviç: Yine de başka bir yöntem daha var, aynı arkadaş bunu önerdi, bunu 

düşünmemek için kendinizi bu düşünceyi daha sonraya ertelemeye zorlamalısınız. 

 

Tatiana: Doğru, bunu düşünelim, örneğin, gelecek hafta. Bu alet işe yarıyor mu? 

 

İgor Mihayloviç: Evet... Elbette işe yarıyor. Sistem için çok avantajlı. Tüm sistemin 

bir parçası olarak bilincimiz için çok avantajlı, çünkü bunu tüm hafta boyunca 

düşüneceğiz, kesinlikle hatırlayacağız ve kesinlikle ona geri döneceğiz. Bilirsiniz, tüm 

bunları kendi bilincinize demirlemek gibi bir şey. Bu size falanca gün, falanca saatte 

bunu hatırlamanız gerektiğini hatırlatacak bir çalar saat kurmakla aynı şeydir. Bunu 

unutacak mısınız? Hayır. Tüm hafta boyunca hatırlayacak ve kesinlikle 

hatırlayacaksınız. Bununla birlikte, bu alışkanlığı bir kez sürdürdüğünüzde, sonraki 

haftalarda da bu düşünceyi hatırlayacaksınız. Ve diyelim ki size bu olayı hatırlatan 

herhangi bir durumda, yine onu hatırlayacaksınız. Böylece, buna alıştığınız ve kendi 

kafanızdaki bir yanılsamanın varlığını ödediğiniz ortaya çıkıyor; bunu kendi 

hayatınızla ödüyorsunuz. 

 

Ve bakın dostlar, şimdi kelimenin tam anlamıyla birazcık analiz ettik. Ama bu küçük 

parça tüm hayatımızı oluşturuyor. Ne kadar zaman harcıyoruz, dikkatimizin ne 

kadarını gerçekten kafamızdaki illüzyonlara, gerçek yaşamımızla hiçbir ilgisi olmayan 

düşüncelere harcıyoruz, bu üç boyutlulukta bile. Boş şeyler hakkında endişelenmek 

için ne kadar çok enerji ve duygu harcıyoruz, değil mi? Aslında bizimle hiçbir ilgisi 

olmayan ve yaşamlarımızı hiçbir şekilde etkilemeyen şeyler. 

 



Basit bir soru. Eğer bir bahisçi değilseniz, bir futbol takımınız yoksa ve futbol 

hatıraları satmıyorsanız, takımın kazanıp kazanmadığına dair endişeleriniz sizi nasıl 

etkileyebilir? Hiçbir şekilde. Bu size kar getirir mi? Hayır. Ruh haliniz... Eğer zaten bu 

sürecin içindeyseniz, ruh halinizi etkileyebilir. Size her şeyin yolunda olduğuna dair 

yanlış bir yanılsama verebilir, "biz kazandık." "Biz kazandık." Dostum, bunun seninle 

ne ilgisi var? Sadece bir yerlerde oturuyor ve Tanrı bilir neyle, kendi yaşamınızla 

birilerini besliyor olmanız gerçeği. Bu işe kendi isteğinle değil, sadece mecburiyetten 

dahil oldun. Peki sizin bununla ne alakanız var? Bundan ne elde ettiniz? Hiçbir şey, 

Tanrı bilir kimi ve Tanrı bilir neden finanse ettiğiniz dışında. Öyle değil mi? Bu bir 

manipülasyon mu? Öyle. Ne kadar zaman ve enerji harcadınız? 

Yine de manevi yönünü ele alırsak, o sırada Tanrı'yı düşünüyor muydunuz? O'nu 

hissettiniz mi? Onunla mıydınız? Hayır. Peki kiminleydiniz? Şeytanla bile değildiniz, 

onun boyunduruğu altındaydınız. O size istediğini yapıyordu. Söylediğim şey tam 

olarak buydu: çakalların yaptığı gibi bir leşle oynuyordu. Neden mi? Çünkü bilinç bizi 

böyle manipüle eder: bir düşünceyi dayatır ve bir arzu doğurur. Bizi istediği şekilde 

manipüle eder ve böylece hayatlarımızı elimizden alır. Bunun için çok fazla çaba, 

zaman ve hayat harcıyoruz. Üzerinde düşünmeye değer mi? Evet, değer. 

 

Bu kölelik koşullarında ve hatta kölelik bile diyemem, bilirsiniz, bu umutsuzluktur, bu 

umutsuzluk içinde özgürlüğü ve Hayatı kazanabilir misiniz? Eğer isterseniz 

kazanabilirsiniz. Yapılması gereken doğru şey budur. Bir insan şeytanın kölesi 

olmamalıdır. Hiç kimsenin kölesi olmamalıdır. O zaman doğru olan budur. Bir insan 

özgür olmalı. Söyleyin bana, bir melek kimsenin kölesi midir? Hayır, Sonsuz 

Dünya'nın özgür bir birimidir. İşte tam olarak böyle öğrenmeliyiz. Kendimizden 

kurtulmayı öğrenmeliyiz, diyelim ki köle değil insan olmayı öğrenmeliyiz. Her şey 

çok basit. Düşünülmesi gereken bir şey var. 

 

Yine, tüm bunlar bilimsel olarak iyi çalışılmıştır. Anlıyor musunuz? Bu sadece 

birilerinin fantezisi değil, ben ve Tatiana tarafından icat edilmedi. Biz sadece uzun 

zamandır bilinen gerçekler hakkında konuşuyoruz ve her şeyi doğru isimleriyle 

adlandırıyoruz. Bu arada, siz dostlar, her gün bununla yaşıyorsunuz, değil mi? Ne 

yazık ki yaşıyorsunuz. Dolayısıyla en basit şey... mesela bir insan ne ile başlamalı? 

Arkadaşlar, biliyorsunuz, sevgiyle başlamalısınız. Sevgi her şeyin üstesinden gelir. 

Birbirimizi sevmeye başlayalım ve birilerinin çürük dişlerinde leş olmayı bırakalım. 

Değil mi? Bu doğru. Bizimle olduğunuz için teşekkürler, dostlar. Teşekkür ederiz. 

Birbirimizi sevelim. 

 

 
 


