
40-Gün Uygulama  
 

40 günlük uygulama nedir? Anlamı nedir? Kadim zamanlarda kimler uyguluyordu? 

Kişinin bilinci nasıl zaptedilir? Bilinç nasıl aç bırakılır? Ruhsal olarak nasıl özgür 

olunur? Modern insanlar bu uygulamayı kullanabilir mi? Bunlar ve daha birçok soru 

İgor Mihayloviç Danilov'un katılımıyla 40 Günlük Uygulama videosunda tartışılıyor. 

 
 

#40-DayPractice  

#TemptationofJesusIntheDesert #HowtoGetRidofNegativeThoughts 

 

Videos with İgor Mihayloviç Danilov:  

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

Truth or Lies? 

https://allatra.tv/en/video/truth-or-lies  
 

Peculiarities of Performing Spiritual Practice 

https://allatra.tv/en/video/peculiarities-of-performing-spiritual-practice  
 

Temptations and Life 

https://allatra.tv/en/video/temptations-and-life  
 

CATHARSIS 

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

Spiritual Path of a Woman and a Man 

https://allatra.tv/en/video/spiritual-path-of-woman-and-man  
 

Goal: Spiritual Salvation 

https://allatra.tv/en/video/goal-spiritual-salvation  
 

Keys to Heaven 

https://allatra.tv/en/video/keys-to-heaven  
 

How to Become a Strong Personality? 

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

From Hell Into Heaven 

https://allatra.tv/en/video/from-hell-into-heaven  
 

About Spiritual Practice 

https://allatra.tv/en/video/about-spiritual-practice   
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Tatiana: Merhaba sevgili dostlar. Sizleri tekrar selamlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün de saygıdeğer İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 

İgor Mihayloviç: Merhaba. 
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bir önceki konuşmamızda izleyicilerimize şu soruyu 

sormuştunuz: Ruhsal Dünya'nın buradaki, bu dünyadaki çıkarı nedir? Ve elbette, 

izleyicilerimizin tüm yanıtlarını, tüm akıl yürütmelerini özetleyecek olursak, hepsi tek 

bir öze indirgenir: Ruhsal Dünyanın buradaki, bu gezegendeki, bu küredeki çıkarı 

Tanrı'nın Sevgisinin çoğalmasıdır; böylece mümkün olduğunca çok sayıda insan 

ruhsal özgürlüğe kavuşur, Melek olur, eşitler arasında eşit olur ve kesinlikle diğer tüm 

dünyalar arasında öne çıkacak bir dünya inşa ederiz, çünkü bu dünya Tanrı'yı sonsuz 

bir şekilde memnun edecektir. 

 

Ve bilirsiniz, İncil'de şöyle denir: "Her şey O'nun tarafından ve O'nun için yaratıldı." 

Ve Tanrı'nın Sevgi olduğunu anladığınızda, her şeyin Sevgi tarafından ve Sevgi için 

yaratıldığı ortaya çıkar. İzleyicilerimizin ne kadar harika akıl yürütmeleri ve cevapları 

var. Ve elbette Ruhsal Dünyaya hizmet etmek gerçek Sevgiyi çoğaltmak, gerçek 

neşeyi çoğaltmak ve kükreyen bir aslan gibi etrafta dolaşıp yutacak birini arayan 

şeytana karşı çıkmakla ilgilidir. 
 

Bir önceki videoda, bir insanın kendi içindeki bu şeytanı yendiğinde, başka bir kişinin 

içindeki şeytanı da yenme ve bu dünyayı daha iyi, daha saf ve daha güzel bir yer 

haline getirme şansına sahip olduğunu söylemiştiniz. Ve kişi için, diyelim ki bir inanan 

için bir soru ortaya çıktığında, "İçimdeki bu şeytanı gerçekten nasıl yenebilirim? Ona 

gerçekten nasıl direnebilirim? Bilinci nasıl aç bırakabilirim?" - Akla çeşitli araçlar 

geliyor. İnsanlar bize özellikle kırk gün uygulaması hakkında yazdılar; İsa 40 gün 

boyunca çölde kaldığında, şeytan tarafından ayartıldı ve şeytan O'nu mümkün olan her 

şekilde ayarttı. Sufilerin de aynı kırk gün uygulaması vardı: 40 günlük bir süre 

boyunca dua ve yalnızlık içinde olmak. Bazı Sufi mistikler, hepsi değil ama sadece 

bazıları bu kırk gün uygulamasından geçmiştir. 
 

Ve şöyle bir soru ortaya çıkıyor: Bu aslında ne tür bir uygulamadır? Bu uygulamanın 

anlamı nedir? Ve örneğin 41. günde kişiye gerçekte ne olur? Şeytan artık onu 

ayartmıyor mu? Ya da ona bazı düşüncelerle gelmiyor mu? Ve elbette bundan şu soru 

ortaya çıkacaktır: Biz modern insanlar bu uygulamayı gerçekten kullanabilir miyiz? 

Kimler için uygundur? 
 

İgor Mihayloviç: Pekala, hemen ikinci soruyla başlayacağım. Aslında modern bir 

insan için bu uygulama, gerçek uygulama, tekrar ediyorum, uygun değildir. Neden? 

Basitçe açıklayacağım dostlar. Geçmişte insanlar daha hazırlıklıydı, deyim yerindeyse 

daha sertleşmişlerdi. Öyle değil mi? Öyle koşullarda yaşıyorlardı ki, bu 40 Gün sadece 

oruç tutmakla kalmıyor, aynı zamanda aşırı koşullarda bulunmak onlara hayatta kalma 

şansı veriyordu. Modern insan o kadar şehirleşmiştir ki, o kadar zayıftır ki, şöyle 

söyleyeyim, bu uygulamanın ona bir faydası olacağından şüpheliyim. 

 

Şimdi ilk soruya geçiyoruz. Tamam mı? Ve burada ayırmalıyız. Diyelim ki, gerçek 

uygulama ve taklit var. Gerçek uygulama, insanın 40 gün boyunca yiyecek, su ya da 



başka bir şey olmadan çöle gitmesi anlamına gelir. Taklit ise pek çok insanın, diyelim 

ki bahsettiğiniz Sufilerin yaptığı şeydir ve yine bunu Hıristiyanlıkta da görürüz, kişi 

inzivaya çekildiğinde. Ama bu ne anlama gelir? İnzivaya çekiliyor: karanlık bir 

hücrede oturuyor, insanlar ona yemek ve su getiriyor, bu arada Tanrı ile iletişim 

kurmaya çalışıyor. Oysa çoğu zaman şeytanın tiyatrosunda sadece bir seyircidir, 

iblisler onun için farklı sahneler sergiler. Doğru değil mi? Bu yüzden bu tür 

uygulamaların pek bir faydası yoktur. 

 

Bununla birlikte, 40 günlük uygulamaya gelince, İsa Mesih'in Mısır'da olduğu 

dönemde bu uygarlıkta çok popüler hale geldi; orada daha yaygındı, ama tüm dünyaya 

yayıldı ve bazen sonuç verdi. Ama şöyle söyleyeyim: çöle giden birçok kişi arasından 

sadece birkaçı geri döndü. Bunlar insanların nazenin olmadığı zamanlardı, o çöllerde 

yaşıyorlardı, onları tanıyorlardı ve yine de pek çok insan bununla başa çıkamadı. Geri 

dönebilenlerden çok daha fazla insan öldü. Ve bu, geri dönen herkesin özgürlüğüne 

kavuştuğu anlamına gelmiyor, hepsinden çok uzak. Gidip boşu boşuna bedenlerine 

işkence edenler de oldu, bunu da anlamak lazım. 

  

Bununla birlikte, evet, uygulama bazı sonuçlar verdi. Ben bunun sadece bir sonuç 

olduğunu söyleyemem. Bunu şu şekilde ifade edelim: bu uygulamanın bütün amacı 

kişinin içindeki şeytanı engellemekti - asıl amacı buydu. Dolayısıyla, bizzat Tanrı'nın 

Oğlu İsa Mesih'in çöle gidip her şeyi derhal ve çabucak yerli yerine koyması gerçeği, 

dostlarım, buraya gelen herkesin sizin içinde yaşadığınız koşulların aynısına girdiğini 

gösterir ve bu dünyada herkesin şeytanı dizginlemesine izin veren araçlar vardır, tıpkı 

İsa Mesih'in yaptığı gibi, size de izin verir. 

 

Ama bu gerekli değil ve modern koşullarda hiç kimseye kendi bedenine bu şekilde 

işkence etmesini tavsiye etmem. Aynı sonuca ulaşmayı sağlayan teknikler var, evet, 

belki 40 günde değil ama yine de (Tatiana: O kadar da radikal değil). Ve bazen, 

diyeceğim, bazen aşırıya kaçmadan ve 40 günden çok daha hızlı bir şekilde, eğer kişi 

bunu ciddiye alırsa. Ama İsa'nın yaptığı uygulama o bölgelerde popülerdi, bu yüzden 

bu şekilde hareket etti, deyim yerindeyse birçok insan için bir örnek oldu. 
 

Bu sizin için ne ifade ediyor ve bu uygulamanın anlamı nedir? İnsan oraya gittiğinde, 

bedenini o kadar yorar ki, kelimenin tam anlamıyla, bilirsiniz, bıçak sırtında gibidir: 

biraz daha çekerse ölecektir ve tabii ki iblis de pes eder. Neden pes eder? Çünkü onun 

için, diyelim ki, kişiye gerçeği ifşa etmek bir altşahsiyet olmaktan çok daha kârlıdır. 

Evet, alt şahsiyet iblis için kârlıdır ama yaşayan bir insan onun için çok daha kârlıdır. 

Bu bir şeydir. İblis insana hizmet etse bile, yine de çok daha fazlasını elde edecektir, 

çünkü insan üç boyutlu dünya ile etkileşime girmeden bu dünyada Şahsiyet olarak var 

olamaz ve bu dünya ile bilinç aracılığıyla etkileşime girdiğimizi anlamalıyız. 
 

Yani, tüm organlarımız: diyelim ki koku alma, dokunma ve görme organları, hepsi 

eninde sonunda nöronlardan geçer. Ve burada, nöronlar ve Şahsiyet arasında, 

kesinlikle tüm bunların analizcisi ve yorumlayıcısı da vardır - bu bilinçten başka bir 

şey değildir. Birincil bilinç vardır, birincil bilincin olduğu yerde ikincil bilinç de 

vardır, gelişen, değerlendirme yapabilen ve başka pek çok şey yapabilen. Yani, 



Şahsiyet olarak bir insan bu üç boyutlu dünyada bu iki koltuk değneği - birincil ve 

ikincil bilinçler - olmadan yaşayamayacaktır. O basitçe göremeyecek ve insanlarla 

iletişim kuramayacak, bu dünyayı olduğu gibi algılayamayacaktır. İşte bu yüzden iblis 

için bir şans vardır, eğer doğru bir şekilde ifade edersek, bilincimiz bir iblis, küçük bir 

tane ve daha büyük bir tane, deyim yerindeyse. Neden mi? Çünkü birincil bilinç, özür 

dilerim, aynı zamanda psikolojide dedikleri gibi ayrı bir "benlik "tir. Öyle değil mi? 

Aynı zamanda ikincil bilinç daha büyük bir "benliktir". 
 

Ama bir de üçüncü "benlik" vardır. İnsanlar bunu farklı şekillerde tanımlıyorlar, 

bilinçaltı veya alternatif bir ego olarak, onun hakkında pek çok şey söylüyorlar, ama 

aslında Şahsiyetimiz aslında kim olduğumuzdur, hem birincil hem de ikincil bilinci 

kontrol eden ve yönetmekle yükümlü olan gözlemcidir. Neden? Çünkü bu Yaşam 

enerjisi Şahsiyetten gelir. Ve Şahsiyetler olarak, buradaki yaşamlarımızda olan her 

şeyin bedelini öderiz. Diyelim ki, kişi hayatta olduğu sürece, çok fazla enerji verebilir. 

Neden? Bunu doğrudan Ruhsal Dünyadan, tam olarak ruh dediğimiz şey aracılığıyla 

alır. Tüm bunları bininci kez mi tekrarlıyoruz bilmiyorum, ama bu mekanizmanın nasıl 

işlediğini ve bu uygulamanın ne için gerekli olduğunu anlamak için bunu 

hatırlamaktan zarar gelmez diye düşünüyorum. 
 

Yani, insan Şahsiyet olarak, hatta Şahsiyet olduğunu bilmeden (ve çoğu zaman 

insanlar "Ben kimim?" sorusunu yanıtlamak için oraya giderler), bir çöle giderler ve 

bilinç onları mümkün olan her şekilde caydırır. İnsanın bilinçli olarak intihara 

kalkıştığında neler yaşadığını bir düşünün, deyim yerindeyse, bu yine dezavantajlıdır, 

altını çiziyorum, bilinç için dezavantajlıdır, yani iblis için. En sonunda, evet, 

psikiyatrik bakış açısından şizofreninin aşırı koşullarda geliştiğini, kişinin iki ya da üç 

benliğe bölündüğünü, sesler duymaya ve gerçekte var olmayan şeyler görmeye 

başladığını söyleyebiliriz. Ancak pratik aslında her şeyin tam tersi olduğunu 

göstermiştir. 
 

Bu koşullarda, kişi aslında kendisini Şahsiyet olarak algılamaya başlar ve kim 

olduğunu anlar. Bu dünyanın nasıl düzenlendiğini anlamaya başlar, birincil bilinci 

açıkça algılar, onu kendinden ayırır ve kim ve ne olduğunu anlar ve dahası, ikincil 

bilinç, kişinin içinde yaşayan bu daha büyük iblis; onların oyununu görmeye ve 

anlamaya başlar ve aynı zamanda bu yaşamın efendisinin kendisi olduğunu fark 

etmeye başlar. Neden? Çünkü onun aracılığıyla, hayatımızdaki tüm durumları bu iki 

iblis vasıtasıyla uygulamamızı mümkün kılan enerji akar. İşte ruhsal yol burada başlar. 

Anlıyor musunuz? Demek istediğim, mesele bu. 

 

Tatiana: Yani aslında bu uygulama çok güçlü bir bilinci, insanın içindeki bu güçlü 

canavarı ehlileştirmek ve gerçekte kim olduğunu anlamak, kendini ondan ayırmak için 

mi?    

 

İgor Mihayloviç: Sadece bunun için. Ve sonrasında, dediğim gibi, ruhsal yol başlar, 

yüzleşme zaten başlar, ama bu bilinçlidir ve kişi anlar. Ve en önemli şey de, bilirsiniz, 

burada bir dönüm noktası meydana gelir. Bu dönüm noktasını sıklıkla gözlemleriz... 

örneğin, büyük köpek besleyenler, diyelim ki hizmet köpekleri, hayvanlar yavru 

köpekten az ya da çok olgun bir köpeğe doğru büyüdüklerinde, genellikle itaat etmeyi 



bıraktıkları bir nokta vardır. Alfa olmak isterler çünkü bir köpek, örneğin içinde 

yaşadığı aileyi sürüsü olarak algılar ve alfa olmak için, baskınlık için bir mücadele 

başlar. Hayvanlar dünyası bu şekilde düzenlenir, bu her yerde gerçekleşir. 

 

Bu noktada, köpeğin itaatkar ve verimli olabilmesi için, sahibinin bazen, diyelim ki, 

köpeğin geliştirmeye çalıştığı otoriteyi fiziksel olarak yıkması bile gerekir. Değil mi? 

Yani, köpek bakımı ve eğitimi uzmanlarının köpeği alt etmek, neredeyse kulağını ya 

da burnunu ısırmak gerektiğini söylediği noktaya kadar, pek çok teknikleri var. Ama 

şu bir gerçektir: Köpek sahibinin daha güçlü olduğunu anladığında itaatkar olur. 

 

Bu durumda da öyle. Bu bir hayvan dünyasıdır, kaçınılmaz olarak ölü bir dünyadır. 

Oysa Şahsiyet olarak insan doğası gereği Diridir, ancak ölü de olabilir ve her şey onun 

seçimine bağlıdır. Dolayısıyla, doğru seçimi yapabilmesi için, kişi bilincinin (bu ana 

kadar tüm yaşamı boyunca kendisini algıladığı şeyin) aslında kendisi olmadığını fark 

etmeli, anlamalı ve görmelidir. Anlıyor musunuz? Duyduğu seslerin kendisine ait 

olmadığı ortaya çıkar. Başka bir deyişle, dünyayı tamamen farklı bir şekilde, olduğu 

gibi anlamaya ve algılamaya başlar. 

 

Bugün itibariyle basit bir soruyu ele alalım: Bir insan kendini nasıl algılar? Dostlarım, 

siz kendinizi nasıl algılıyorsunuz? Kendime vurdum, "Ah, kendime vurdum." Doğru 

mu? Yani, "ben" kendime vurdum, "beden benim". Değil mi? Biz buna alışkınız, bu 

bize doğduğumuz andan itibaren söyleniyor, "Ne kadar güzel bir çocuk, ne kadar 

itaatkâr" vs. ve tüm bunlar bize aşılanıyor. Yani şeytanlar şeytanların lehine hareket 

eder. Kimse çocuklara kim olduklarını söylemez, kimse onlarla sessizce, deyim 

yerindeyse kalp diliyle iletişim kurmaz. Öyle değil mi? Ve sonunda, büyüyünce ne 

oluyoruz? Aslında bu şeytanın kölesi olarak büyüyoruz. Bu nedenle...    

 

Ve küçük bir nokta daha var. Pek çok insanın bir sorusu var: Tanrı'nın Oğlu buraya 

geldiğinde, şeytanın O'na dikte ettiği gerçeğiyle yüzleşmesi nasıl mümkün olabilir? Bir 

şekilde, bilirsiniz, "Sen nasıl bir Tanrı Oğlusun o zaman?" (Tatiana: Şeytanı alt etmek 

zorunda, doğru.) Doğru. Bilirsiniz, sanki bilinç hemen devreye girer ve "Dolayısıyla o 

sıradan bir adam, böyle sorunları olduğu için Tanrı'nın Oğlu değil" demeye başlar. Bu 

arada, bir yasa var dostlarım, burada doğan ya da buraya gelen herkes, deyim 

yerindeyse, Tanrı'nın iradesiyle bile olsa, Oğlu bile olsa, O'nun elçilerinden herhangi 

biri tam olarak sizin karşılaştığınız şeyle karşılaşır dostum. Başka bir deyişle, koşullar 

aynıdır. Çünkü Tanrı onları buraya bu yaşama bakmaları, yaşamaları ve herhangi bir 

şeyin herhangi birini engelleyip engellemediğini, şeytanın ne kadar güçlü olduğunu, 

herkesi ele geçirecek kadar kontrolden çıkıp çıkmadığını ve insanın artık ona 

direnecek gücü olup olmadığını görmeleri için gönderir. Evet, onlar oldukları gibi, 

kendi bilgilerinin eksiksiz bir paketiyle geliyorlar, ama sizinle aynı hayatı yaşıyorlar. 

 

Ancak, başka bir nokta daha var. Sıradan bir insan doğduğunda... Diyelim ki üzerinde 

boya lekeleri gibi onu gölgeleyen pek çok altşahsiyetin bulunduğu bir ruh hayal edin. 

Doğal olarak, bu ruhun ışığından Şahsiyet doğar. Ve Şahsiyetten, diyelim ki bir gölge 

gibi ya da aynadaki bir yansıma gibi, ikincil bilinç kendini tezahür ettirir, çünkü güç 

vardır. Gücün, Yaşam enerjisinin olduğu yerde, tüm yaşam biçimleri ortaya çıkmaya 



başlar. Öyle değil mi? Her şeyin ne kadar basit olduğuna bakın. Ama çok sayıda 

altşahsiyet varsa, Şahsiyet de daha zayıftır ama, affedersiniz, iblis de güç olarak ona 

eşittir. Her şey dengeli, değil mi? Dolayısıyla, ruh ne kadar saf ve Şahsiyet ne kadar 

güçlü ise iblis de o kadar güçlüdür. Her şey dengelidir, herkes kesinlikle eşit 

koşullardadır.    

 

Tanrı'nın Oğlu bu dünyaya Ruh olarak geldi ama Şahsiyet olarak değil. Doğal olarak, 

O'nun bu dünyayı hepimizin algıladığı şekilde algılayabilmesi için, dostlarım, O da 

aynı koşullardaydı ve tıpkı sizin gibi doğdu, dostum ve tıpkı sizde olduğu gibi, bu 

dünyayı algıladığı bilinç, hem birincil hem de ikincil olan, O'nda oluştu - tamamen 

aynı koşullar, her şey aynı. Her şeyi aynı şekilde hissetti - hem bedeni hem de o acıyı 

ve yine birincil bilincin tepkilerini, kızgınlığı, gururu ve daha pek çok şeyi. O da her 

şeyi sizin hissettiğiniz gibi hissetti. Ama sizin sahip olduğunuz gibi bir iblis yerine, 

O'na güçte eşit olarak şeytanın kendisi verildi, diyelim ki tüm lejyona komuta eden 

kişi.   

 

Ve bunu, ayetlerden şeytanın O'nu nasıl ayarttığını görüyoruz. Sıradan insanların 

yazdığı gibi bir iblis değil, bu dünyanın efendisinin kendisi, Prens'in kendisi İsa'yı bu 

dünyada kabul etti ve O'nunla yüzleşti. Şeytan, diyelim ki, İsa Mesih'e bile meydan 

okuyordu. Bu doğru değil mi? İsa'ya kendisine karşı çıkmayı bırakmasını önerdi, o 

zaman O'nu bu dünyanın kralı yapacaktı ve daha birçok şey önerdi. Başka bir deyişle, 

güçlü Şahsiyetlere klişeleşmiş olarak sunduğu tüm ayartmalar. Sadece şu var ki, İsa 

Mesih'e hiç ihtiyacı olmayan bir şeyi nasıl sunabilirsiniz? Şeytan sadece gücü bilir ve 

her şeytanın kölesinin yaptığı gibi bu güçten zevk alır - sadece güçten zevk alır, çünkü 

güç ona bir yaşam yanılsaması verir. Altını çiziyorum: bu bir yaşam yanılsamasıdır - 

burada kazandığımız her şey, burada keyfini çıkardığımız her şey Hayat değildir.   

 

Ruhsal uygulamada Ruhsal Dünya ile temasa geçen, daha önce de söylediğimiz gibi, 

bu Sevgi tsunamisini hisseden herkes, bu dünyadaki hiçbir şeyin: ne gücün, ne 

paranın, ne de bedeninin sağlığının, ne bileyim, hiçbir şeyin, hiçbir şeyin 

karşılaştırılamayacağını anlar, çünkü tüm bunlar yalnızca Gerçeğin çarpıtılmış bir 

yansımasıdır. Ama bunu ancak bu sonsuz Sevgiyle, bu Sonsuzluk esintisiyle, içinizde 

gerçekten tutuşan şeyle temasa geçtiğinizde anlayabilirsiniz. Bu tarif edilemez bir 

şeydir, hissedilmelidir, tüm bu değeri anlamak için deneyimlenmelidir. Ve herhangi 

bir insan tüm bunları deneyimleyebilir ve algılayabilir. Neden? Çünkü her insanın bir 

ruhu vardır. Şahsiyete, sana, dostuma o kadar yakındır ki (ve ruh Tanrı'nın Dünyası'na 

açılan kapıdır), en küçük adımdan bile daha kısadır. Ama bazen ona ulaşmak çok 

zordur. Birçokları tüm yaşamlarını harcıyor ve asla ulaşamıyor. Neden? Çünkü 

Şahsiyet olarak sizinle Cennetin kapısı arasında şeytan vardır. İşte tüm cevap bu. 
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, biliyorsunuz, gerçekten de, Hıristiyanlıkta ve farklı 

dinlerde, insanlar, kutsal pederler de şeytanın eylemi için çok kısa bir süreye sahip 

olduğundan bahsederler: bu süre, kişinin Ruhsal Dünyaya çağrısını göndermesi ile 

Ruhsal Dünyadan gelen yanıt, bu Sevgi tsunamisi arasındaki süredir, çünkü kişi 

Tanrı'nın Sevgisi ile temasa geçtiğinde, o zaman, kesinlikle, tüm şeytanlar arka planda 

bir yerdedir, çevrede dinlenirler. Ve şeytan özellikle ne olursa olsun Tanrı'ya gitmeye 



karar veren ve bu yolda özellikle kararlı olan insanlarla birlikte acele eder. Bu nedenle, 

kişi Ruhsal Dünya'dan bu yanıtı almadan önceki bu kısa süreyi, kişiyi gerçek yoldan, 

ruhsal yoldan saptırmak için kullanmak için acele eder. 
 

İgor Mihayloviç: Şöyle söyleyeyim: insan bu deneyimi kazanmış olsa bile, bunu her 

zaman koruyamaz. Çöle giden, hayatlarını riske atan ve onları gerçekten uçurumun 

kenarına getiren insanlar bile, şeytan kartlarını masaya koyduğunda ve kişiye her şeyi, 

kim olduğunu ve şeytanın kim olduğunu gösterdiğinde, kişi oradan berraklık ve 

anlayışla dolu olarak döndüğünde, bu tür insanlar her zaman ruhsal yolda kalmadılar 

çünkü o şeytandan çok fazla ayartma vardı. Bazen şeytan, deyim yerindeyse, zaten 

Sonsuzluğun eşiğinde olanları bile yenmiştir, ama sadece bir adım eksik kalmışlardır. 

Şeytan güçlüdür, bu yüzden dostlarım, insanın onu alt edebileceğini ya da bir şekilde 

yenebileceğini düşünmüyorum. 

 

Gördüğünüz gibi, güç olarak size eşit olan birini yenmek mümkündür ve hatta daha 

zayıf olduğunda daha da iyidir. Daha güçlü birini kurnazlık yoluyla yenmek 

mümkündür. Ama biri senden milyarlarca ve milyarlarca kez daha güçlü olduğunda, 

senden milyarlarca ve milyarlarca kez daha zeki ve kurnaz olduğunda, onu nasıl 

yenersin, söyle bana dostum? Sadece Tanrı'nın Sevgisiyle, Tanrı'ya olan bağlılığınızla 

ve sadece O'na hizmet ederek, sadece şeytandan vazgeçerek ve sadece Tanrı'ya karşı 

dürüst ve sadık olarak yenebilirsiniz; o zaman herhangi biriniz şeytanın kendisini bile 

yenebilir, tıpkı İsa Mesih'in onu yendiği gibi, sadece ona gülerek. Her şey çok basittir, 

dostlar. 
 

Ruhsal yoldan daha basit bir şey yoktur. Ama, ayartmalara, şüphelere ve yalpalamaya 

eğilimli olduğumuz için, zaman zaman aşılamayacak kadar zorlaşır. Çok dar bir yolda 

ya da diyelim ki bir ipin üzerinde yürüdüğünüzü ve sınırsız bir uçurumu geçmek 

zorunda olduğunuzu düşünün. Bu noktada ne başlar? Şüpheler, korkular ve diğer her 

şey. Öyle değil mi? Şüphe duyduğunuzda yalpalarsınız ve yalpaladığınızda da 

dengesizleşirsiniz. Eğer dengesizseniz, bu düşebileceğiniz anlamına gelir. Aynı şey 

ruhsal yol için de geçerlidir. Bazıları için bu yol jilet gibidir, bazıları içinse tek bir taşı 

bile olmayan geniş, güvenilir ve pürüzsüz bir yoldur. Hangi yolun önümüzde uzandığı 

tamamen bize, Şahsiyet olarak her birimize bağlıdır. 
 

Ayartıldığımızda, gerçekten ihtiyacımız olmayan şeyleri arzulamaya başladığımızda, 

şeytan tarafından bize dayatılan bu yansıtma, şüphe ve aptallık oyunlarına dahil 

olduğumuzda, kaybedeceğiz. Neden mi? Çünkü zaten onun oyunundayızdır, zaten 

gerçeklikte, Tanrı'nın gerçekliğinde var olmayı bırakmışızdır. Daha sonra şeytanın 

yarattığı bir yanılsama içinde var olmaya başlarız. Tüm mekanizma budur ve tüm 

gerçek de budur. Ve kim size ne söylerse söylesin, şeytan size her türlü değeri, 

maneviyatı ve diğer her şeyi dayatarak olayları nasıl çarpıtırsa çarpıtsın, şeytan 

tarafından dayatılan her türlü değer ve hatta her türlü maneviyat uçuruma giden bir 

yoldur, hepsi boştur. Ancak Hakikat ruhtan doğrudan size gelir, basittir ve her zaman 

dürüsttür. 
 

Sadece dürüst olursanız, bir adım atmanıza bile gerek kalmaz, Ruhsal Dünya ile 

temasa geçersiniz ve ebedi olursunuz. Ama şeytanın rolü tam olarak budur - entrika 



çevirmek ve engel olmak. Ve dikkat edin, bizim aksimize, o her insan için savaşır. 

Çünkü her insan onun için bir pil gibidir, neredeyse bitmek bilmeyen bir pil, bu sayede 

iblislerini besler ve kendini güçlendirir. Ve ne kadar güçlenirse, Ruhsal Dünya ile o 

kadar çok yüzleşebileceğine inanır. Ve bu doğrudur. Her birimiz onu güçlendiriyoruz, 

değil mi? Ama her birimiz onu zayıflatabiliriz de. Ama, bunu unutmamamız 

gerekirken unutuyoruz. Görüyorsunuz, diyebilirim ki, en zor şey, insan temas 

kurduğunda, bu Sevgiyi hissettiğinde, ama sonra ayartıldığında ve bunu hissedip 

hissetmediğinden şüphe etmeye başladığındadır. İşte tüm zorluk burada. 
 

Tatiana: Biliyorsunuz, İgor Mihayloviç, bu gerçekten de böyle. Kilisenin kutsal 

pederlerini hatırladığımda, hem bu lütuf deneyimine hem de ruhsal başarı deneyimine 

sahip gibi göründüklerini söylediler, ama bazı anlar vardı... Özellikle Hesychast 

Joseph, ciddi bir şekilde hastalandığı anlarda, şeytanın sanki bir levye ile tüm temeli, 

Joseph'in bu başarı üzerine, içsel lütuf üzerine inşa ettiği her şeyi devirmek istediği 

zaman, tam da bu sorunla karşı karşıya kaldığını söyledi. Dediği gibi, "hissettiğiniz her 

şey, tüm ruhsal deneyiminiz, tüm harika yüksek halleriniz, tüm bunlar ya bedenseldir, 

ya hayal etmişsinizdir ya da tesadüfen olmuştur." Ve özellikle Joseph, kişinin asla 

uyanıklığını kaybetmemesi ve sistemi, yani şeytanı hafife almaması gerektiğini söyledi 

(İgor Mihayloviç: Şeytanın gücü), çünkü yükselirseniz, aynı anda veya biraz sonra, 

gevşerseniz, düşme riskiniz büyüktür. Ve kesinlikle, bu mutlu duruma geri dönmenin 

tek yolu yalnız olmadığınızı, Tanrı'nın var olduğunu hatırlamaktır. 

 

İgor Mihayloviç: Joseph'in zayıflığı neydi biliyor musunuz? Ölüm korkusu. Şeytan 

onu tam olarak buna kancaladı ve neredeyse tüm temelini bir levyeyle devirecekti. 

Hastalandığında şeytan ona "Yakında öleceksin ama henüz Tanrı'nın yanında değilsin" 

diye fısıldadı, oysa Joseph o sırada eşikteydi. Ama yalpaladı, dostlarım. Böyle ışık 

savaşçıları bile yalpalayabilir. 

 

Ve işte paradoks. Aksine, pek çok insan hastalandığında ve hastalıkları şiddetli 

olduğunda, o anda, o kırk günlük uygulamada olduğu gibi, Gerçek onlara ifşa olur. Ve 

birçoğumuz, dostlar, birçoğunuz deneyimlediniz, hastalandığınızda, hem de oldukça 

ağır bir şekilde, ruhsal uygulama çok güçlü hale gelir. Hiçbir şeyle kıyaslanamaz, 

insan hastayken, hatta ağır hastayken kendini o kadar özgür, o kadar güçlü, Sevgiyle 

dolu hisseder ki, uygulamadan çıkmak istemez. Neden mi? Çünkü şeytan zayıflar ve 

bedenin öleceğinden korkar. İşte bu noktada pek çok insan için... 
 

Tatiana: Evet, mekanizma benzer.  

 

İgor Mihayloviç: Elbette pek çok insan için tam tersine güçlenme söz konusudur. 

Bazıları içinse... örneğin Joseph'in bu zihniyete sahip olduğunu görüyorsunuz, ölüm 

korkusu onu bir çapa gibi tutuyordu ve bundan kurtulamıyordu. Bu şüphesi aslında bir 

levye, neredeyse tüm inancının ve tüm deneyiminin temelini deviren bir kaldıraç 

görevi gördü. Ama yine de ayakta kalmayı başardı. Bu yine herkes için bir örnektir, 

herkes bunu yapabilir. Değil mi? En iyi olanlardan öğrenmeliyiz arkadaşlar. Eğer ayna 

nöronlarımızın birilerini örnek almasına izin veriyorsak, peygamberlerimizi örnek 

almalıyız, ama sonradan onlar için yorum yapanları değil, peygamberlerimizin gerçek 



takipçilerini örnek almalıyız. İşte o zaman her şey yoluna girecek ve şeytan güçsüz 

kalacaktır. 

 

Bunu şöyle ifade edebilirim: nasıl ki bir gölge ışığın içinde olamazsa, aynı şekilde 

şeytan da Işığa doğru giden kişiye hiçbir şey yapamaz. Ama Işığa giden yolda her türlü 

karanlık köşeye göz attığımızda, bu bizim kendi hatamızdır. Evet, caziptir, gölgelerde 

bir yerlerde bir şeyler parıldar... Dostum, temiz bir yolda yürüyorsun, Kutsal Ruh 

tarafından yönlendiriliyorsun, ama gölgelerde neyin parıldadığını merak ediyorsun. Bu 

kendinize komik gelmiyor mu? Tanrı'nın Kendisinden daha parlak ne olabilir? İşte bu 

şeytan sizi böyle kandırıyor. Bilirsiniz, bu tıpkı... bazı balıkçıların yem balığı ile balık 

yakalaması gibidir. Canlı balık yakalamak yerine, yırtıcı balıklar parlak bir demir 

parçasının peşine düşer. Ama siz o balıklar için ne gibi sonuçlar doğuracağını 

biliyorsunuz. Bu nedenle daha akıllı olmalısınız. Aptal yırtıcı balıklar gibi 

olmamalısınız. Değil mi? Ve her şey yoluna girer. 
 

Yolunuzda kararlı olmalısınız. Ve eğer Şahsiyet olduğunuzu hissettiyseniz, asla geri 

çekilmeyin ve bu konumdan asla vazgeçmeyin. Eğer Tanrı'nın Sevgisini hissettiyseniz, 

şeytanı memnun etmek için bunu asla zayıflatmayın; o size ne vaat ederse etsin, yalan 

söyleyecektir. Sonunda bedelini ödersiniz; tüm dünyaya hükmetmenin bedelini bile 

kendi hayatınızla ve sonsuzluktaki boşlukla ödersiniz. Sonsuza dek şeytanın kölesi 

olursunuz, aşağılık, iğrenç ve alçakça. Çok kısa bir süre için sizinle aynı insanlar 

üzerinde hüküm sürebilecekseniz, bunun size ne faydası var? Bu saltanatın ne anlamı 

var? Sonrasında sonsuza dek şeytana hizmet etmenin? Bu aptallıktır. Ama bu aptallık 

insanların kafasında baskındır. Ve insanlar güç uğruna hiç düşünmeden korkunç şeyler 

yaparlar. Ama bir insanda gücü kim ister? Kim alfa olmak ister? Şeytan dışında hiç 

kimse. Şahsiyet olarak, insan bunu istemez. Bu doğru değil mi? 
 

Tatiana: İncilde söylendiği gibi, her düşüşün nedeni gururdur. 

 

İgor Mihayloviç: Yüzde yüz. Bu birincil bilinçtir, dostlarım. Tüm gurur ve tüm 

aptallık onun içindedir. İkincil bilinç ise şeytanın kendisinden gelen tüm kurnazlık ve 

alçakça becerikliliktir, ikincil bilinçte tam olarak yaşayan şey budur. Ama ruhunuzla 

yaşamalı ve Şahsiyet olduğunuzu unutmamalısınız, dostum. O zaman her şey senin 

için yoluna girecektir. O zaman yol da genişleyecektir, o zaman Tanrı'nın Kendisi 

tarafından onurlandırılacaksınız. Tanrı varken hangi şeytan olabilir ki? Sadece yaşayın 

dostlar ve Tanrı'ya sadık kalın. Ve birbirimizi sevelim. Teşekkür ederim. 

 

Tatiana: Çok teşekkür ederim.  
 

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

 

 

 
 


